Editörler: Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA - Dr. Öğr. Üyesi Özden DEMİR
6. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ TAM METİN KİTABI
(İLK BÖLÜM)
6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRICULUM AND INSTRUCTION
PROCEEDING BOOK (FIRST PART)
e-ISBN 978-605-241-544-3
DOI 10.14527/9786052415443
Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© 2018, PEGEM AKADEMİ
Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. AŞ’ye aittir. Anılan kuruluşun izni
alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt ya da başka
yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz.
Pegem Akademi Yayıncılık, 1998 yılından bugüne uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten uluslararası
akademik bir yayınevidir. Yayımladığı kitaplar; Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının
kataloglarında yer almaktadır. Dünyadaki en büyük çevrimiçi kamu erişim kataloğu olan WorldCat ve ayrıca
Türkiye’de kurulan Turcademy.com ve Pegemindeks.net tarafından yayınları taranmaktadır, indekslenmektedir. Aynı alanda farklı yazarlara ait 1000’in üzerinde yayını bulunmaktadır. Pegem Akademi Yayınları ile ilgili detaylı
bilgilere http://pegem.net adresinden ulaşılabilmektedir.
1. Baskı: Aralık 2018, Ankara
Yayın-Proje: Pegem Akademi
Dizgi-Grafik Tasarım: Pegem Akademi
Kapak Tasarım: Pegem Akademi
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: pegem@pegem.net

ÖNSÖZ
Değerli akademisyenler,
Bildiğiniz gibi 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 11-13 Ekim 2018 tarihleri
arasında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve EPÖDER işbirliği ile Kars’da gerçekleştirilmiştir.
Kongre başkanlarına, kongremizin çağrılı konuşmacılarına, bildiri ya da posterleriyle Türkiye’den
ve yurt dışından kongremize katılan değerli bilim insanlarına, kongremizin aksamadan
gerçekleşebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi yolunda değerli katkıları olan kongre düzenleme
kurulu üyelerine, hakem kurulunda yer alan ve değerlendirmeleriyle katkılarını esirgemeyen
öğretim üyelerine ve maddi ve teknik destekleriyle işimizi kolaylaştıran ve e-kitabın basımını
gerçekleştiren Pegem Akademi Yayınevi’ne içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Kongrede sundukları bildirilerini tam metin e-kitabında yayınlatmak isteyen katılımcıların
bildirileri, biçimsel özellikleri açısından editörler kurulu tarafından özenle ve sabırla
değerlendirilerek yayına hazır hale getirilmiştir. Toplam 74 tam metinin yer aldığı birinci
bölümden oluşan e-kitaptaki çalışmaların bilimsel içeriğinden yazarları sorumludur. Bildirilerini
makale formatına dönüştüren katılımcıların, çalışmalarını “Uluslararası Eğitim Programları ve
Öğretim Çalışmaları” dergisine gönderebileceklerini hatırlatmak isteriz.
Kongrede beş farklı ülkeden uluslararası bildiri sözlü olarak sunulmuş ve iki farklı ülkeden iki
yabancı öğretim üyesi çağrılı konuşmacı olarak yer almıştır.
2019 yılının akademik başarılarınızla dolu geçmesini ve 7. Uluslararası Eğitim Programları ve
Öğretim Kongresi’nde buluşmayı dileriz.

Editörler
Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA
Dr. Öğretim Üyesi Özden DEMİR
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PREFACE
Dear colleagues,
The sixth International Congress on Curriculum and Instruction was held in cooperation with
Kafkas University, Faculty of Education and the Association of Curriculum and Instruction
(EPÖDER) from October 11th to 13th, 2018 in Kars, Turkey. We would like to extend our sincere
gratitude and appreciation for all of the hard work and dedication provided by the keynote and
invited speakers, conference chairs, all the illustrious group of internationally renowned
scholars, conference organizing committee members, the reviewers of the proposals to ensure
high standard of papers, and Pegem Academy Publication for not only being the financial and
technical sponsor of the conference but also actualizing the publication of the e-book.
The editorial board carried out a global reviewing of the updated versions of the papers
submitted to be published in the e-book, which were all submitted after the conference. A total
of 268 submissions were accepted for the conference out of which 74 papers firs part were
included in the ebook, following meticulous two rounds of review. The editorial board does not
necessarily endorse or share the ideas and views presented in or implied by the papers published
in the e-book. We would like to kindly invite and remind the participants of the conference that
they can submit their full paper proposals to “International Journal of Curriculum and
Instructional Studies”.
International papers from 5 different countries have been presented orally in the congress. Two
foreign academician from two different foreign country have taken place as invited speakers
We wish you academic success and enrichment in 2019 and are looking forward to meeting you
at the fifth Congress on Curriculum and Instruction.

Editors
Doç.Dr. Halil İbrahim KAYA
Dr. Öğretim Üyesi Özden DEMİR
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Ortaöğretim İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce Dersi Alternatif
(tamamlayıcı) Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Görüşleri
Onur PEHLİVAN, Mersin Üniversitesi, Türkiye, onrpehlivan@gmail.com
Prof. Dr. Tuğba Yanpar YELKEN, Mersin Üniversitesi, Türkiye, tyanpar@gmail.com
Öz
Eğitim sürecinin etkili bir şekilde devam etmesi için sürece ilişkin geribildirimler alınması büyük önem
taşımaktadır. Geribildirimlerin alınması sürecin ihtiyaçlara göre yenilenmesini sağlamaktadır.
Geribildirimlerin alınması ise ancak değerlendirme yöntemleriyle mümkün olmaktadır. Bu değerlendirme
yöntemleri geleneksel yöntemler ve alternatif (tamamlayıcı) yöntemlerdir. Ancak dil öğretimini göz önüne
alındığında farklı ihtiyaçlara sahip olan öğrencinin değerlendirilebilmesi için geleneksel değerlendirmenin
yetersiz kaldığı görülmekte ve alternatif değerlendirme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmada amaç ortaöğretim yabancı dil İngilizce derslerinde alternatif değerlendirmenin
kullanımına ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla Mersin ilinde ortaöğretimde görev
yapan 12 İngilizce öğretmeniyle görüşülmüştür. Odak grup görüşmesiyle elde edilen veriler betimsel analiz
yöntemiyle incelenmiştir. Değerlendirme yöntemlerinin okullara göre farklılaştığı, ders sayısının
azaltılması ve kalabalık sınıfların alternatif değerlendirme yöntemlerinin kullanımını kısıtladığı
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: alternatif değerlendirme, ikinci dil İngilizce, değerlendirme yöntemleri
Abstract
It is important to receive feedback to continue effectively in teaching process. Receiving feedback
provides a renewed process in terms of needs. The only way to receive feedback is assessment methods.
These methods are alternative and traditional assessments. When it is considered language teaching,
traditional methods aren’t enough to assess language learners with specific needs and it requires to use
alternative assessments.
The aim of this study to determine teacher views about using alternative assessments for English
as a foreign language classes at the secondary/high school. The data for the study was collected via focus
group discussion with the participation of 12 high school EFL teachers in two groups. Collected data are
analyzed by using qualitative method. It was found that assessment methods are differentiated between
schools and alternative assessments are restricted because of reducing lesson time and crowded classes.
Key words: alternative assessment, second language English, assessment methods
Giriş
Yabancı dil öğretiminde gelişmiş ülkelerde öne çıkan konulardan biri de değerlendirme
yöntemleridir. Değerlendirme yöntemleri eğitim sistemlerinde geribildirimler alarak sistemin güncel
kalması, öğrenci ihtiyaçlarına göre dinamik şekilde yeniden düzenlenmesi ve sistemin paydaşlarının aksak
yönleri tespit edebilmesi açısından eğitim sürecinin olmazsa olmazlarındandır. Bununla birlikte öğrencinin
her yönden gelişmesi ve her yönden değerlendirilmesi ihtiyacı da doğmuştur. Gerek eğitim sistemlerinin
gerekse teknolojinin gelişmesiyle alakalı olarak değerlendirme yöntemlerinin bu bütüncül uygulamaları
daha kolay yürütülebilir olmuştur. Bu bağlamda öğrencinin her yönden bütün içinde değerlendirilmesi
imkânını sağlayan alternatif değerlendirme artık öğretimde ön plana çıkmaya başlamıştır. MEB 2017
programı çerçevesinde yenilenen İngilizce ders öğretim programında da bu konu geniş olarak ele
alınmıştır. Eğitimdeki teknolojik altyapılarımızı geliştirmenin sonucu olarak daha çok teknolojiye dönük
olan bu alternatif değerlendirmelerin sınıf içinde kullanımları bu programda sık sık vurgulanmıştır.
Özellikle iletişime dayalı bir alan olan yabancı dil eğitiminde öğrencilerin alternatif değerlendirmelerle
öğrenmesine daha net katkıların yapılacağı belirtilmiştir (MEB, 2017).
Sağlam-Arslan (2008) çalışmasında geleneksel ölçme ve değerlendirme teknikleri olarak çoktan
seçmeli testler, doğru yanlış soruları, eşleştirme soruları, tamamlama (boşluk doldurma) soruları, kısa
cevaplı yazılı yoklamalar, yazılı yoklamalar, sözlü yoklamalar; alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri
olarak ise performans ödevleri, proje ödevleri, portfolyo (öğrenci ürün dosyası), performans
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değerlendirme araçları olarak; dereceli puanlama anahtarı (rubrik),kontrol listeleri, derecelendirme
ölçekleri, gözlem, öz değerlendirme gibi tekniklerin kullanıldığını belirtmiştir. Bu tekniklere bakıldığında
geleneksel değerlendirmelerin daha çok öğrencinin alt düzey bilişsel öğrenmelerine, alternatif
değerlendirmenin ise üst düzey bilişsel öğrenmelere yönelik olduğu görülmektedir. Geleneksel
değerlendirme ortaya çıkan ürünü değerlendirecek teknikler içerirken alternatif değerlendirme daha çok
belirli bir süreç gerektiren tekniklerle yapılmaktadır. Alternatif değerlendirme ayrıca öğrenciyi farklı
açılardan değerlendirmeye tabii tutmakta, kendini değerlendirmesine de imkân vermektedir.
Huerta-Macias (1995) alternatif değerlendirmenin, geleneksel değerlendirmelerden farklı olarak;
sınıf aktivitelerinde zorlama kullanmadığını, sınıfta programın gerçek bir uygulamasını yansıttığını, her bir
öğrencinin kişisel olarak güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sağladığını, öğrencinin gelişimini ölçebilecek
birçok ipucu ortaya çıkardığını, çok kültürlülüğe duyarlı olduğunu ve geleneksel ölçmelerde bulunan dilsel,
kültürel, ilkesel ön yargılardan arınık olduğunu belirtmiştir. Bu farklara bakıldığında alternatif
değerlendirmenin öğrencinin bütüncül olarak öğrenmesinde ve değerlendirilmesinde geleneksel
yöntemlere göre daha kullanışlı olduğu söylenebilir. Öğrencinin yalnızca verilen eğitimi ne kadar
öğrendiğini değil bu eğitimin öğrenciye neler kattığını ya da öğrenirken neler katabileceğini de göz önüne
aldığı ve öğrencinin kişisel gelişimine de ayrı bir önem verdiği görülmektedir. Özellikle çok kültürlülüğe
karşı duyarlı olması farklı kültürleri içeren dil öğretiminde önemini de arttırmaktadır.
Worthen (1993) çalışmasında dil öğretiminde geleneksel değerlendirmelerin, öğrencinin neyi
hatırlayabildiğini ölçerken öğrencinin asıl değerli olan zihinsel performanslarını göz ardı ettiklerini
belirtmiştir. Ancak Huerta-Macias’a göre (1995) alternatif değerlendirme geleneksel değerlendirmelerden
farklı olarak, öğrencilere neler yapabileceğini gösterir ve öğrenciyi bütün olarak değerlendirir. Alternatif
değerlendirmenin bu özelliği öğrenciye yeni şeyler üretme imkânı vererek daha kalıcı öğrenmeler ve
öğrenme sürecinin daha etkili şekilde yürütülmesini sağlar. Alternatif değerlendirme öğrenciye etrafındaki
dünya kadar, kendisini keşfetmesinde de motive edici ve ilham verici yeni yollar sunmaktadır (Nasab,
2015). Neler yapabileceğini gören öğrenci kendisinin farkına vararak öğrenme sürecine daha verimli olarak
katılır. Kendisini keşfeden birey farklı düşünebilme becerisini de edinebilecektir.
Alternatif değerlendirme öğrenciyi değerlendirmesinin yanında eğitimin diğer öğelerini de
denetleme şansı verir. Öğretmenlere, öğrenenlerin başarıları için daha geniş bir çerçeve sunulmasına
yardımcı olan programın başarı ya da başarısızlıklarını kayıt altına alma fırsatı tanıyan (Nasab, 2015)
alternatif değerlendirme, programın daha dinamik bir yapıya kavuşmasını sağlar. Eksikleri ve yararları bu
değerlendirmelerde ortaya çıkan programın; geliştirilmesi, sürekli kendini yenilemesi ve öğrenciye daha
faydalı hale gelmesinde yapan ve uygulayanlara fikir verir. Nasab’a göre (2015) alternatif değerlendirme,
programcılara programın izlenmesi ve düzeltilmesine imkân veren geribildirim döngüsünü hesaba katarak
değerlendirme ve program arasında bir bağ kurmaktadır.
Aschbacher ve Herman (1990) çalışmalarında alternatif değerlendirmenin tipik özelliklerini şu şekilde
belirtmişlerdir:
 Öğrenciler daha üst düzey düşünme ve problem çözme becerileri gerektiren bir şeyi
gösterirler, yaratırlar, üretirler ya da yaparlar.
 Değerlendirme görevleri anlamlı, gayret gerektiren ve öğretici aktiviteleri içerecek
şekildedir.
 Görevler gerçek dünya ortamında ya da yakın benzerlikte belirlenir.
 Ürün kadar süreç ve çabada değerlendirilir.
 Performansın ölçütleri ve standartları önceden belirtilir.
Herman (1992) çalışmasında alternatif değerlendirmenin üst düzey düşünme ve problem çözme
becerilerine yönelik olduğu, öğrenciyi her şeyden önce gerçek yaşam şartlarında işine yarayacak, karşısına
çıkabilecek durumlara hazırlamayı amaçladığı, öğrencilerin basit ve ayrı becerileri yerine sınıf dışında
karşılaşacağı zorluklarda ihtiyaç duyacağı karmaşık, bütüncül becerilere odaklandığını ifade etmiştir. Bu
haliyle alternatif değerlendirme öğrencinin eğitiminde sadece belli bilgileri edinmesinden çok bu bilgileri
uygulamasını sağlamaktadır. Öğrenci problem çözme ve üst düzey düşünme becerisini edinerek olaylara,
durumlara farklı açıdan yaklaşmayı öğrenecektir. Basmakalıp düşüncelerden çok eleştirel düşüncelerle
bakmayı öğrenen öğrenci bunları hayatına uyarlayarak önüne çıkan güçlükleri daha kolay aşabilecektir.
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Alternatif değerlendirme cevapların yanlış ya da doğru olduğunu değerlendirmek yerine kaliteyi ve
daha karmaşık yanıtların ortaya çıkmasını sağlayan süreci değerlendirdiği (Herman, 1992) için öğrenciyi
düşünmeye ve her zaman daha iyisini bulmaya yönlendirir. Bu tip değerlendirmelerde öğrencinin verdiği
yanıttan çok öğrencinin farklı açılardan düşünmesinin önü açılır ve öğrenci daha nitelikli işler çıkarması için
ürünü oluşturan süreçle birlikte değerlendirilir. Ürün kadar sürecin de değerlendirilmesi öğrencinin bu
ürünü ortaya koyarken kendine ve kendinden neler kattığının da önemsendiğini gösterir. Öğrencinin bu
süreçte ne kadar gelişme gösterdiği, bunun için ne kadar çabaladığı da değerlendirilir. Böylece farklı
yönlerden değerlendirilen öğrenci adil bir değerlendirme süreci geçirir.
Nasab’a göre (2015) alternatif değerlendirmenin faydaları şu şekildedir:
 Diğer önemli öğrenme davranışlarının yanında öğrenme ürününü ve sürecini de
değerlendirir.
 Programı değerlendirmeyi ve gözden geçirmeyi sağlar.
 Çeşitli paydaşlara önemli çıkarımlarda bulunur.
 Bilişsel psikoloji ve diğer ilişkili diğer alanlarla bir bağlantı kurmaya imkân verir.
 Öğrenmeyi işbirlikli yaklaşıma uyarlar.
 Öğrencinin psikolojisini destekler.
 Özerk öğrenmeyi destekler.
Alternatif değerlendirme bu özellikleriyle iletişimsel temelleri olan dil öğretiminde ayrı bir öneme
sahiptir. Dil öğretiminde değerlendirme, yalnızca alanın karmaşık yapısından değil aynı zamanda dil
öğretmenlerinin kullanabileceği farklı tür ölçmelere sahip olmasıyla diğer disiplinlerden ayrılır (Brown,
1998). Yabancı dil öğretiminde böyle çeşitli değerlendirme yollarının kullanılabilmesi alternatif
değerlendirmenin özüne uymaktadır. Öğrenci dil öğrenirken farklı etkileşimler içinde olacağından
öğrenmelerini çok boyutlu olarak sürdürmelidirler. Öğrencinin bütünsel olarak değerlendirilmesi ve
geliştirilmesi ile yakında ilgili alternatif değerlendirme bu haliyle yabancı dil öğretiminde aynı zeminde
buluşmaktadırlar.
Alternatif değerlendirme özellikle gerçek hayat deneyimlerine, işbirliğine, süreç yönetimine
yönlendirmesiyle dil öğretiminin daha etkin yürütülmesine katkı sağlamaktadır. Öğrenciler gerçek dili
kullanma fırsatı veren alternatif değerlendirmede standart geleneksel testlerden daha iyi performans
göstermektedir(Gill,2016). Gerçek hayat deneyimleri alternatif değerlendirmede önemsenmekte,
öğrencilerin yaşamında karşılaşacakları sorunlar üzerinden yeni bakış açıları geliştirmeleri
desteklenmektedir. Dillerin kültürlerin bir yansıması olmasının sonucu olarak yabancı dil öğreniminde
gerçek yaşama yakınlık kültürün öğrenci tarafından daha kolay özümsenmesini ve öğrenciye kültürü
uygulamalı olarak görme şansı verilmesini sağlamaktadır. Gill (2016) çalışmasında bu konuyla ilgili olarak
dil öğreniminin kültürle iç içe olduğunu ve alternatif değerlendirmenin günlük sınıf etkinlikleriyle
programa sorunsuzca işlenmesini sağlayacağını belirtmiştir.
Herman (1992) öğrenciyi değerlendirmenin tek doğru yolu olamayacağını belirterek alternatif
değerlendirmenin daha çekici yanlarının olmasının yanında değerlendirmede yalnız kullanılmamasını
ihtiyaç oldukça geleneksel yöntemlerle beraber kullanılması gerektiğini belirtmiştir. İngilizce ders öğretim
programında da değerlendirme geleneksel, alternatif ve elektronik değerlendirmelerin bir karışımı olarak
ele alınmıştır. MEB (2017) yenilenen Ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programında geleneksel
değerlendirmelerin yanına çağa ve öğrencilerin ilgilerine uygun yeni değerlendirme şekilleri ön plana
çıkarılmıştır. Bunlara örnek olarak tartışma, e-portfolyo hazırlama, video blog hazırlama yenilenen İngilizce
ders öğretim programında tavsiye olarak verilmiştir.
Bu çalışmada yenilenen İngilizce öğretim dersi programında sıkça vurgulanan İngilizce öğretiminde
kullanılabilecek alternatif değerlendirme araçları hakkında ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin görüşleri
alınarak bu araçlara bakış açıları değerlendirilmiştir. Bu nedenle araştırmanın temelini Mersin ilinde görev
yapmakta olan ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin bu doğrultudaki görüşleri oluşturmaktadır.
İngilizce eğitim programının uygulayıcısı olan öğretmenlerin, alternatif değerlendirme ile ilgili
görüşleri, uygulama da yaşadıkları zorluklar, çözüm önerileri ve bu konuya yetkinlikleri konuları üzerinde
durulmaktadır.
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Araştırmanın Problemi
Bu çalışmada yenilenen İngilizce öğretim dersi programında sıkça vurgulanan İngilizce öğretiminde
kullanılan alternatif değerlendirme araçları hakkında ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin görüşleri
alınarak bu araçlara bakış açıları değerlendirilmiştir. Bu nedenle araştırmanın problemini Mersin ilinde
görev yapmakta olan ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin bu doğrultudaki görüşleri oluşturmaktadır.
Ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin İngilizce dersi alternatif (tamamlayıcı) değerlendirme
yöntemlerine ilişkin görüşleri nelerdir?
Alt Problemler
1) Öğretmenlerin ortaöğretim İngilizce programlarında kullandıkları alternatif
değerlendirmeler nelerdir?
2) Alternatif değerlendirmelerin sınıflarda uygulanabilirliği hakkında öğretmen görüşleri
nelerdir?
3) İngilizce alternatif değerlendirme çeşitlerinde öğretmenlerin, kendi yetkinlikleri
hakkındaki görüşleri nelerdir?
4) Mobil ve internet tabanlı alternatif değerlendirmelere yönelik öğretmenlerin görüşleri
nelerdir?
5) Alternatif değerlendirilmelerin kullanılmasının yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri
nelerdir?
Amaç/ Önem
Bu araştırmanın amacı İngilizce öğretiminde kullanılabilecek alternatif değerlendirme araçlarının,
değerlendirme süreçlerinde geleneksel değerlendirmenin yanında, ne sıklıkla ve ne amaçla kullanıldığı, bu
kullanım süreçlerinin etkililiği ve İngilizce öğretmenlerinin bu konudaki görüşlerini yansıtabilmektir.
Önemi ise modern eğitim anlayışında kullanılması ve eğitim sürecine olumlu katkı yapması beklenen bu
değerlendirme araçlarının, İngilizce eğitimde yansımalarının ortaya çıkarılıp, varsa eksik ve tamamlayıcı
yönlerinin süreci daha etkili kılmak konusunda bir farkındalık yaratmasını sağlamaya çalışmaktır.
Varsayımlar
Bu çalışma yapılırken görüşleri alınan ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin yapılan görüşmelerde
görüşlerini çevresel şartlardan etkilenmeden, içtenlikle, doğru ve tarafsız yansıttıkları varsayılmıştır.
Sınırlılıkları
Bu çalışma 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı Mersin ilinde görev yapan ortaöğretim İngilizce
Öğretmenlerinin görüşleriyle sınırlıdır.
Yöntem
Araştırma modeli
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Odak grup
görüşmelerinde genellemelere varmaktan ziyade görüşmede bulunulanların görüş ve bakış açılarını
yansıtmak önem taşır (Çokluk vd. 2011). Bu araştırmada da odak grup görüşmesi yönteminin
kullanılmasının sebebi lise öğretmenlerinin alternatif değerlendirmeyle ilgili görüşlerini elde etmek ve bu
görüşleri yorumlamaktır.
Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubu ortaöğretim İngilizce öğretmenleridir. Ancak tüm gruba ulaşabilmenin
gerek ekonomik gerek zaman açısından imkânsızlığından, grubun Mersin ilinde farklı sosyoekonomik
çevreye, farklı imkânlara ve farklı kültürel durumlara sahip iki farklı lisede görev yapmakta olan İngilizce
öğretmenlerinden altışar kişilik iki grup oluşturularak yapılmıştır. Bu çıkış noktasından hareketle grubu
örnekleyecek sonuçlara yönelten bir grup seçilmeye çalışılmıştır.
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Veri toplama araçları
Veriler toplanırken veri toplama araçlarından odak grup görüşmesi kullanılması daha uygun
bulunmuştur. İngilizce öğretmenleriyle yüz yüze küçük gruplar halinde görüşerek belli bazı sorulara cevap
vermeleri istenmiştir.
Odak grup görüşmesi kapsamında katılımcı öğretmenlere beş adet yarı yapılandırılmış açık uçlu
sorular sorulmuştur. Odak görüşmesi altışar kişilik iki İngilizce ortaöğretim öğretmen grubuna 40’ar dakika
olarak öğretmenlerin görev yaptığı okulların uygun bölümlerinde uygulanmıştır. Bu görüşme ses kayıt
cihazı ile ve kısa notlar tutularak kayda alınmıştır.
Verilerin analizi
Ses kayıt cihazı ve kısa notlar ile kayda alınan bu görüşmeler daha sonra yazıya dökülerek alt
problemlere uygun şekilde düzenlenmiştir. Verilen yanıtlardan hareketle bulgular oluşturulmuş ve daha
sonra yorumlanarak sonuçlara ulaşılmıştır.
Bulgular
1.Alt problem bulguları
Öğretmenlerin ortaöğretim İngilizce programlarında kullandıkları alternatif değerlendirmeler
nelerdir?
Bu alt problemle alakalı olarak öğretmenlere odak grup görüşmesinde ‘Kendinizden ve
ortaöğretimde İngilizce öğretimine ilişkin düşüncelerinizden bahseder misiniz? Sınıflarınızda
kullandığınız değerlendirmeler nelerdir?’ sorusu sorulmuştur. Öğretmen görüşleri aşağıda
doğrudan verilmiştir:
Okul 1:
Ortaöğretimde İngilizce öğretimine ilişkin düşünceler:
“Toplumsal motivasyon yok. Aile çok dahil oluyor sürece [öğrencilerin dal seçimi]. Baskı yapılıyor
öğrenci dil bölümünü seçmesin diye”. (K1)
“Dil öğrenmeye motivasyon olsa bile herkese ayrı ilgi, özveri gerektirir. Dil diğer disiplinlerden farklı
bu konuda. Biraz daha öğrenciyi takip ve özel ilgi istiyor”. (K3)
“Kitap konusunda esneklik olmaması bizi zaman zaman engelleyebiliyor.” (K6)
“İlkokul ve ortaokulda bu konular var. Ancak öğrenci altyapı olmadan geliyor. Biraz o konudan biraz
bu konudan gösteriliyor. Bu kadar konu yerine temeli öğrenerek gelmeleri daha faydalı olurdu. Öğrenci
temeli sağlam gelse üzerine koymak daha kolay olur”. (K2)
“Bilgi depolanıyor, bilgi yükü çok fazla. Hafifletip konular daha temeli sağlam verilmeli. Öğrencinin
yapabileceğine inancı yok”. (K5)
Sınıflarınızda kullandığınız değerlendirmeler nelerdir?
“Dinlemeden önce pre-listening activity (dinleme öncesi aktivitesi) yaptırarak öğrencileri
dinleyecekleri parçaya hazırlıyoruz. Dinleme öncesi aktivitesinde parçayla ilgili öğrencilerin
hazırbulunuşluklarını ortaya çıkaran birkaç soru soruyoruz. Dinleme parçasıyla ilgili soruları okumalarını
istiyor ve dinlemede nereye odaklanacaklarını anlamalarını sağlıyoruz. Dinleme sınavının içeriğinde boşluk
doldurma, cloze test, çoktan seçmeli, doğru-yanlış ve eşleştirme soruları bulunmaktadır. Öğrencilerin daha
kaliteli bir dinleme yapmalarını ve kaçırdıkları noktalara tekrar bakabilmelerini sağlamak amacıyla parçayı
iki kez dinletiyoruz”. (K1)
“Yazmaya başlamadan önce öğrencilere pre-writing activity (yazma öncesi aktivitesi) yaptırıyoruz.
Bu aktiviteler yazılacak konu hakkında grup tartışması, beyin fırtınası, metin okuma, sınıf dışı araştırma
çalışmaları şeklinde olmaktadır. Daha sonra konunun içeriğine ve amacına göre guided writing (rehberli
yazma) ya da free writing ( serbest yazma) şeklinde yazdırıyoruz. Bunları değerlendirirken peer correction
(akran düzeltmesi) kullanıyoruz. Daha sonra bu yazılar toplu şekilde dosyalanarak öğrenci portfolyo
dosyasına konuluyor. Öğrencinin gelişimine göre sürece not veriyoruz”. (K3)
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“Okuma pre-reading (okuma öncesi) sorularla başlar. Öğrenci okumasını yaptıktan sonra okuma
parçasıyla ilgili sorularla okuduğunu ne oranda anladığı ve kelime bilgisi test edilir. (K4)
“[Dilbilgisi]Sınavın içeriği daha çok lys-5 sınavı örnek alınarak oluşturulmaktadır. Sınavların içeriğinde
boşluk doldurma, parantez açma, verilen cümleyi başka şekilde yazma, kelimeyi uygun cümleye
yerleştirme, soru cevap bulunmaktadır. Verilen doğru cevaplara göre değerlendirme puan şeklinde
yapılıyor”.(K1)
“[Konuşma] Öğrencilerden verilen bir konuda belirli süre serbest konuşmalarını istiyoruz. Bu
konuşmalar bazen diyalog şeklinde bazen monolog şeklinde olabilmektedir. Konuşmalarda doğru telaffuz,
kelime seçimi, doğru yapı kullanma gibi durumlara bir çizelgeyle puan veriyoruz”. (K3)
OKUL 2:
Ortaöğretimde İngilizce öğretimine ilişkin düşünceler:
“Programda eksiklikler var. Daha çok gerçek hayat deneyimleri sağlanarak öğrenci dili ilk kaynaktan
edinmeli”. (K5)
“Dil öğrenmeye ilgi yok. Sınavlarda İngilizce sorulmayınca öğrenci işine yaramayacağını düşünerek
İngilizceye güdülenmiyor”. (K2)
“Dilin kullanılabilirliğini anlatamıyoruz öğrenciye. İş alanıyla ölçüyor. Her alanda İngilizce gerektiğini
söylesek bile öğrenci direk İngilizce bölümlerinin işe girme oranıyla duruma bakıyor”. (K1)
“Ben derse ve alana ilgide öğretmenin tutumunun etkili olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bizlerin de
İngilizce ilgisi bir öğretmenin yaklaşımıyla etkilenmiş ve bize bu alanı sevdirmiştir. Öğretmenin ilgisi,
anlayışı, desteği İngilizce öğretimine ilgi duyulmasını etkiler. Bunları kullanarak öğrenciyi dile çekerek daha
rahat öğretebiliriz”.(K3)
“Yurtdışı öğrenci değişim programlarının yeterince önemsenmediğini düşünüyorum. Öğrencinin dili
kullanarak öğrenmesi daha etkili bir öğretim programı sağlayacaktır. Bunu sınıfta ne kadar oluştursak bile
gerçeği gibi olmayacaktır”.(K4)
Sınıflarınızda kullandığınız değerlendirmeler nelerdir?
“ Konuyu anlatıp soru cevap yapıyoruz. Değerlendirme olarak çoktan seçmeli test kullanıyoruz ve sınıf
içi telaffuzlara dikkat ediyoruz”. (K2)
“ Sınıf içi anlamayı kontrol, Cloze test, açık uçlu sorular, yuvarlak içine alma, eşleştirme, yeniden
yazma gibi test çeşitlerini ölçme ve değerlendirme kısmında kullanıyoruz. Sözlü notları genelde sınıf
içindeki durumlarından veriliyor”.(K6)
“ Dyned programını da sözlü verirken kullanıyoruz. Öğrenci bu programda belirli bir seviyeye
geldiğinde teşvik etmek için sözlü (performans) notunu yüksek veriyoruz. Reading (okuma), speaking
(konuşma) değerlendirmesini onun üzerinden yapıyoruz, Onun dışından ayrı bir zaman ayırarak
yapmıyoruz”.(K4)
2.Alt problem bulguları
Alternatif değerlendirmelerin sınıflarda uygulanabilirliği hakkında öğretmen görüşleri nelerdir?
Bu alt problemle alakalı olarak öğretmenlere odak grup görüşmesinde ‘Alternatif
değerlendirmelerin sınıflarda uygulanabilirliği hakkında görüşleriniz nelerdir? Değerlendirme
türlerini seçerken hangi durumları göz önünde bulunduruyorsunuz?’ soruları sorulmuştur.
Öğretmen görüşleri aşağıda doğrudan verilmiştir.
OKUL 1:
Alternatif değerlendirmelerin sınıflarda uygulanabilirliği:
“ Okulun donanımları konusunda bir sıkıntı yok. Sınıflar hem fiziki açıdan hem teknolojik donanım
açısından alternatif değerlendirme ve çeşitli tekniklerle ders anlatımına uygun”.(K1)
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“Fatih projesi ile gelen teknoloji desteği özellikle bu alanlarda bize kolaylık sağladı. Akıllı tahtalar ve
diğer etkileşim uygulamaları anlattığımız dünyayı sınıfa taşımamıza yardımcı oluyor.
Değerlendirmelerimizde de etkileşim araçlarını kullanmamızı sağlıyor”.(K3)
“Alternatif değerlendirme farklı araçları da değerlendirme aşamasında kullanmamızı gerektiriyor.
Okulumuzun bu donanımlar açısından bir eksiği yok. Ancak Youtube gibi bir kaynağa okul internetiyle
ulaşamamamız [okul internet filtresi] bazı aktivitelerin aksamasına neden oluyor. Öğrenciye örnek verirken
olsun sınavlarda kullanma da olsun böyle bir kaynaktan mahrum kalıyoruz”.(K5)
“ Ders saatlerinin düşürülmesi bu tarz etkinlikleri uygulamamızda bize büyük bir dezavantaj oldu. Bazı
sınıflarımızda haftalık iki saat ders saatine düştü. Bu haliyle dört beceriyi ölçmek için alternatif
değerlendirmeyi bırakın klasik değerlendirmelere bile bazen zaman bulamaz oluyoruz”.(K4)
“ Kalabalık sınıflarda uygulamak zor oluyor. Öğrencinin ihtiyacının ne olduğunu daha zor anlıyoruz.
Değerlendirme açısından zayıf olanların eksiklerini tespit etmede sorun yaşıyoruz”.(K2)
Değerlendirme türlerini seçerken hangi durumları göz önünde bulunduruyorsunuz?
“İlk olarak öğrenci imkânlarını göz önünde bulunduruyoruz. Öğrencinin internete erişimi ve teknolojik
olarak donanımları ne düzeyde onları hesaba katıyoruz. Proje ödevleri kapsamında video, kısa film gibi
görevler verirken teknolojik imkânın elverişli olup olmadığını düşünmek gerekir”.(K3)
“Öğrenciyi yine ürün çıkarabileceği ama teknolojik araçlara bağımlı olmadığı görevlere
yönlendiriyoruz”.(K2)
“ Zamanı göz önünde bulunduruyoruz. Zaman az olduğu için integrated (birleştirilmiş) şekilde
becerileri vermemiz gerekiyor. Öğrenciye düşünüp araştırma süresi veremiyorsun”.(K6)
OKUL 2:
Alternatif değerlendirmelerin sınıflarda uygulanabilirliği:
“ Alternatif değerlendirmeleri uygularken zaman sıkıntısı yaşıyoruz. Ders saatleri azaltıldı ve bu tip
değerlendirmeler zaman alıyor. Çok sık uygulayamıyoruz”.(K5)
“ Öğrenci sayısı fazla. Sessiz bir ortam sağlama açısından normal dersi işlerken bile sıkıntı çıkabiliyor.
Ancak dil öğretimi dinleyip anlamaya bağlı olduğu için bu değerlendirmeleri de yapamıyoruz”.(K3)
“Alternatif değerlendirme olarak kullandığımız Dyned programı 15-20 kişilik sınıflarda rahat
uygulanabiliyor. Ancak 30-35 kişilik sınıflarımız var ve bunu uygulamak çok zorlaşıyor. Kalabalık sınıflar
değerlendirmeyi çeşitlendiremiyoruz”.(K6)
“Az öğrenci olan sınıflarda daha rahat gözlem yapabiliyoruz ve öğrenciyi bütün olarak
değerlendirebiliyoruz”.(K2)
Değerlendirme türlerini seçerken hangi durumları göz önünde bulunduruyorsunuz?
“Değerlendirme türlerini seçerken öğrencinin ilgisi ve katılımını göz önüne alıyoruz. Öğrencinin
katılmayı sevdiği türler daha ön plana çıkıyor”.(K1)
“ Öğrencinin değerlendirmeyi anlaması da önemli. Öğrenci yabancı dil olunca yönergeleri anlamada
zorlanabiliyor. O yüzden daha çok duyu organına gerek duyuyor”.(K5)
“Öğrenci anlamada zorlandığından daha çok mekanikleşmeye zaman ayırıyoruz. Dildeki kalıp
ifadeleri ne kadar öğrendiğine bakıyoruz”.(K4)
“ Öğrencinin daha çok güdülendiği durumları kullanıyoruz. Öğrenci özellikle derse katılım anında
değerlendirildiğinde güdüleniyor. O yüzden sınıf içi iyi yaptıkları şeyler için anında not verip değerlendirip
derse katılımlarını arttırıyoruz”.(K2)
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3.Alt problem bulguları:
İngilizce alternatif değerlendirme çeşitlerinde öğretmenlerin, kendi yetkinlikleri hakkındaki görüşleri
nelerdir?
Bu alt problemle alakalı olarak öğretmenlere odak grup görüşmesinde ‘İngilizce öğretim
programları alternatif değerlendirme çeşitleri hakkında kendi yetkinliklerinizi nasıl buluyorsunuz?
Sınıflarınızda hangi alternatif değerlendirme türlerini kullanıyorsunuz?’ soruları sorulmuştur.
Öğretmen görüşleri aşağıda doğrudan verilmiştir:
OKUL 1:
Öğretmenlerin alternatif değerlendirme çeşitleri hakkında kendi yetkinlikleriyle ilgili görüşleri:
“ Alternatif değerlendirmelerin eğitimleri hizmet içi seminerlerde verildi. Öğrendiklerimizi elimizden
geldiğince öğrencilere taşıyoruz”. (K3)
“ Kendimi bu konuda yetkin görüyorum. Ancak teknolojiyle entegre şekilde değerlendirme yapma
bağlamında ister istemez eksik kalabiliyoruz. Öğrencilerimizden teknoloji okuryazarlığında bizden daha
etkili olanlar var. Gerektiğinde yardım istiyoruz”.(K2)
“ Yetkinliklerimiz belirli bir seviyede mevcut. Eğitimlerini aldık. Ama bu eğitimler kısa zamanlara
sıkıştırılmış şekilde verildi. Bu eğitimler seminer döneminde tüm branşlara sistemli şekilde daha uzun
sürelerde verilirse çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Hem eğitim öğretim de aksamaz”. (K1)
“ Aslında bu eğitimleri uygulayıp tekrar buluşup fikir alışverişi yapabilsek ne kadar güzel olur. O
zaman hem kendimizi hem de eğitimin etkililiğini değerlendirebiliriz”. (K4)
Sınıflarda kullanılan alternatif değerlendirme türleri:
“Daha çok süreç içinde öğrencinin nasıl geliştiğini görmek için portfolyolar kullanıyoruz. Öğrenciler
yazdıktan sonra arkadaşlarıyla kağıtlarını değiştiriyor ve birbirlerinin hatalarını bulup düzeltiyorlar (akran
değerlendirme). Daha sonra biz son bir kontrol ediyor öğrenciyle birlikte son şeklini veriyoruz”.(K3)
“ Öğrencilerin her beceride hatalarını düzeltirken kendimizce semboller oluşturduk. Örneğin hatanın
kaynağı kelime yanlışıysa ‘V’ ile dikkat çekiyoruz ve öğrencinin bunu fark edip düzeltmesini bekliyoruz.
Öğrenciye kendini düzeltme ve değerlendirme şansı veriyoruz.”.(K5)
“ Yaptırdıklarımızı dosyalamalarını istiyoruz ve sene sonunda onları öğrencilerden toplayarak not
veriyoruz. Not verirken öğrencinin kendisini ne kadar geliştirdiğine daha çok önem veriyoruz. Bu yüzden
ürüne değil sürece puan veriyoruz”. (K1)
“ Konuşma sınavlarında elimizde belirli kriterler ve bu kriterlerin denk geldiği puanları gösteren bir
çizelge bulunuyor. Öğrencinin konuşmasının bulunan kriterlere ne kadar uyduğuna bakarak
değerlendirmeyi yapıyoruz”. (K6)
“ Proje ödevlerinde de öğrencinin dört beceriyi kullanmasına imkân verecek uygulamalar yaptırmaya
çalışıyoruz. Öğrenci ders dışında araştırmaya yönlendiriliyor ve ürünü ortaya çıkarırken dili her açıdan
kullanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Ürünü daha sonra öğrenciye sınıfta sunduruyoruz”.(K4)
“ Değerlendirme için Dyned uygulaması ve EBA sitesini de kullanıyoruz. Ama kaynak ve altyapıları şu
an için yetersiz. O yüzden çok sık kullanmayı tercih etmiyoruz”.(K2)
OKUL 2:
Öğretmenlerin alternatif değerlendirme çeşitleri hakkında kendi yetkinlikleriyle ilgili görüşleri:
“Lisans eğitimimizde de hizmet içi eğitimlerimizde de alternatif değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler
edindik. Ancak bunu öğrenciye yansıtacak ortamı bulamıyoruz. Özellikle dört beceriyi ölçmede sıkıntılar
yaşıyoruz. Hem öğrenme ortamının olanaklarından hem süre kısıtlılığından belirli kalıbın içinde devam
ediyoruz. Değerlendirmelerimizi de geleneksel yöntemlerle yapıyoruz”.(K1)
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“Yetkinliğimiz en üst düzeyde bu konularda. Ama programın yoğun olması, ders kitaplarının
akıcılığının sıkıntılı olması bunları öğrencilere uygulamamıza engel oluşturuyor”.(K5)
Sınıflarda kullanılan alternatif değerlendirme türleri:
“ Sınıflarda daha çok gözlem yapıp notumuzu ona göre veriyoruz. Bunun dışında klasik değerlendirme
testlerini kullanıyoruz”.(K2)
“Dyned uygulamasından öğrenci belirli bir seviyeye gelince performans notlarından birini ona göre
değerlendiriyoruz”. (K4)
“Akıllı tahta üzerinden belirli bazı alıştırmalarla öğrencileri değerlendiriyoruz. Ancak zaman sıkıntısı
ve kalabalık sınıflar yüzünden çok fazla alternatif değerlendirme yapmıyoruz”.(K3)
4.Alt problem bulguları
Mobil ve internet tabanlı alternatif değerlendirmelere yönelik öğretmenlerin görüşleri nelerdir?
Bu alt problemle alakalı olarak öğretmenlere ‘Mobil ve internet tabanlı alternatif
değerlendirmelere yönelik görüşleriniz nelerdir?’ sorusu sorulmuştur. Öğretmen görüşleri aşağıda
doğrudan verilmiştir:
OKUL 1:
“İnterneti alternatif değerlendirmede kullanmak elbette faydalı olacaktır. Biz de akıllı tahtalar
sayesinde interneti sınıf ortamında sık sık kullanma fırsatı buluyoruz. Ancak bunu alternatif
değerlendirmede sık kullanmıyoruz. Öğrenciler isterse belirli siteleri söyleyip açıklama yapıyoruz ve bireysel
yararlanmasını sağlıyoruz”.(K2)
“EBA gerçekten fikir olarak güzel bir oluşum. Ama yeterli kaynağa sahip değil. Daha çok geliştirilip
daha işe yarar hale gelirse onu bu değerlendirmelerde bir kaynak olarak kullanabiliriz”.(K1)
“Mobil uygulamaları sınıflarda kullanmıyoruz. Öğrencilerin dikkatini derse verebilmesi için cep
telefonlarını okul içinde kullandırmıyoruz. Okul dışında öğrencileri yabancı dil uygulamaları, oyunlar ve
kendilerini değerlendirebilecekleri quiz ve alıştırma uygulamalarına yönlendiriyoruz. Ancak bunu ders
kapsamında yapmıyoruz”.(K6)
“ Youtube kanalları da sınıf içi değerlendirmelerde özellikle dinlemelerde kullanılabilir. Eğitimle ilgili
Web 2.0 sitelerin çoğunda Youtube videosu entegre oluyor. Ancak okul içi ağlardan Youtube erişiminin
olmaması içeriğe ulaşmamızı engelliyor”.(K5)
OKUL 2:
“Değerlendirmede ara sıra Dyned programını kullanıyoruz. Bu uygulama öğrenciyi sınıf ortamında da
gözleyebilme şansı tanıyor. Performans notlarından birini bu araçtaki performansından veriyoruz.”(K2)
“ Öğrenciler altyazılı videolardan, dizilerden, şarkılardan İngilizceyi pekiştiriyorlar. Ancak bunları sınıf
içi değerlendirmelerde kullanmıyoruz. Öğrenciyi yönlendirip ders dışında pekiştirme yapmalarını teşvik
ediyoruz”.(K1)
“EBA sitesinden ders sonrası alıştırmalar indirip öğrencilere yaptırıyoruz. Bazı materyalleri de flash
belleğe indirip sınıfta kullanıyoruz. Öğrencilerin katılımına göre değerlendirme yapıyoruz”.(K3)
“ Öğrencilerden bazıları mobil uygulamaları bizden iyi biliyorlar. Konusu geldikçe sınıfla paylaşıp
kendi öğrenmelerinde kullanmalarını öneriyoruz”.(K4)
5. Alt problem bulguları
Alternatif değerlendirmelerin kullanılmasının yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri nelerdir?
Bu alt problemle alakalı olarak öğretmenlere odak grup görüşmesinde ‘Alternatif
değerlendirmeleri kullanmanızın yarattığı sorunlar ve çözüm önerileriniz nelerdir?’ sorusu
sorulmuştur. Öğretmen görüşleri aşağıda doğrudan verilmiştir:
OKUL 1:
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“Kaynakları öğrenci ihtiyaçlarına göre kendimiz belirleyemiyoruz. Sınırlı kaynakla sınırlı
hazırbulunuşluğu olan öğrencilere elimizden geleni yapıyoruz. Bu değerlendirme konusunda da kaynağa
uygun değerlendirme yapmamız gerektiğinden bizleri bu konuda kısıtlıyor. Öğretmen kaynak seçiminde
daha esnek bırakılmalı”.(K1)
“Gramer yükü çok fazla. Bu da dil konusunda bizi anlayan ama konuşamayan bir topluma çeviriyor.
Değerlendirmede grameri ön plana çıkarmamıza neden oluyor. Konuşmaya ve dilin işlevselliğine daha çok
katkı yapacak altyapı hazırlanmalı ve programdaki gramer yükü azaltılmalıdır”.(K2)
“Dyned programı kullanılması zorunlu tutuluyor. Ancak bu program programla örtüşmüyor ve eş
zamanlı uygulama sıkıntı yaratıyor. Öğrencilerde öylesine yapıyoruz hissi var. Öğrenciyi motive etmiyor.
Biz teşvik etmeye çalışsakta öğrenciye çekici gelmiyor. Dyned konusunda ya biraz daha esnek olunmalı ya
da Dyned müfredatla paralel olarak yeniden düzenlenmelidir”.(K3)
“En büyük dezavantaj hazırlık sınıflarında uyguladığımız dört becerinin etkililiğini, azalan ders saatleri
yüzünden diğer sınıflarda sürdüremiyoruz. Bu da alternatif değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasını
zorlaştırıyor. Daha çok ders saatimiz olsa hem dört beceriyi hem de değerlendirmeyi devamlılığı olacak
şekilde daha etkili kullanabiliriz”.(K4)
“Sınıfların kalabalık olması da bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Kalabalık ortamda öğrenci
ihtiyacına göre bir öğretim ve değerlendirme yapamıyoruz. Genele göre ders yapıyoruz. Bilmeyen
öğrencileri ayırt etmemiz zorlaşıyor. Sınıflar daha çok şubeye ayrılarak daha uygun sınıf mevcutları
oluşturulabilir”.(K5)
“Youtube için kullanılan filtre böyle güzel bir kaynaktan mahrum kalmamızı sağlıyor. Tüm Youtube
için filtre kullanmak yerine eğitimde kullanılanların ayrılarak filtre uygulanması daha uygun olur. Youtube
uluslararası ortamda geçerli bir platform. Bu platformu hem değerlendirmelere destek olarak hem de ders
içi faaliyetlerde aktif olarak kullanmanın yolu açılmalı”.(K6)
“Hazırlık sınıfları opsiyonlu olmalı. Böylece gerçekten dile eğilimi olan öğrencilerle motivasyonları
yüksek şekilde dil eğitimleri daha rahat ve daha etkili verilebilir. Sınav da çıkmaması da motivasyonu
düşürüyor. Derse motivasyonu düşük öğrenciler bu yüzden değerlendirmeleri de dikkate almıyor”.(K5)
“ Değerlendirmede yeni gelişmelerle ilgili verilen hizmet içi eğitimler sıkıştırılmış şekilde değil, ciddi
bir zaman ayırarak ve geri dönüşleri alınarak yapılmalı”.(K3)
OKUL 2:
“Dyned ve EBA gibi kanalların daha etkin olması için içeriklerinin daha da genişletilmesi ve
kaynaklarının çoğaltılması lazım. Amaç olarak güzel platformlar ancak sınıflarda kullanılırken dört beceriye
hitap etme ve kaynak sağlama açısından eksik kalabiliyorlar. Bu platformlar daha da geliştirilmeli”.(K3)
“İngilizce ders saatleri lisede 2005’ten beri azalıyor. Dört beceriye ayrı dersler ayırmak istiyoruz ama
mümkün olmuyor. Bunlara da gerektiğince zaman ayırmayınca bu kullandığımız değerlendirmelerimizi de
etkiliyor. Ders saatleri gerçekten çözülmesi gereken ciddi bir sorun”.(K1)
“5.sınıflara hazırlık verilmesi iyi oldu. Öğrencinin küçük yaşlardan dile yatkınlığı başlatılması bize de
hazır şekilde gelmelerini sağlar. Her açıdan daha avantajlı olur”.(K4)
“Bunların dışında programda çok farklı dersler var. Öğrenci çok bölünüyor. Zaten kalabalık olan
sınıflar daha da kafası karışık olan öğrencilerle doluyor. Bu kadar farklı ders yerine İngilizce ve diğer önemli
derslere daha çok zaman ayrılıp hem farklı değerlendirmeleri kullanmamıza hem de daha kaliteli eğitim
vermemize imkân tanınmalı”.(K2)
“İngilizce yalnızca sınıflarda öğrenilecek bir ders değil. Öğrenciye gerçek deneyimler de sağlanmalı.
Dışarıda uygulamalara imkân tanınmalı. Öğrenciler müzelere ya da turistik mekanlara yönlendirilip
turistlerle haşır neşir olmalarına imkân verilmeli. Bunların dışında öğrenci değişim programları genişletilip
öğrencinin etkileşimli olarak dili iletişimde kullanmasına önem verilmeli”.(K6)
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Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Sonuçlar
Bu çalışma ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin İngilizce öğretiminde kullanılan alternatif
değerlendirme yöntemleriyle ilgili görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmadan elde
edilen bulgulara göre çıkarılan sonuçlar aşağıdaki gibidir:
 İngilizce öğretiminde öğrencinin ilgi, güdü ve motivasyonu dersin üniversite sınavında
çıkmamasına bağlı olarak düşmektedir.
 Aileler yabancı dil alanının kısıtlı iş imkânına sahip olduğu düşüncesiyle öğrencilerin bu
bölümde eğitimlerini sürdürmelerini istememektedir.
 Alternatif değerlendirme kullanımı okuldan okula farklılık göstermektedir.
 Alternatif değerlendirme tek başına yeterli değildir, ihtiyaca göre geleneksel
değerlendirmelerle birlikte verilebilir.
 Kalabalık sınıflar, öğretmen öğrencilere yeterli zaman ayırıp öğrenciyi tüm yönlerden
değerlendiremediği için alternatif değerlendirme kullanımını kısıtlamaktadır.
 Ortaöğretim İngilizce ders sayısının azalması dil becerilerinin alternatif değerlendirme ile
değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır.
 İngilizce öğretiminde tercih edilen alternatif değerlendirme yöntemleri portfolyo, akran
değerlendirme, proje ödevleri, öz değerlendirme, rubrikler, gözlemdir.
 Öğretmenler aldıkları eğitimin alternatif değerlendirme türleri için yeterli olduğunu
düşünmekte ve kendilerini bu konuda yetkin olarak değerlendirmektedirler. Ancak öğrenme
ortamından kaynaklanan sorunların alternatif değerlendirmeyi aksattığını kaydetmişlerdir.
 Öğretmenler mobil ve internet tabanlı alternatif değerlendirmelere yeterince hakim
görünmemektedirler.
 Mobil ve internet tabanlı değerlendirmeler sınıf içinde kullanılmamakta sınıf dışı
etkinliklerde kaynak olarak kullanılmaktadır.
 Mevcut İngilizce ders kitaplarında ve ders programında bilgi yükü çok fazladır ve
öğrenciye dili kullanma imkânını yeterince vermemektedir.
 Alternatif değerlendirmede önemli bir yeri olan gerçek yaşam deneyimleri hem
programda hem de değerlendirmelerde göz ardı edilmektedir.
 EBA ve Dyned değerlendirme kaynakları olarak kullanmak için yetersizdir.
 Hizmet içi eğitimlerde öğrenilen uygulamaların değerlendirilerek hakkında geribildirim
verilmemesi sistemin eksiklerinin öğrenilmesini engellemektedir.
 Ders kitaplarının seçilememesi öğrencinin ihtiyacına göre kaynak kullanmayı
zorlaştırmaktadır.
 Kurum içi internet filtresi İngilizce dersi alternatif değerlendirmede kullanılabilecek
video sitelerini de içermekte ve yararlı materyallerin kullanımını engellemektedir.
Tartışma
Aschbacher (1992) çalışmasında alternatif değerlendirme konusunda dört temel tartışma
konusundan bahsetmiştir. Bunlar maliyet, teknik konular, yeniliklere açıklık, organizasyon gibi konulardır.
Ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin alternatif değerlendirme hakkında görüşlerinin alındığı bu
çalışmada öğretmenler alternatif değerlendirme kullanımında genel olarak benzer konular üzerinde
durmuşlardır. Çalışmada teknik altyapının eksikliğinden, yeni gelişmelerin takip edilememesinden ya da
programla kaynaştırılamamasından, alternatif değerlendirme için zaman eksikliğine bağlı olarak sağlıklı bir
organizasyon yapılamamasından ortaya çıkan sorunlardan bahsedilmiştir.
Çalışma sonucunda yalnızca alternatif değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasının öğrenciyi
değerlendirme konusunda yeterli olmayacağı ve geleneksel yöntemlerin de yerine göre kullanılmasının
sağlıklı bir değerlendirme için gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Herman (1992) çalışmasında benzer
şekilde öğrenciyi değerlendirmenin yalnızca bir yolu olmadığını, değişik değerlendirmelerin sırası geldikçe
birlikte veya ayrı şekilde kullanılmasının daha yararlı olacağını belirtip alternatif değerlendirmelerin,
öğrencinin gerçek problemler üzerinden karmaşık düşünme ve problem çözme becerilerini ölçmesinde
başvurulacak bir yol olduğunu, öğrencilerin kavramları ve basit olguları ne kadar iyi öğrendiğini görmek
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için ise alternatif değerlendirmelere değil geleneksel araçlara bu kez ihtiyaç olacağını ifade etmiştir.
Böylece farklı amaç ve ihtiyaçlara hizmet eden değerlendirme yöntemlerinin yalnızca birinin
kullanılmasının öğretimde ihtiyaçlara cevap vermeyeceğini söylemek mümkündür.
Öğretmenler görüşme sırasında alternatif değerlendirmenin sınıflarda uygulanması konusunda
zaman sıkıntısı yaşandığını ve alternatif değerlendirmelere zaman ayıramadıklarını ifade etmişlerdir.
Huerta- Macias (1995) alternatif değerlendirmelerin temeli günlük aktivitelere dayandığını bu
değerlendirmeleri uygularken sınıf etkinliklerinde değişiklik yapılmasına gerek olmadığını ve buna bağlı
olarak geleneksel değerlendirmelerin aksine, alternatif değerlendirmelerde sınıf etkinliklerinin dışında,
ekstra bir zamana ihtiyaç duyulmayacağından bahsetmiştir. Alternatif değerlendirmelerin sınıf içi
aktivitelerle kaynaştırılarak ayrı zaman ayırmadan verilmesi hem zaman tasarrufu sağlamada hem de
öğrencinin öğrenme sürecinin değerlendirildiği bu değerlendirmelerde sürecin aktif olarak takip
edilmesini de kolaylaştıracaktır.
Öğretmenlerin süreci, sürece yönelik değişimleri değerlendirebileceği alternatif değerlendirme
araçlarından biri de portfolyodur. Arter (1992) portfolyoyu öğrencinin belirli alanlarda çabalarının,
gelişiminin veya başarılarının hikayesini anlatan öğrenci işlerinin amaçlı bir koleksiyonu olarak
tanımlamıştır. Çalışmada görüş alınan öğretmenler de öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimini
gözlemek için portfolyo yöntemini kullandıklarını belirtmişlerdir. Portfolyoların öğrenci gelişiminde
oldukça geniş faydaları bulunmaktadır. Arter (1992) bu faydaları şu şekilde belirtmiştir:











Zaman içindeki değişimi ya da gelişimi gösterir.
Ortaya çıkan ürün kadar yapılan işlerin sürecini yansıtır.
Kişisel önemli işlerin bir koleksiyonunu yaratmayı sağlar.
Bir veya birden fazla ürünün değişimini takip etmeyi sağlar.
İş ya da diğer okullara girmek için en iyi işlerin bir dosyasını hazırlar.
Ders için başarıyı belgelendirir.
Öğrencinin en uygun alan yerleştirilmesinde rehber olur.
Öğrencilerin öğretmenleriyle iletişimini güçlendirir.
Programın gözden geçirilmesini sağlar.
Geniş ölçekli değerlendirme sağlar.

Portfolyoların bütün bu yararları göz önüne alınınca, portfolyolar öğrencinin etkin bir öğrenim süreci
geçirmesinde ve gelişimlerinin üzerine yeni şeyler eklemesinde önemli rol oynamaktadır. İngilizce eğitimi
açısından düşünüldüğünde belirli bir süreç gerektiren dil öğreniminde sürece yönelik araçların
kullanılması, öğrenimin zenginleşmesine katkıda bulunur. Dil gelişim sürecini ve bu süreçte eksik ve güçlü
yanlarını görebilen öğrenci kendini daha iyi değerlendirebilir. Ayrıca Brown’a göre (1998) portfolyolar
öğretmenlere de öğrencinin gelişiminin daha açık gözlenmesi, rollerinin öğrenci gözünde daha iyi bir
duruma gelmesi ve her bir öğrencinin bireysel olarak gelişimlerini daha kolay kavrayabilmeleri açısından
avantajlar sağlar.
Dil öğreniminde ortaöğretim İngilizce öğretmenlerini kullandıklarını belirttikleri bir diğer önemli
alternatif değerlendirme çeşidi de akran değerlendirmesidir. Akran değerlendirmesi öğrencilere hem
öğrenme süreçlerini hem de akranlarının ürünlerini analiz etme, yansıtma ve değerlendirme
sorumluluğunu alma fırsatı sağlaması (Cheng, 2005) açısından dil öğretiminde öğrencinin kendi
göremediği eksiklerini başka bir bakış açısıyla arkadaşlarından öğrenmesinin yolunu açar. Böylece öğrenci
akranının kendisini değerlendirmesiyle hedeflenen konu alanını öğrenirken kendisinin akranının işlerini
değerlendirmesiyle eleştirel yaklaşmayı da edinir. Öğrencinin akran değerlendirmeyle konuyu
öğrenmesinin yanında eleştirme becerilerini de kazanması sağlanmaktadır.
Bir diğer alternatif değerlendirme aracı da öz değerlendirmedir. Öğrenci öz değerlendirmede kendi
gelişimini, öğrendiklerini değerlendirmektedir. Öz değerlendirmenin öğrenciyi sürece doğrudan dahil
etmesi, oldukça hızlı şekilde tasarlanabilmesi, öğrencinin dili özerk bir şekilde öğrenmesine imkân vermesi
ve öğrencinin motivasyonunu arttırması gibi avantajları bulunmaktadır (Brown,1998). Öğrencilerin
motivasyonu ve güdülenmelerini arttırmak için öz değerlendirilmeden sınıf içinde yararlanılabilir.
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Öneriler
 Aileler lise dal seçimlerinde bilinçlendirilip öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre seçim
yapmasında yönlendirici olabilirler.
 Düşürülen ortaöğretim İngilizce ders saatleri yükseltilip dil becerilerine yeterli ders saati
ayrılabilir.
 Program ve kitaplardaki bilgi yükü azaltılıp öğrencinin her şeyden önce öz ve temel
bilgileri alması sağlanabilir.
 Öğretmenlere mobil ve internet tabanlı alternatif değerlendirmeler konusunda eğitim
verilebilir.
 EBA ve Dyned geliştirilip içerikleri zenginleştirilebilir.
 Öğretmenlere verilen alternatif değerlendirmeyle ilgili hizmet içi eğitimler, öğretmenler
uygulamayı yaptıktan sonra geribildirimler alınarak güncel tutulabilir.
 Youtube ve diğer eğitici materyaller içeren platformların kurum içinde tamamen
engellenmesi yerine sakıncalı görülen içerik engellenip öğretmenlerin bu platformlardan
yararlanmaları sağlanabilir.
 Öğrencilerin gerçek yaşam deneyimleri sağlanmaya çalışılıp bunun için sık turistik ve
yurtdışı geziler düzenlenebilir.
Kaynakça
Arter,J.A. & Spandel,V.(1992). Using portfolios of student work in instruction and assessment. Educational
Measurement: Issues and Practice, 11(1), 36-44.
Aschbacher, P. A. (1991). Performance assessment: State activity, interest, and concerns. Applied
Measurement in Education, 4, 275–288.
Aschbacher, P.R. & Herman, J.L. (1990). Issues in developing alternative assessments. Presentation at the
Annual Leadership Conference of the United Teachers of Los Angeles, Canada: Palm Spring.
Brown, J. & Hudson, T. (1998). The alternatives in language assessment. TESOL Quarterly, 32(4), 653-675.
doi:10.2307/3587999.
Cheng, W. & Warren, M.(2005). Peer assessment of language proficiency.Language Testing, 22 (1), 93–
121.
Çokluk, Ö , Yılmaz, K , Oğuz, E . (2011). Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi. Kuramsal
Eğitimbilim Dergisi, 4 (1), 95-107. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29342/313994
Gill, D. & Lucas, D. (2013). Using formative assessment in business and foreign language classes. Journal
of International Education Research,9(4),359-369.
Herman, J.L. & Ashbacher, P.R. & Winters, L. (1992). A practical guide to alternative assessment.
Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Huerta-Macias, A. (1995). Alternative assessment: Responses to commonly asked questions. TESOL
Journal, 5(1),8-1 1.
MEB (2017). Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programı. (ss.11).
Nasab, F. G. (2015). Alternative versus Traditional Assessment. Journal of Applied Linguistics and
Language Research, 2(6), 165-178.
Sağlam-Arslan, A., Avcı, A., & İyibil, Ü. (2008). Fizik öğretmen adaylarının alternatif ölçme değerlendirme
yöntemlerini algılama düzeyleri. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 115-128.
Worthen, B. R (1993). Critical issues that will determine the future of alternative assessment. Phi Delta
Kappan, 74(6), 444-456.

13

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

Başlangıçtan 2018’e Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılâp Tarihi Dersi Öğretim
Programlarının Analizi
Lokman Aydın, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye lokman14@gmail.com
Analysis of “History of the Republic of Turkey and Turkish Revolution” Curriculum from the
Beginning to 2018
Kafkas University, Kars, Turkey
Öz
Osmanlı Devleti’nin yerini alan Türkiye Cumhuriyeti’nde kişisel egemenlikten millet egemenliğine
geçiş sürecinde gerçekleştirilen inkılâpları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini benimsetmek,
çok uluslu yapıdan millî devlet anlayışına geçişte ortak bir paydada insanları bir araya getirebilmek
amacıyla İnkılâp Tarihi dersleri orta ve yüksek dereceli okullarda okutulmaya başlanmıştır.
Ülkemizde Cumhuriyet dönemine ait ilk lise müfredat programı 1924 yılında hazırlanmış ve tarih
derslerinde konular arasına İstiklal harbi, Türkiye Devleti’nin kuruluşu ile birlikte Cumhuriyet’in ilanı ve
halifeliğin kaldırılması konuları eklenmiştir. 1931 yılında Türk Tarih Kurumu’nun kurulması ile birlikte tarih
alanındaki çalışmalar hız kazanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılâbı Tarihi dersi ile ilgili önemli değişiklik 1980 askerî darbesinden sonra
yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile liselerin bütün sınıflarına T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi
konulmuştur. 1981 yılında uygulamaya giren bu program 2010 yılında değişikliğe uğramıştır. Programda
son değişiklik 2018 yılında yapılmış ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanması
kararlaştırılmıştır.
Bu çalışmada başlangıçtan 2018’e kadar İnkılâp Tarihi derslerinin okutulmasında nasıl bir yol izlendiği
karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve 2018 yılında kabul edilen T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi
programının analizi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk İnkılabı, Öğretim Programı, Atatürkçülük.
Abstract
History of the Turkish Revolution classes are taught in the secondary schools and higher education
to be improved the understanding basic principle of young Republic of Turkey which took the place of
Ottoman Empire, and to be able to bring people together in a common stake.
The first high school history class curriculum of the Republic of Turkey was prepared in 1924. The
topics, the Turkish war of independence, foundation of the Republic of Turkey, and abolition of the
caliphate have been added to the curriculum. Turkish Historical Society established in 1931 and studies in
history have increased.
Significant changes related to the Republic of Turkey and the Revolution History courses were
experienced after the 1980 military coup. With the new regulation, Turkish Republic Revolution History
and Atatürkism courses were compulsory for the all grade students in high schools. This curriculum, which
was implemented in 1981, was changed in 2010. The last change in the curriculum was made in 2018 and
it was decided to be implemented starting from 2018-2019 academic year.
In this study, the teaching way of History of the Republic of Turkey and Turkish Revolution classes
were examined comparatively from the beginning to 2018. Moreover, the assessment of the updated
curriculum was compared with previous curriculums.
Keywords: History of the Republic of Turkey, Turkish Revolution, Curriculum, Atatürkism.
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Giriş
Milletlerin hafızası olarak kabul edilen tarihin, okullarda öğretilmesi sürecinde nasıl bir yöntem
izlenmesi gerektiği ve hedefin ne olduğu içinde bulunulan çağa, devletlere ve toplumlara göre değişiklik
göstermiştir. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat döneminden itibaren yaygınlaşmaya başlayan ve denetimden
uzak olan yabancı okullarda okutulan derslerde devlete ve yönetime karşı muhalif görüş ve fikirlerin yer
alması rahatsızlık yaratmıştır. Bu nedenle II. Abdülhamid döneminden itibaren bu okullarda okutulan
derslere, ders kitaplarına ve öğretmenlere yönelik denetimler artırılmıştır. Ayrıca devlet kendi
denetiminde olan okulların sayısını artıma yoluna gitmiş sonuçta II. Abdülhamid döneminde okullaşma
konusunda Osmanlı Devleti bir hayli ilerleme kaydetmiştir (Aslan, 2012).
Osmanlı Devleti’nin son döneminde ve özellikle Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemi
içerisinde Anadolu’da faaliyet gösteren azınlık okulları ve yabancı okulların devletimiz ve milletimiz
aleyhine işgal kuvvetleri ile işbirliği içine girmesi, Lozan’da Türkiye açısından bu sorunun öncelikle
çözümlenmesi gereken sorunlardan birisi olduğu gerçeğini ortaya koydu. Burada yapılan görüşmeler
sonunda yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetiminde olması, Tarih ve Türkçe derslerinin
Türkçe olarak Türk öğretmenler tarafından okutulması ayrıca okulların Milli Eğitim Bakanlığı
müfettişlerince denetlenmesi gibi hususlar kabul edilmiştir.
Osmanlı Devleti’nin yerini alan Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim alanında azınlık ve yabancı okullar
sorunu dışında yapısal pek çok sorun bulunmaktaydı. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat
Kanunu ile eğitim alanında köklü değişikler yapılmış, Türkiye hudutları dâhilinde bulunan ve farklı kurumlar
ile bağlantılı olan bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Fakat 1925 yılında Tevhid-i Tedrisat
Kanunu’nda yapılan bir düzenleme ile askeri liseler bütçe ve kadroları ile Milli Savunma Bakanlığına
devredilmiştir (R.G, 06/03/1340).
Cumhuriyet dönemi ile birlikte genelde eğitim alanında düzenlemeler ve değişiklikler yapılırken
özelde tarih eğitimi alanında da önemli değişimler ortaya çıkmıştır. 1923-1938 yılları arasında ümmet
anlayışından millete geçişi sağlamaya yönelik düzenlemelere tarih öğretim programlarında yer verildiği
görülmektedir. Kişisel egemenlikten millet egemenliğine geçiş sürecinde eğitim Türk İnkılabının en önemli
araçlarından birisi olmuştur. Mustafa Kemal’in yönlendirmesi ve sıkı takibi ile Türk Tarih Tezi ortaya atılmış
ve bütün medeniyetlerin kaynağı olarak Orta Asya’daki yurtlarından doğal sebeplerle göç etmek zorunda
kalan Türkler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır (Koçak, 1998).
Osmanlı Devleti döneminden Cumhuriyet dönemine intikal eden Sultaniler 1923 yılında Lise olarak
adlandırılmış ve 1924 yılından itibaren de üçer yıllık iki devreye ayrılarak öğretim programları yeniden
düzenlenmiştir. Bu yeni düzenleme ile liselerin ikinci devresinde bütün sınıflarda haftalık ikişer saatlik tarih
dersleri okutulmaya başlanmıştır. Fakat Tarih dersi öğretim programları Avrupa merkezli tarih anlayışına
uygun bir şekilde programlanmıştı. 1924 yılından 1936 yılına kadar geçen dönemde tarih dersleri ile ilgili
çeşitli düzenlemeler yapıldı. Özellikle 1930’lardan itibaren tarih dersleri Türk tarih Tezine uygun olarak
şekillenirken, ilköğretimden başlayarak yükseköğretime kadar Cumhuriyet ve İnkılap Tarihi konularına
verilen önem arttı (Çapa, 2002).
Amaç
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte yeni yetişen nesilleri millî kimlik etrafında birleştirmek
ve cumhuriyete ve değerlerine sahip kılabilmek amacıyla tarih öğretimine ayrı bir önem verilmiştir. Millî
mücadele ve kazanılan zafer ile gerçekleştirilen inkılapları benimsetmek için orta öğretim kurumlarında
tarih dersleri içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konularına yer verilmeye başlanmıştır. Bu çalışmanın
amacı başlangıçtan 2018 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılap Tarihi dersi öğretim programlarında
yapılan değişikliklerin tespit edilerek 2018 yılında uygulamaya konulan programın içerik incelemesi ve
analizinin yapılmasıdır.
Yöntem
Araştırmada başlangıçtan 2018 yılına kadar gelen süreçte uygulanan Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp
Tarihi öğretim programları nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan doküman analizi yöntemi
kullanılarak inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Öğretim programlarının temel felsefesi ve
genel amaçları, alana özgü yeterlilikler, beceriler, programın uygulanma esasları, ders kitaplarının
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hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar, ünitelerin kazanımları, süre tablosunun incelenmesi ve
değerlendirilmesi araştırmanın temel esaslarını oluşturmaktadır.
Bulgular
1. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk İnkılap Tarihi Öğretimi
Ülkemizde Cumhuriyet dönemine ait ilk lise müfredat programı 1924 yılında hazırlanmış ve tarih
derslerinde konular arasına İstiklal harbi, Türkiye Devleti’nin kuruluşu ile birlikte Cumhuriyet’in ilanı ve
halifeliğin kaldırılması konuları eklenmiştir (Koçak, 1998). Bu dönem öncelik Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin siyasi, hukuki ve kurumsal yapısının oluşturulmasına öncelik verildiğinden tarih eğitimi
alanında köklü değişikliklere gidilmeden ümmet anlayışından millet egemenliğini sağlama yolunda kısmi
düzenlemelerle yetinilmiştir. Tarih Eğitiminin bir başka sorunu ders kitaplarının yetersiz olmasıydı.
Okullarda Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde hazırlanmış ders kitaplarından Cumhuriyet yönetimine
aykırı ifadeler çıkarılıp, yeni ilaveler yapılarak eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmeye çalışıldı. II.
Meşrutiyet döneminde hazırlanan bu kitaplar yabancıların yazdığı tarih kitaplarından tercüme olduğu için
Avrupalıların Osmanlı Devleti ve Türkler ile ilgili taraflı bakış açılarını yansıtıyordu (Aslan, 2012).
1927 yılında müfettiş raporları ve öğretmenlerin şikâyetleri ders kitaplarının hacimli olmasına karşılık
ders saatlerinin az olması nedeniyle konuların yetiştirilemediğini ortaya koymuştur. Bu şikâyetler
doğrultusunda hazırlanan rapora göre mevcut programlarda Türk öğrenciler tarafından bilinmesi
gerekmeyen bilgilerin fazlaca olduğu buna karşılık Türk Tarihine yeterince yer verilmediği tespiti
yapılmıştır. Sonuç olarak tarih ders saatlerinde düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre Lise ikinci
devre Fen şubelerinde haftalık iki saat, Edebiyat şubelerinde ise lise bir ve ikinci sınıfta iki saat üçüncü
sınıfta üç saat Tarih dersi okutulması kabul edilmiştir (Koçak, 1998).
1927 yılında hazırlanan Tarih öğretim programının en önemli özelliği Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşu ile ilgili gelişmelerin 1924 yılı öğretim programına göre daha ayrıntılı yer almasıdır. Lise birinci
devre müfredatında yani ortaokullarda Yeni Türkiye’nin Oluşumu, Türklerin Direnişi, Cumhuriyet ve ilk
defa olmak üzere Gazi Mustafa Kemal konularına yer verilmişken ikinci devre yani liselerin üçünü
sınıflarında Birinci Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Milli Uyanış, İstiklal Muharebeleri,
Antlaşmalar ve Türkiye Cumhuriyeti konularına yer verilmiştir (Aslan, 2012).
Avrupa’da okutulan ders kitaplarında yer alan Türkler ile ilgili yanlış ve haksız ifadeler üzerine
Mustafa Kemal bu haksız ithamları çürütmek ve Türklerin dünya medeniyetine yaptıkları katkıları ortaya
koymak amacıyla tarih çalışmalarına daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünüyordu. 28 Nisan 1930’da
Türk Ocakları 6. Kurultayında M. Kemal’in direktifleri ve Afet İnan’ın önerisi ile Türk Ocakları içerisinde 16
üyeden oluşan Türk Tarihi Tetkik Heyeti oluşturuldu. 12 Mart 1931 tarihinde Türk Ocakları’nın kapatılması
kararı alındıktan sonra da bu heyet 15 Nisan 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti olarak teşkilatlandırıldı.
Kurumun adı 1935 yılında önce Türk Tarihi Araştırma Kurumu’na daha sonra da Türk Tarih Kurumuna
dönüştürüldü (Akcura, 2012).
1931 yılında Türk Tarih Kurumu’nun kurulması çalışmaları ile birlikte tarih yazımı alanındaki
çalışmalar da hız kazanmıştır. Bu dönemde Dünya Tarihi içerisinde, Türk Tarihinin yerini ve konusunu tespit
edebilmek için 606 sayfalık Türk Tarihinin Ana Hatları isimli eser hazırlanmış ve tarihçilerin incelemesine
sunulmak üzere 100 adet gibi sınırlı sayıda basılmıştır. Bu kitabın basımından bir yıl sonra Türk Tarihinin
Ana Hatları-Medhal Kısmı başlığı ile 87 sayfalık bir kitapçık daha hazırlanarak Talim Terbiye Dairesi’nin izni
ile 30.000 adet bastırılıp satışa sunulmuştur. Türk tarihinin ana hatlarını esas alan ve okutulmak üzere
okullara gönderilen dört ciltlik tarih kitaplarından son cildi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ni ele almıştır. İlk
önce ortaokullarda okutulmaya başlanan bu kitapların öğrenci seviyesinin üzerinde olduğu anlaşılınca
liselerde okutulmaya başlanmıştır (Eyice, 1968).
1931 yılında hazırlanan lise öğretim programlarında Tarih dersleri lise ikinci kademede fen
şubelerinde her sınıf seviyesinde haftada iki saat edebiyat şubelerinde ise birinci ve ikinci sınıflarda iki,
üçüncü sınıflarda üç saat olarak okutulmaya devam edilmiştir. Lise üçüncü sınıflar Yeni ve Yakın Zamanlar
konu başlıkları altında birinci bölümde Osmanlı İmparatorluğu Devri’ni işlerken II. Bölüm Türkiye
Cumhuriyeti Devri’ne ayrılmıştır. Bu bölümde Türk Milleti’nin Yeni Bir Devlet Daha Kurması, İstiklal Harbi,
İstiklal Harbinden Sonra İnkılap ve Islahat Safhaları konu başlıkları öğretim programına konulmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti konularının yer aldığı Tarih IV. Ders kitabı Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti tarafından
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yazılmıştır. Toplam 348 sayfadan oluşan kitapta I. Kısımda Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu; II. Kısımda
İnkılap ve Islahatlar anlatılmıştır. Lozan’dan Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süreç verildikten sonra
Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin Kaldırılması, Cumhuriyet Devrinde Siyasi Cereyanlar, Din ve Hukuk Alanında
Yapılan İnkılaplar, Eğitim-Öğretim Alanında Yapılan İnkılap ve Islahatlar, Ekonomi-Mali Alanda Yapılan
İnkılap ve Islahatlar, Sağlık ve Sosyal hayat Alanında Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Türk Ordusu ve Milli
Savunma ders kitabında yer alan başlıklardır (Koçak, 1998).
Kitabın girişinde Gazi Mustafa Kemal’in renkli bir fotoğrafına yer verilmiş ayrıca Nutuk’tan dört belge
konulmuştur. Bu kitapta Türk Tarih tezinin etkilerini görmek mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşu anlatılırken beşer tarihinde Türkler kadar çok ve büyük devletler kuran bir ırk gelmemiştir
denilerek Sümerlerden başlayarak Asya ve Avrupa’da Türkler tarafından pek çok beylik, hanlık ve hakanlık
kurulduğu vurgulanmıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yıkılan Osmanlı Devleti yerine çağdaş Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulduğu belirtilmiştir (Çapa, 2017).
1935-1938 yılları arasında tarih derslerinin haftalık ders saatlerinde bazı değişiklikler yapıldığı
görülmektedir. Lise üçüncü sınıfların fen şubelerinde iki saat okutulan Tarih dersleri 1935 yılında üç saate
çıkartılırken 1937 yılında bir saate indirilmiştir. 1938 yılında ise tekrar üç saate çıkartılmıştır. 1938 yılı Tarih
öğretim programlarına göre Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılabı Tarihi konuları liselerin bütün sınıflarında
okutulmaktadır. 1938-1970 yılları arasında liselerde tarih derslerinin on beş günde bir saati Türkiye
Cumhuriyeti ve İnkılâbı Tarihi’ne ayrılarak konular işlenmiştir.
Atatürk’ün ölümünden sonra ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü, Milli Eğitim Bakanlığı’na Hasan
Ali Yücel’i atamış bu dönemde tarih çalışmalarında Osmanlı geçmişi ile barışmaya yönelik adımlar atılmaya
başlanmıştır. Bu yaklaşım ders kitaplarına da yansımış bu dönemde liseler için yazılan Tarih ders
kitaplarının dördüncü kitabı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi adı ile Enver Ziya Karal tarafından kaleme
alınmıştır. Bu kitapta Atatürk ile ilgili yer alan ifadeler 1932 de Atatürk gözetiminde yazdırılan Tarih IV
kitabından oldukça farklıdır. Tarih IV’te Mustafa Kemal olağan üstü yaratılışa sahip bir dahi olarak
tanımlanırken 1945 te yazılan Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ders kitabında, saygı ve şükranla anılan bir lider
olarak yer almış, kritik konularda İsmet İnönü ile yaptığı fikir alışverişine yer verilmiştir. Dönemin yapısına
uygun bir biçimde İnönü’yü ön plana çıkarma ve Atatürk’ün mirasını sürdürebilecek lider olarak
benimsetme çabası dikkat çekmektedir (Yıldırım, 2017). 1945 sonrasında Enver Ziya Karal’ın yazdığı ders
kitabında yer alan Millî Şef, Halk Evleri, Köy Enstitüleri ve hümanizm ile ilgili bilgiler iktidar değişimine bağlı
olarak kitaptan çıkartılmıştır (Boykoy, 2011).
1974 yılında 11. sınıflarda Türkiye Cumhuriyeti dersi bütün alanlarda haftada iki saat okutulmak
üzere ortak ders olarak belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Devrim Tarihi olarak öğretim programında
yer alan dersin konuları 10. sınıf konularını oluşturan Tanzimat Dönemi sonrası gelişmelere kısa bir bakış
ile başlamaktadır. 1918 Mondros Mütarekesi ve Uygulanışı, Savunma Hareketleri, Kongreler, TBMM’nin
Açılması, İtilaf Devletlerinin Baskılarının Artması ve Türk Vatanını Paylaşma Tasarıları, Yeni Türk Devleti’nin
İlk Anayasası, Kazanılan Zaferlerin Yabancı Devletlerle İlişkileri Etkilemesi, Sakarya Savaşı ve Sonuçları,
Büyük taarruz ve Kesin Zafer, Mudanya Mütarekesi ve Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyet’in İlanı,
Halifeliğin Kaldırılması, Cumhuriyet Devrinde Siyasi Cereyanlar, Hukuk Alanında, Ekonomi ve Mali Alanda
Yapılan Devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü ve İkinci Cumhurbaşkanı Seçimi
ve Sonrası, Türkiye’de Demokrasi Hareketlerinin Gelişmesi, İç ve Dış Siyaset, Seçimler ve İktidar Değişmesi,
1961 Anayasası’nın Kabulünden Sonra Türkiye ve Kalkınma Hareketleri başlıklarından oluşmakta ve
1918’den başlayarak 1970’li yıllara kadar olan gelişmeler ele alınmaktadır. 1976 yılında 11. sınıflarda tarih
dersi üç saate çıkarılarak bir saati Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılâbı dersine ayrılmıştır. Dolayısıyla 1974’te
iki saat olarak planlanan ders saati iki yıl sonra bir saate düşürülmüştür (Koçak, 1998).
Tarih dersleri siyasi iktidarların kendi politikalarını ve ideolojilerini genç nesillere aktarmak amacıyla
kullandıkları eğitim araçlarının en önde gelenlerinden birisidir. Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılap Tarihi
dersleri öğretim programları ve ders kitapları da bu durumdan etkilenmiştir. Tek parti döneminde yazılan
ders kitaplarında muhalif olanlar saltanat ve hilafet yanlıları ile işbirliği yapmakla itham edilirken, İsmet
İnönü’nün milli şef ilan edildiği dönemde Atatürk ile İnönü arasında bir denge kurulmaya çalışılmıştır.
Demokrat Parti döneminde ise Cumhuriyet rejimi ve inkılapların felsefesine dokunmadan kendi iktidarı
dönemindeki gelişmeleri konular arasına eklediği görülür. Enver Behnan Şapolya tarafından yazılan
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Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1918-1950) kitabında Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinden “Kansız İhtilal”
olarak söz edilmiştir (Şimşek, 2002).
2. 1980 Sonrası Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılap Tarihi Öğretim Programları
Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılâbı Tarihi dersi ile ilgili önemli değişiklik 1980 askerî darbesinden sonra
yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile liselerin bütün sınıflarına T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi
konulmuş ve 1981 yılında kabul edilen öğretim programı, 1981-1982 eğitim öğretim yılından itibaren
uygulanmaya başlanmıştır. Lise 1. sınıfta (haftada 1) Birinci Meşrutiyet Dönemi ile Mustafa Kemal’in
Samsun’a çıkışına kadar olan gelişmeler ve Mustafa Kemal’in hayatı (1881-1919) işlenmiştir. Lise 2.
sınıflarda (haftada bir saat) dersin konusu, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcından Lozan Antlaşması’nın
imzalanmasına kadar olan gelişmelerdir. Lise son sınıfta haftada iki saat okutulan derste Cumhuriyet
Dönemi’ndeki (1923-1946) iç ve dış gelişmeler ile Atatürkçülük konularına yer verilmiştir. Konuların birinci
yarıyıl işlenmesi, ikinci yarıyıl seminer yapılması programda yer almıştır. Fakat öğretim programında yer
almasına rağmen 1939-1946 yılları arasındaki gelişmelere ders kitaplarında uzun yıllar yer verilmemiştir.
Yüksekokullar Türk İnkılap Tarihi ve Orta Öğretim Kurumları Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi
Müfredat Programı olarak hem yükseköğretim kurumları hem de liseler için hazırlanan programda her iki
eğitim düzeyi için ortak amaçlar belirlenmiştir. Buna göre: Türk İnkılabının anlamını ve önemini kavratmak,
Atatürk’ün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışını belirtmek, Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı
ve inkılapçı kişiliği ile eşsiz önderliğini tanıtmak, Atatürkçülüğü benimsetmek dersin temel amaçları
arasında gösterilmiştir (MEB TD, 1981).
18 Ocak 1982 tarih ve 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim
Kurumlarında Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesinde öğrencilerin Atatürkçü olarak
yetişmesi ve Atatürkçülüğü davranış haline getirmelerinin sağlanması amacı ile Türkçe, Edebiyat,
Sosyoloji, Felsefe, Genel Tarih Dersleri, Sosyal Bilgiler, Fen, Matematik, Yabancı Dil, Din Bilgisi ve Beden
Eğitimi derslerinde de Atatürkçülük konuları ile ilgili etkinlikler yapılması istenmiştir.
13 Aralık 1983 tarihli ve 179 sayılı KHK’nın 42. maddesine ile Başbakanın ya da görevlendireceği bir
Bakanın başkanlığında Millî Savunma, Millî Eğitim Gençlik ve Spor, Maliye ve Gümrük, Sağlık ve Sosyal
Yardım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Tarım Orman ve Köy İşleri ile Kültür ve Turizm Bakanlarından oluşan
Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu oluşturulmuştur (R.G. 14/12/1983) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
da bu kurulun toplantılarına iştirak etmektedir. Yüksek Kurulun 8 Mayıs 1986 tarih ve 16 sayılı kararı ile
İlkokullardan Liselere ve Meslek Liselerindeki meslek derslerine kadar öğretim programlarına dâhil edilen
ve ders kitaplarında yer alması istenilen Atatürkçülük ile ilgili konular tespit edilerek uygulanmak üzere
yayımlanmıştır (MEB Tebliğler Dergisi, 1986).
Talim ve Terbiye Kurulu’nun 27.04.1998 tarih ve 64 sayılı Kurul kararı ile 1986 yılında 2212 Sayılı
Tebliğler Dergisinde yayımlanan Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararı kaldırılmış ve Atatürkçülükle
ilgili konuların büyük ölçüde derslerin alan bilgisi konuları ile kaynaştırılması sağlanmıştır (MEB. Tebliğler
Dergisi, 1998).
3. 2010 Yılı Sonrası Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretim Programları
1981 yılında uygulamaya giren bu program 10 Aralık 2010 tarihli ve 228 sayılı Talim Terbiye Kurulu
Kararı ile değiştirilerek Ortaöğretim Kurumları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı
olarak 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere kabul edilmiştir. Haftada 2 saat olarak 11.
Sınıflarda okutulan dersin konuları yedi üniteden oluşmuştur. İlk defa olarak öğretim programının temel
yaklaşımı, öğrencilere kazandırılacak öğrenme becerileri, etkinlik örneklerine yer verilerek hazırlanan
programda ünite başlıkları, ders saatleri ve yüzdelikleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:
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Ünite
Ders Saati
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Ders Saati Oranı %

1881’den 1919’a Mustafa Kemal

6

7

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

8

11

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

8

8

Türk İnkılabı

16

19

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

22

45

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

6

7

Atatürk’ün Ölümü

2

3

Toplam

72

100

Mustafa Kemal’in 1919 yılına kadar hayatının ele alındığı üniteler içerisinde en ağırlıklı Atatürkçülük
ve Atatürk İlkeleri ünitesi olmuştur. Konular Atatürk’ün ölümü ile bitirilmiştir. 1981 yılında hazırlanan
öğretim programında yer alan fakat ders kitaplarında bulunmadığı için pek çok okulda fiilen okutulmayan
1939-1946 yılları arasına ait konular yeni programda hiç yer almamıştır.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı ile ilgili 1981 yılından sonra en köklü
değişiklik 2018 yılında yapılarak 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.
Yapılan yeni düzenleme ile daha önce 11. sınıflarda haftalık iki saat okutulmakta olan ders yine iki saat
olarak 12. sınıflara alınmıştır. 2010 ve 2018 yılı öğretim programında dersin amaçları şöyle
sıralanmaktadır:
Tablo 2.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı Amaçları
2010 Yılı Öğretim Programı Amaçları

2018 Yılı Öğretim Programı Amaçları

Atatürk’ün üstün askerlik, devlet adamlığı ve
inkılapçı niteliklerini öğrenerek onun kişilik
özelliklerini örnek almak

Atatürk’ün üstün askerlik ve devlet adamlığı
yetenekleri ile inkılapçılığını kavramaları ve onu
örnek almaları

Millî Mücadeleden hareketle, Türk milletinin
özgürlük, bağımsızlık, vatanseverlik, millî birlik ve
beraberlik anlayışı ile her türlü zorluğun
üstesinden gelebileceğini kavramak

Millî Mücadele örneğinden hareketle Türk
milletinin millî birlik ve beraberlik anlayışı
içerisinde özgürlük, bağımsızlık ve vatanseverlik
duyguları ile her türlü zorluğun üstesinden
gelebileceğini anlamaları,

Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk
İnkılabının tarihi anlamını ve önemini kavramak,

Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk
İnkılabının anlamını ve önemini kavramaları,

Türk Millî Mücadelesi ve İnkılabının, millî ve
milletler arası özelliklerini kavrayarak, başka
milletlerce de örnek alındığını kavramak,

Millî Mücadele’nin sosyal, siyasi, kültürel ve
ekonomik koşulları ile ulusal ve uluslararası
boyutlarını kavramaları ve analiz etmeleri,

İnsan hakları, ulusal egemenlik, milliyetçilik,
demokrasi, çağdaşlık, laiklik ve cumhuriyet
kavramlarının Türk milleti için ifade ettiği anlamı
ve bunların önemini kavrayarak yaşamını
demokratik kurallara göre düzenlemek,

İnsan hakları, ulusal egemenlik, milliyetçilik,
demokrasi, çağdaşlık, laiklik ve cumhuriyet
kavramlarının ifade ettiği anlamları ve bunların
Türk milleti için önemini kavramaları,

Atatürk
İlke
ve
İnkılaplarının
Türkiye
Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik
kalkınmasındaki
yerini
kavrayarak;
laik,

Atatürk
İlke
ve
İnkılaplarının
Türkiye
Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik
kalkınmasındaki yerini kavrayarak millî ve evrensel
değerleri yaşatmaya istekli olmaları,
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demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya
istekli olmak
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve
milletini seven, haklarını bilen ve kullanan,
sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince
sahip bir vatandaş olarak yetişmek,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve
milletini seven, haklarını bilen ve kullanan,
sorumluluklarını yerine getiren millî bilince sahip
vatandaş olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

. Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan
Türkiye Cumhuriyeti’nin dinamik temelini Atatürk
İlke ve İnkılaplarının oluşturduğunu kavramak,

Atatürk İlke ve İnkılaplarının, ülkesi ve milleti ile
bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti’nin
dinamik temelini oluşturduğunu kavramaları,

Türkiye’nin jeopolitik önemini bölgesel ve küresel
etkileri açısından değerlendirerek iç ve dış
tehditlere karşı duyarlı olmak,

Türkiye’nin jeopolitik önemini bölgesel ve küresel
etkiler açısından değerlendirerek iç ve dış
tehditlere karşı duyarlı olmaları,

Türk milletinin bir mensubu ve insanlığın bir
parçası olduğu bilincini taşıyarak ülkesini ve
dünyayı
ilgilendiren
konulara
duyarlılık
göstermektir.

Türk milletinin bir mensubu ve insanlığın bir
parçası olduğu bilincini taşıyarak ülkesini ve
dünyayı
ilgilendiren
konulara
duyarlılık
göstermeleri,
Her bir tarihî olayın meydana geldiği dönemin
siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî
özelliklerini yansıttığını kavrayarak tarihî olay, olgu
ve şahsiyetler hakkında çıkarımda bulunurken
anakronizme düşmeden ilgili dönemin şartları
içerisinde değerlendirme yapmanın gerekliliğini
kavramaları,
Birincil ve ikincil kaynaklarda yer alan kanıtları
belirleme, analiz etme, yorumlama ve
değerlendirmeyi içeren tarihe özgü yeterlilik ve
becerileri geliştirmeleri, edindikleri bilgilerin
doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayarak kanıtla
desteklenen çıkarımlarda bulunmaları,
Geçmişin
tarihî
bilgiye
dönüştürülmesi
süreçlerinde tarihçilerin esas aldıkları ilkeler ile
yararlandıkları yöntemleri ve kullandıkları
becerileri birer yaşam becerisi haline getirmeleri,
Belirli bir tarihî olay veya olgunun farklı bakış
açıları veya tarih görüşleri doğrultusunda çeşitli
biçimlerde değerlendirilip yorumlanabileceği
konusunda
farkındalık
oluşturmaları
amaçlanmaktadır.
Yaşadıkları toplum, ülke ve dünyanın bugünlere
nasıl
geldiğinin
farkındalığını
kazanarak,
günümüzde olup bitenleri yorumlamayı ve
geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturabilmeyi
kapsayan bir tarih bilinci geliştirmeleri,

2010 yılı Öğretim programı ile 2018 yılı öğretim programının amaçlarını kıyasladığımızda 2010 yılında
yer alan amaçların yeni programda korunduğu ve bunlara ilave olarak öğrencilere tarih biliminin genel
ilkeleri olan olayları kendi döneminin şartlarına göre değerlendirme, belgelere dayalı olarak yorumlama,
farklı bakış açıları geliştirme ve geçmişte olanları öğrenim günümüzde olup bitenleri daha iyi anlama ve
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geleceği planlamaya yönelik bakış açıları geliştirme gibi yeni amaçların belirlendiği görülmektedir. 2018
Yılı T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin içeriği ise şu şekilde belirlenmiştir:
Tablo 3.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünite Dağılımı (2018)
Ünite Adı

Süre/ Ders Saati

Oran %

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

12

16,7

Millî mücadele

18

25

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

10

13,9

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

6

8,3

II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

6

8,3

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

6

8,3

Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

8

11,2

21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

6

8,3

Toplam

72

100

İlk dört ünitede yer alan konular bir önceki öğretim programında yer alan 1881-1938 yılları arasındaki
döneme ait konulardan oluşmaktadır. Dolayısıyla önceki programa göre konularda bir azaltma söz konusu
değildir fakat konulara ayrılan süreler dönemin genişlemesi ile birlikte azaltılmıştır. Bu üç ünite için toplam
72 ders saati olarak planlanan sürenin 46 saati olmuştur. Kalan 26 ders saati 1938-2016 yılı arası ülkemizde
ve dünyada yaşanan gelişmelere ayrılmıştır. Üniteler ve ünitelere ait öğrencilere verilmesi istenilen
kazanımlar ise şöyle sıralanmaktadır:
Tablo 4.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünite Kazanımları (2018)
1.1. Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na kadarki eğitim ve
askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasî, sosyal ve
1. ÜNİTE
kültürel yapısı ile ilişkilendirir.
20. YÜZYIL BAŞLARINDA
1.2. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasî, sosyal ve
OSMANLI DEVLETİ
ekonomik durumunu analiz eder.
VE
1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasî,
DÜNYA
askerî ve sosyal açılardan analiz eder.
1.4. I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı
devletler açısından değerlendirir.
2.1. Kuva-yı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet
Meclisi’nin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri
açıklar.
2. ÜNİTE
MİLLÎ MÜCADELE

2.2. Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana
gelen gelişmeleri kavrar.
2.3. Sevr Antlaşması’nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz
eder.
2.4. Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin
bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar.
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2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes
Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin
bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.
2.6. Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları
ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir.
2.7. Millî Mücadele sürecine katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerin
kişilik özellikleri ile faaliyetlerini ilişkilendirir.
3.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar.
3.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3. ÜNİTE
ATATÜRKÇÜLÜK
VE
TÜRK İNKILABI

3.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda
meydana getirdiği değişimleri kavrar.
3.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri
kavrar.
3.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen
gelişmeleri kavrar.
3.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları kavrar.
3.8. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü
düşünce sistemi açısından analiz eder.

4. ÜNİTE
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ
DÖNEMDE
TÜRKİYE VE DÜNYA

5. ÜNİTE
II. DÜNYA SAVAŞI
SÜRECİNDE
TÜRKİYE VE DÜNYA

4.1. Atatürk Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç politikasındaki
önemli gelişmeleri açıklar.
4.2. Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış
politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar.
4.3. İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen
siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar.
5.1. II. Dünya Savaşı’nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili
başlıca gelişmeleri kavrar.
5.2. II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’nin izlediği siyaset ile savaşın
Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.
Savaş sırasında Türkiye’nin aldığı ekonomik tedbirlerin (Millî
Korunma Kanunu, Varlık Vergisi, karne uygulaması, tarımsal
ürünlerin ordu ihtiyacına yönlendirilmesi) toplumsal hayata
yansımalarına değinilir.
5.3. II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir.

6. ÜNİTE
II. DÜNYA SAVAŞI
SONRASINDA
TÜRKİYE VE DÜNYA

6.1. 1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi,
sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar.
6.2. II. Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ilişkilerde ve Türk
dış politikasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
a) Savaş sonrası ABD ve SSCB’nin iki küresel güç olarak ortaya
çıkmasına ve bu bağlamda Varşova Paktı ve Kuzey Atlantik
Antlaşması Örgütü’nün (NATO) kurulmalarına değinilir. Ayrıca bu
oluşumların dünya siyasetine etkileri üzerinde kısaca durulur.
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b) Truman Doktrini’nin Türkiye’nin dış politika yönelimleri üzerindeki
etkisine ve bu etkilerin yansımalarına (Kore Savaşı ve Türkiye’nin
NATO üyeliği) değinilir.
c) Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne girmesine değinilir.
6.3. 1950’ler Türkiye’sinde meydana gelen siyasi, sosyal ve
ekonomik gelişmeleri analiz eder.
Marshall yardımlarının Türk ekonomisine etkisi (tarımda
makineleşmeye bağlı olarak köyden kente göç ve sonuçları, demir
yolu yapımından kara yolu yapımına dönüş) üzerinde durulur.
7.1. 1960 sonrasında dünya siyasetinde ortaya çıkan gelişmeleri
açıklar.
a) Arap-İsrail Savaşlarına kısaca değinilir.
b) İran-Irak Savaşı’nın sebep ve sonuçları kısaca ele alınır.
7.2. 1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli
gelişmeleri kavrar.
a) Kıbrıs Sorunu’nun ortaya çıkış nedenleri (ENOSİS, Megalo İdea,
EOKA), Kıbrıs Barış Harekâtı ve sonrasında meydana gelen
gelişmeler üzerinde durulur.
7. ÜNİTE
TOPLUMSAL DEVRİM
ÇAĞINDA
DÜNYA VE TÜRKİYE

b) Ege Adaları, Kıta Sahanlığı, Batı Trakya Türklerinin sorunları
bağlamında Türk-Yunan ilişkileri üzerinde durulur.
c) Ermeni Sorunu bağlamında Türkiye’ye karşı gerçekleştirilen
uluslararası girişim ve faaliyetlere (ASALA ve diaspora) değinilir.
7.3. 1960’lardan itibaren Türkiye’de meydana gelen siyasi,
ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder.
a) 27 Mayıs Askerî Darbesi, 1971 Muhtırası ve 1980 Askerî Darbesi
ile bu olayların siyasi ve sosyo-ekonomik etkileri kısaca ele alınır.
b) 1961 ve 1982 Anayasaları, yapıları ve insan haklarına yaklaşım
tarzları bakımından karşılaştırılır.
c) Yurt dışına ve köyden kente yapılan göçler ile bu göçlerin sosyal
hayatta meydana getirdiği değişimler ele alınır. ç) Ekonomik
alandaki liberalleşme politikalarına [serbest piyasa ekonomisi,
özelleştirme, ithalat yasaklarının kaldırılması, Uluslararası Para
Fonu (IMF) ile ilişkiler ve KDV uygulaması] ve bu politikaların
gerekçelerine değinilir.
8.1. 1990 sonrasında Türkiye’de meydana gelen ekonomik, siyasi,
sosyal ve kültürel gelişmeleri kavrar.

8. ÜNİTE
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE
TÜRKİYE VE DÜNYA

a) Türkiye’de ortaya çıkan ekonomik krizler (5 Nisan 1994 ve 2001
Krizi, 2008 Krizi) ve bu krizlerin toplumsal yansımaları üzerinde
durulur.
b) 28 Şubat müdahalesi, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 Temmuz darbe
kalkışması ile bunların etkilerine değinilir.
c) Terörün ve terör örgütlerinin (PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ) ortaya çıkış
nedenleri ile terörü önlemeye yönelik tedbirlere 15 Temmuz 2016
darbe kalkışması örneği üzerinden değinilir.
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ç) Bilim, sanat ve spor alanlarındaki başlıca gelişmeler üzerinde
durulur.
8.2.1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye
etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.
a) SSCB’nin dağılması ile bağımsızlığını kazanan Türk
cumhuriyetlerine (Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Türkmenistan) yönelik kurulan kuruluşlara (TİKA, Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı, TÜRKSOY ve Yunus Emre Enstitüsü)
ve bu kuruluşların faaliyetlerine kısaca değinilir.
b) Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkiler kısaca ele alınır.
c) Bosna-Hersek Savaşı ile bu savaş sonrasında Balkanlarda
meydana gelen gelişmelere kısaca değinilir.
ç) Orta Doğu’da meydana gelen başlıca gelişmeler (Siyonizm Sorunu,
1990 ve 2003 Körfez Savaşları ve Arap Baharının Orta Doğu ve
dünyaya etkileri) kısaca ele alınır.
d) 11 Eylül Saldırıları sonrasında dünyanın çeşitli bölgelerinde
meydana gelen terör eylemleri karşısında ülke ve toplumların
takındıkları tavırların çeşitlilikleri vurgulanır ve örneklendirilir
e) Irak ve Suriye’deki siyasi gelişmeler ile bu gelişmelerin Türkiye’ye
etkilerine değinilir. Bu bağlamda Türkiye’nin mülteci sorununa
yaklaşımı ile diğer ülkelerin bu soruna yaklaşımları karşılaştırılır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Yeni oluşturulan yönetim biçimini ve inkılâpları genç nesillere benimsetmek ve devamlılığını
sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılâbı Tarihi konuları ilk olarak 1924 yılında hazırlanan
ortaöğretim tarih programları içerisinde yer almıştır. 1974 yılına gelinceye kadar, konular tarih dersleri
içerisinde işlenmiş, müstakil bir ders saati ayrılmamıştır. İlk kez 1974 yılında 11. sınıflarda Türkiye
Cumhuriyeti dersi okutulmaya başlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılâp Tarihi ile ilgili en köklü değişim 12 Eylül 1980 darbesi sonrasındaki
askeri yönetim tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin içine düştüğü durumun Atatürkçülükten
uzaklaşmaktan kaynaklandığı düşüncesi ile dersin adı T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük olarak kabul
edilerek konular liselerde bütün sınıflara dağıtılmıştır. İlkokullardan meslek liselerine kadar bütün
derslerde işlenecek olan Atatürkçülük konuları belirlenip, uygulanmak üzere okullara gönderilmiştir. 2010
yılında yapılan değişiklik ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 11. sınıflarda haftalık iki saat olarak
okutulmaya başlanmış ve Mustafa Kemal’in doğumundan başlayarak, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş
Savaşı, İnkılaplar ve Atatürk’ün ölümüne kadar meydana gelen olaylar işlenmiştir.
2018 yılında hazırlanarak uygulamaya konulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim
programına göre ders 12. sınıflarda iki saat olarak okutulmaya başlanmıştır. Dersin içeriği özellikle sosyal
alanlarda eğitim gören lise öğrencilerinin zorunlu diğer alanlarda öğrenim gören öğrencilerin seçmeli ders
olarak okudukları Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konularını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu
düzenleme üniversite öğrenimine devam eden ya da hayata atılan ve dünyada olup bitenleri anlayacak
kadar yakın siyasi tarihi bilecek nesiller yetiştirmek adına atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir.
Fakat bu kadar yoğun bir programın haftada iki ders saatinde üstelik üniversite sınavı kaygısı taşıyan sayısal
öğrencilerinin ne kadar ilgisini çekebileceği tartışılması gereken bir konudur. Ayrıca içeriğe baktığımızda
ilk dört ünite konuları dersin adı ile uyumlu olsa da sonraki konular ile birlikte ders isminin yeniden gözden
geçirilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Dersin adının Türkiye Cumhuriyeti Tarihi olarak
düzenlemesi içerik ile ders adını daha uyumlu hale getirebilir.
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Gelişen dünya ve ülke şartlarına göre öğretim programlarının güncellenmesi kaçınılmazdır. Önemli
olan programların değişime uyum sağlayabilmesidir. 2018 yılına kadar T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
dersinin öncelikli hedefi, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşını ve Atatürk ilke ve
inkılâplarını öğrencilere benimsetmek olmuştur. Yeni programda bu hedefler korunurken, öğrencilerin
yaşadıkları toplum, ülke ve dünyanın bugünlere nasıl geldiğini anlayarak, geleceğe yönelik bakış açısı
oluşturabilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlik, dünyada olup
bitenleri tam kavrama ve yorumlama yeteneğine sahip olursa, onun ilke ve inkılâplarına daha çok sahip
çıkma bilincine sahip olabilecektir.
Öğretim programlarının kazanımlarına erişmede öğretmenler, ders kitapları ve yardımcı ders araçları
ile birlikte pek çok etken vardır. Batı ülkelerinde ders kitapları yardımcı ya da rehber ders aracı olarak kabul
edilmekte ve sınıftaki uygulamalar daha çok öğretmenlere dayanmaktadır. Hâlbuki ülkemizde ders
kitapları öncelikli yerini korumakta pek çok ders için tek materyal olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple
ders kitaplarının hazırlanması büyük önem arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi dersi için
hazırlanan kitaplar da bu dersin öğretiminde karşılaşılan sorunların en önemli sebeplerinden birisi olarak
kabul edilmektedir. Kitapların hazırlanmasında öğretim programının amacı ve içerik kadar siyasi
iktidarların da etkisi olmaktadır. Tarihi karakterlerin ders kitaplarında yer almasında bu husus belirleyici
olabilmektedir. Tarih öğretiminde tarihin disiplin içi amaçları göz önünde bulundurularak öğrencilere
tarihsel düşünme becerilerinin kazandırılması, bu sayede olayları objektif bir biçimde inceleyerek analiz
etmelerinin sağlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilere vatandaşlık bilinci ve millî kimlik
kazandırmak tarih derslerinde disiplin dışı amaç olarak yer almaktadır. Bu amaçlardan hangisinin ön
planda tutulması gerektiği konusu sınıf seviyesine ve öğretim programlarının içeriğine göre
şekillenmektedir. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde disiplin dışı
amaçlardan ideoloji ve vatandaşlık bilinci kazandırma düşüncesi ağır basmaktadır (Dönmez, Yazıcı, 2013).
Öğrencilerin derse karşı tutumları öğrenmeyi etkileyen en önemli duyuşsal etkenlerden birisidir.
Herhangi bir derse karşı olumsuz tutum geliştiği zaman dersin kazanımlarına ulaşma düzeyi düşmektedir
(Yılmazer, Yeşiltaş, 2015). Öğrencilerin tarihî bilgilerin kendilerine yanlı olarak aktarıldığı izlenimi
edinmeleri derse karşı tutumlarını olumsuz etkileyebilecektir. Okul dışından ve konunun uzamanı olmayan
kişiler tarafından aktarılan eksik ya da yanlış bilgilerle zihinlerinde soru işaretleri oluşmakta doğru da olsa
verilen tarihî bilgiler şüphe ile karşılanmaktadır. Gerçek tarih, resmî tarih anlayışı gibi ikilemler ortaya
çıkmaktadır. Bunun önlenebilmesi için tarih ders kitaplarının hazırlanmasında disiplin içi amaçların ön
planda tutulması gerekir. Son dönemde öğretim programında yapılan düzenlemelerde bu hususa daha
fazla dikkat edildiği görülmektedir
Tarih öğretmeni adaylarının Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretimine yönelik görüşlerinin
değerlendirildiği bir araştırmada üniversitelerde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin
gerekliliği sorgulanmıştır. Çıkan sonuçlara göre araştırmaya katılan 418 öğrenciden sadece 23’ü dersi
gereksiz olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Gerekçe olarak derslerde resmî ideolojinin ön planda
tutulduğunu belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre yükseköğretimde okuyan öğrencilerin % 82,3’ü
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularının orta ve üst düzeyde ilgi duyduklarını ifade etmişlerdir (Akbaba,
Demirtaş, vd. 2014). Ortaokul ve lise düzeyinde İnkılâp Tarihi dersi okumuş olan öğrencilerin
yükseköğretim kurumlarında bu dersin gerekli olduğuna dair görüş beyan etmeleri, orta öğretimde
öğrencilere ders ile ilgili bir altyapı kazandırıldığı fakat bunu geliştirme ihtiyacı duyduklarını
düşündürmektedir.
Temelde tarih öğretiminde karşılaşılan sorunlar Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
dersi için de geçerli olmakla birlikte Atatürk’ün mirasının aktarılması konusunun öğretim programlarında
ele alınış şekli ders kitaplarına aktarılması ve öğretmenlerin uygulamadaki eksiklikleri belli başlı sorunlar
arasında gösterilmektedir. Bu dersin öğretilmesinde karşılaşılan sorunlar ile ilgili öğretmenler arasında
yapılan bir araştırmada öğretmenlerin öğretim programının siyasî yönünü ağır, sosyal yönünü zayıf
buldukları ortaya konulmuştur (Bal, 2011). 2018 de hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük dersi öğretim programı ile öğrencilerin millî mücadelenin sadece siyasî boyutunu değil,
sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarını da kavramaları ve analiz edebilmeleri hedeflenmiştir. Fakat esas
olan bu hedefin ders kitaplarına yansıtılabilmesi ve öğretmenler tarafından uygulanmasıdır.
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Öğretim programlarında yer alan konuların öğrencilere aktarılması ve kazanımlara ulaşılmasında ders
kitaplarının hazırlanması önemli olduğu gibi programda oluşan eksiklik ve yanlışlıklar da ders kitaplarının
hazırlanmasını olumsuz etkileyebilmektedir. Tarih ders kitaplarında sözel ve soyut ifadelere ağırlık
verilmesi, dersin ezbere dayalı, sıkıcı ve anlaşılması zor bir ders olarak algılanmasına yol açabilmektedir.
Dolayısıyla derslerde kullanılacak kitapların görsel malzeme ve aynı zamanda etkinliklerle desteklenmesi
gerekmektedir ( Hali, 2014). 2018 yılında uygulanmaya başlanan öğretim programı ve ders kitaplarına
yönelik öğrenciler ve öğretmenler ile yapılacak görüşmelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek eksik yanlar
düzeltilebilecektir.
Sınıf içerisinde yapılan etkinliklerin öğrencileri güldürmesi, düşündürmesi, duygulandırması derse
olan tutumu olumlu yönde etkileyebilmektedir. Bu farklı duygu durumlarının oluşmasında şiir okutmak,
mani dinletmek ve tarihi anekdotlara yer vermek yararlı olabilecektir. Lirik ve epik şiirler inkılap tarihi
dersinin duyuşsal kazanımları ile örtüşmektedir. Fakat şiirlerin dersin programına ve konusuna uygun
olması gerekir (Çençen, Berk 2014). 2018 yılı Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi
öğretim programında, ders kitabının yazımında dikkat edilecek hususlar arasında resim, şiir, roman,
biyografi, hikâye ve özlü sözlere yer verilmesi istenmiştir. Ancak hazırlanan ders kitabında (Çevik, Koç,
Şerbetçi 2018) özellikle İnkılâp Tarihi, Atatürk ve Atatürkçülük ile ilgili konularda Antep savunması
konusunda Şahin Bey’e yakılan türkü dışında her hangi bir şiire yer verilmemiştir.
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Lise Almanca Öğretim Programının Paydaş Görüşleri Doğrultusunda
İncelenmesi
Figen Madran, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, figennmadrann@gmail.com
Kerim Gündoğdu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, gundogduk@gmail.com
Öz
Dil bir toplumda duygu, düşünce ve isteklerin ortak yapılar ve kurallardan yararlanarak başkalarına
aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve gelişmiş bir sistemdir. Avrupa Komisyonu’na bağlı Avrupa İstatistik
Ofisi “Eurostat” verilerine göre Almanca, Avrupa’da İngilizce ve Fransızcadan sonra okullarda en çok tercih
edilen üçüncü yabancı dildir. Nitel doğaya sahip durum çalışmasına dayalı olarak yapılan bu çalışmanın
amacı Lise 10. sınıf Almanca öğretim programının paydaş görüşleri aracılığıyla değerlendirilmektir. Aydın
ilinde bulunan bir temel lisede ikinci yabancı dil olarak Almancayı alan on beş 10.sınıf öğrencisiyle dört
veli, üç farklı okul müdürü ve beş Almanca öğretmeni ile çalışma kapsamında görüşmeler yapılmıştır.
Ayrıca informal gözlemler yapılmıştır. Paralel formatta açık uçlu sorular yazılarak hazırlan bir form yüz yüze
görüşmeler yoluyla katılımcılara uygulanmıştır. Toplanan veriler içerik ve frekans analizi teknikleriyle
analiz edilmiş ve yabancı dil bilmenin önemi ve yaşanan zorluklar, öğrencilerin yabancı dil öğrenme yolları,
okullarda ikinci dil öğrenme süreci ve Almanca öğretim programı boyutlarına ilişkin eriler elde edilmiştir.
Sonuç olarak, Almanca dersi kazanımlarına daha çok ağırlık verildiği, içeriğin gereksiz biçimde
ağırlaştırıldığı; öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutlarında aksaklıklar yaşandığı
belirlenmiştir. Bu anlamda, Almanca dersi öğretim programının daha verimli olabilmesine yönelik olarak,
öğrenme-öğretme süreci için etkinliklerin artırılması gerektiği söylenebilir. Derste yapılan gözlemler ve
öğrenci görüşleri kapsamında, öğretmenlerin derste farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak, hem
anlatım hem de materyaller yoluyla dersleri işledikleri ve soru cevap etkinlikleriyle de zenginleştirildiği
belirlenmiştir. Programdaki eksikliklere yönelik etkinlikler ile öğrenciyi aktif nasıl kılınacağı ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Program değerlendirme, Almanca eğitim/öğretim programı, Alman dili.

Abstract
Language is a multi-faceted and developed system that enables the transfer of feelings, thoughts
and wishes to others by using common structures and rules in a society. According to the ‘Eurostat’, the
Statistical Office of the European Commission data, German is the third most preferred foreign language
in the Europe. The aim of this qualitative case study is to evaluate the 10th grade high school German
curriculum according to different stakeholder viewpoints. Fifteen students who took German as a second
foreign language in a basic high school in Aydın were interviewed along with with four parents, three
different school principals and five German teachers. Informal observations were also made. Open-ended
questions were written in parallel format and a form was applied to the participants via face-to-face
interviews. The collected data were analyzed by content and frequency analysis techniques. Different
categories such as the importance of foreign language learning, the ways of learning foreign languages,
the second language learning process in schools and the German curriculum dimensions were obtained.
As a result, the German lesson gains were given more weight and content was unnecessarily aggravated.
It has also been determined that there are problems in the teaching-learning process and evaluation
dimensions. In this sense, it can be said that the activities for the teaching-learning process should be
increased in order to make the German curriculum more productive. From the observations and student
views, it was determined that the teachers use different instructional methods and techniques in the
lesson, and they were taught both through expository understanding and enriched with question and
answer activities. Various recommendations are presented for these findings.
Key words: Curriculum evaluation German curriculum, German language.
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Giriş
Dil, insanların tüm ilişkilerini düzenlemekte aracı olan, sosyal ve kültürel bağları düzenleyen bir araç
olarak hayatın her anında yer almaktadır. Aynı zamanda duygu, düşünce ve isteklerin, bir toplumda ses ve
anlam gibi ögelerden oluşan, başkalarına aktarılmasını sağlayan gelişmiş dizgelerdir (Aksan,1977:55). Bir
ülkede konuşulan dil dışında konuşulan ikinci bir dile yabancı dil denir (Başkan, 2006: 194). Oğuzkan
(1993:156) yabancı dili, yetişkin insanlara, öğrencilere akademik, toplumsal ve mesleki alanlardaki sürece
yararlı olmak amacıyla anadil haricinde öğretilen ve kullanılan dil olarak belirtmişlerdir.
2012 yılı sonrasında öğretim programlarının yabancı dile yönelik uyarlamaları konusunda dikkati
çeken en önemli husus, ilk dil olarak her zaman İngilizcenin yer aldığı, sonrasında ise Almancanın ve diğer
dillerin geldiğidir. Geliştirilen programlar aracılığıyla bireylerin farklı kültür ve dillere aşina olması
sağlanmak istenirken, aynı zamanda ikinci bir dil edinmelerine yönelik etkili bir öğretim sağlama amacı da
güdülmektedir. İkinci dil gittikçe küreselleşen bir dünyada tek dilin yeterli olmayacağı varsayımından
hareketle, ikinci dili öğrenmenin insanların farklı kültürlerle olan ilişkileri ve iletişimi en üst düzeye çıkardığı
bir gerçektir. Yabancı dil eğitimi, salt bir gramer yapısı olarak düşünülmemelidir; aynı zamanda farklı kültür
ve uygarlıkların da belli bir mantık çerçevesinde öğretilmesidir. Bu nedenle yabancı dil eğitimi farklı
yaklaşımları da gerekli kılmaktadır. Anadil haricindeki her dilin mantığı, başka bir kültürün, uygarlığın
ürünü olarak, o dili konuşan kişilerin mantık ve akustik yapısına göre yapılandığından dolayı dilin öğrenilip
benimsenmesi, farklı bakış açılarına ve yöntemlere başvurulması gerekliliğini zorunlu kılmaktadır
(Aydoğdu, 2001: 27). Öğretim programında öğrenci merkezli bir anlayışın hâkim olduğunun bilinmesine
karşın dil eğitiminin hala geleneksel yaklaşım ve yöntemlere dayalı olarak gerçekleştiği bilinmektedir.
Öğretim programlarının ve ders kitaplarında konuların geleneksel anlayışla yoğun olarak veriliyor olması
öğrencilerin ilgisinin azalmasına sebep olmaktadır.
Bu durumdan yola çıkarak günümüzde yabancı dil bilmenin ve öğrenmenin önem kazandığı
günümüzde, bireysel ve toplumsal açıdan bireyin gelişimine katkı sağlayacak programlar bilimsel bir
anlayış çerçevesinde, belli sürelerle yeniden ele alınmalı ve geliştirilmelidir. Yabancı dil denildiğinde ilk
akla gelen İngilizcedir. Bu bakımdan Avrupa Birliği’nde ve Avrupa’daki Türklerin en çok konuştuğu dil olan
Almancanın öğretimi konusunda araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu açıdan bakılacak olursa, şu anda lise
öğretim programları aracılığıyla ikinci dil edinimine yönelik Almanca öğretim programlarının farklı
paydaşlara göre nasıl algılandığı, güçlü ve dezavantajlı yönlerinin neler olduğunun araştırılmaya
gereksinimi olduğu açıktır. Bu açıdan, halihazırdaki bu araştırma bir bakıma öğretim programının
değerlendirilmesi ihtiyacını da karşılamaya yönelik olarak yapılmıştır. Bu araştırmada paydaşlardan elde
edilen cevaplar yabancı dilin önemine, ikinci dil bilmeye, dil öğrenmeye yönelik tutumları da ortaya
koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada, Almanca öğretim programlarının güçlü ve zayıf yönleri ile ikinci dil
edinimi konusunda yeterli olup olmadığı hususları araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın genel amacı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, 10.sınıf Seçmeli Almanca dersi
öğretim programının paydaşların görüşleri doğrultusunda incelenmesidir.
Yöntem
Bu nitel araştırma katılımcıların görüşlerine dayalı olarak yapılmıştır. İncelenen bir duruma ya da olgu
ile ilgili ayrıntılı bilgi toplamayı, bununla beraber geniş bir anlayış geliştirmeyi ve ortaya konan durumu
kendi içerisinde açıklamayı amaçlayan çalışmalar nitel araştırma yaklaşımı kabul edilir. Bu çalışma, nitel
bir çerçevede kurgulanmış olup, araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan durum
çalışması olarak desenlenmiştir. Paralel formatta açık uçlu sorular yazılarak hazırlanan bir form üzerinde
yüz yüze görüşmeler yoluyla katılımcılara uygulanmıştır. Toplanan veriler nitel anlamda betimsel analiz
tekniği kullanılarak analiz edilmiştir.
Farklı nitelikte ve ayrıntılara sahip olan veri toplama yöntemi olarak kullanılan görüşme, araştırmacı
ile araştırmanın merkezinde yar alan katılımcının arasında geçen sözel iletişim şeklidir (Cohen ve Manion,
1994:27). Bu sebeple araştırmacı, bu yöntemi kullanarak görüşme yaptığı bireyin dünyasına girer ve
olaylara onun gibi bakmaya çalışır (Patton, 1987: 109). Diğer araştırma teknikleriyle ulaşılamayan bazı
duruma özel ve kapalı birçok özelliği bu teknik kullanılarak ortaya çıkarılabilir (Kvale, 1996: 1).
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Nitel araştırmada bilgi toplama yöntemlerinden biri ise gözlemdir. Gözlemler yoluyla doğrudan bilgi
edinilen ortam içinde bilgi toplamaya yarayan araçtır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu kapsamda yapılan
çalışmanın geçerliğini arttırmak için doğal ortam içerisinde gözlemler yapılmıştır. Görüşme, gözlem ve
doküman analizi yöntemleriyle elde edilen verilerin kodlanması, analizinin yapılıp yorumlanması iyi bir
yaklaşımı beraberinde gerektirir (Coffey ve Atkinson, 1996; Wolcott, 1994). Yapılan çalışmada paydaşların
görüşleri elde edilerek analiz edilmiş ve ilgili literatür ışığı altında tartışılmıştır.
Çalışma Grubu
Bu araştırma Aydın ilinde bulunan bir temel lisede ikinci yabancı dil olarak Almanca dersini almakta
olan, gönüllülük esasında dayalı olarak 15 ortaöğretim öğrencisi, bu öğrencilerin dört velisi, bu dersleri
veren okulların 3 okul yöneticisi ve dersleri veren 5 öğretmen ile görüşmeler yapılmış olup;
Almanca öğretim programının çeşitli boyutlarına ilişkin görüşmeler yapılmıştır. İlk araştırmacı bu okulda
seçmeli ikinci dil Almanca öğretmeni olarak görev yapmaktadır ve yüksek lisans eğitimi almaktadır.
Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi
Almanca dersi ile bağlantısı olan öğretmen, yönetici, öğrenci ve velilerin görüşlerinin alınması
amacıyla görüşme formları hazırlanmış ve kullanılmıştır. Almanca dersinde gözlemlerden ve Almanca
dersine ilişkin öğretmenlerin, yöneticilerin, öğrencilerin ve velilerin görüşlerinden elde edilen nitel veriler,
betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Yapılan durum çalışmasında; betimsel analizden edinilen veriler
karşı tarafa etkili bir şekilde aktarılmaya çalışıldığı için doğrudan alıntılara yer verilmektedir. Burada amaç
edinilen verileri düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyuculara sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Araştırmanın verilerinin analizi için araştırmanın amacına yönelik bir çerçeve belirlenmiştir. Bu çerçeve
dâhilinde elde edilen veriler doğrultusunda bulgular elde edilmeye çalışılmıştır. Veri analizinde görüşme
soruları öncelikli olarak yazıya aktarılarak sonrasında görünümüm daha bütüncül ve anlaşılabilir hale
gelmesi için üç sütunlu bir tablo (kod, kategori ve tema) üzerinde değerlendirilmiştir. Araştırmada farklı
türden paydaşlardan paralel formatta veri toplayarak ve bulguların sunulmasında detaylı betimlemeler ile
alıntılara yer verilerek güvenirlik artırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca görüşmeler sonrasında elde edilen veriler,
katılımcılara yeniden gösterilerek doğru veri elde edildiğinden emin olunmaya çalışılmıştır.
Bulgular ve Yorum
Yapılan durum çalışmasında; Almanca öğretim programının paydaşlarının vermiş oldukları cevaplar
incelenmiş olup bulgular yorumlanmıştır.
Yabancı Dil Bilmenin Önemi
Araştırmaya katılan katılımcılar dil bilmenin önemli olduğunu, bazıları ise kişinin kendi tercihi
olabileceği konusunda görüşlere sahip olduklarını belirtmişlerdir. Yöneticilerden alınan cevaplar
doğrultusunda, velilerin, öğrencilerin yabancı dil öğrenmesinin olumlu yönleri hakkında farkındalık
kazandığını ve dil öğreniminin öğrencilere katkı sunacağı görüşünde olduklarını dile getirmişlerdir.
Katılımcılar cevaplarında ikinci dil öğrenmenin önemini vurgulamışlardır. Yönetici, öğrenci, veli ve
öğretmenlerin yabancı dil öğrenimine ilişkin cevaplarının birbirini destekler nitelikte ve önemli olduğu
vurgusuyla örtüştüğü görülmektedir.
Y1: ‘‘Öğrenci aileleri yöneticinin dil tecrübesinden ziyade, öğrencinin alacağı dil eğitimini önemsiyor.’’
Öğretmen 3 : Yabancı dil bilmek bence önemli.
V3: Evet önemlidir ama kişiye göre de değişebilir istediği işe ve hayallerine bağlı. İkinci bir dil öğrenmeye
merakı çok fazla var. Yabancı dile yatkınlığı vardır. ’’
Ö3:Kesinlikle çok önemlidir. ’’
Ö15: ‘‘Yabancı dil öğrenmemi isterler. ’’
Verilen cevaplardan hareketle yetenek, ön bilgiler ya da zorunlu olarak dil öğrenmeye maruz
bırakılmış olan öğrenciler, birinci yabancı dil öğrenme de eksiklikler yaşadıkları için ikinci yabancı dilin geri
planda kaldığını belirtmektedirler. Bu konu ile ilgili paydaş görüşleri aşağıda verilmiştir.
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Y1: ‘‘İlgili olanlar var tabi ki. Ancak bazılarının ilgisi Matematik ve Fen gibi dersleri yapamadıkları için
zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Ayrıca birinci yabancı dili daha sağlıklı öğretme yapamadığımız için
ayrıca ikinci yabancı dil arka planda kalmaktadır.’’
Y2:’‘…..Yatkınlığı ilgi ve yetenek belirliyor bence ‘’
İkinci Dil Öğrenmenin Yararı
Araştırmaya katılan katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda; bireysel olarak kişilerin
yaratıcılığını arttırdığı, geniş açılardan olaylara bakmayı sağladığı ve iş konusunda öncelik sağladığını dile
getirmişlerdir. Toplumsal olarak, eğitimin teknolojiyi ve toplumun yapısının değişmesinde etki ettiği
düşüncesi mevcuttur.
Y1: Her konuda farklı düşünmeyi ve yeni fikirler üretmeyi sağladığını düşünüyorum. Günümüzde iş
bulmada ve ekonomik açıdan iki yabancı dil bilen bir kişi daha rahat. Dünya da sınırların kalmadığını
düşünüyorum o yüzden sıradan bir bölüm okumak yerine iyi bir dil eğitiminin önemine inanıyorum. Ayrıca
öğrenilen dilin ait olduğu toplumun kültürüne de yakın olunması açısından olumlu olabilir.Kendine
güvenen toplumlar oluşur. Teknolojiden yararlanan kişi sayısı artar. Bazı teknolojik aletlerin farklı dillerle
yazılması sonucunda anlaşılamaz hale gelmesi. ’’
Y2: ‘’……ikinci bir dil bilmenin bireylerin ufkunu açtığını söyleyebilirim.’’
Y3: ‘’İkinci yabancı dilin katacağı toplumsal değerler gelişmişlik ve kültür seviyemizin artışı olacaktır.’’
Yabancı Dil Öğretimine Yönelik Tutumlar
Araştırmaya katılan katılımcı ifadelerinden bu kategoriye ilişkin; öğretmenlerin dersi dil bilgisi
kuralları ile vermesi, yabancı dil ders sürelerinin eskiye göre daha az olması, öğrencilerin dil öğrenmeye
olan ilgilerinin azalmasına sebep olduğunu, bununla birlikte veliler de öğrencilerin derslerine yönelik katkı
sağlamaya çalıştıklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca öğrenciler ailelerinin dil öğrenmeleri konusunda destek
vereceklerini bildiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerde velilerin olumlu bir tutum sergilemekte
olduğunu söylemektedir. Gözlemlenen öğrenci davranışlarına bakıldığında dil öğrenmeye yönelik tutumlar
kişiden kişiye farklılık göstermektedir.
Y1: ‘‘Eğitim aldığımız okullarda verilen eğitimlerin yetersiz olması öğretmenlerinde çalışma hayatında ki
yoğunluğu çok da ilgi gösterilmemesine neden olabiliyor. Yukarıda belirttiğim gibi öğretmenlerinde
öğrenci iken yabancı dilin sınavlarda çıkmayacak olması onların ilgisini azaltmaktadır. Devlet olarak
Anadolu Liselerinde Yabancı dille eğitimin yapılmasını kaldırmakla bana göre yabancı dilin tamamen
bitmesine sebeptir. ’’
V1: ‘‘Görerek ve oynayarak çalışmayı seviyor. Ekstra çalışmalar yapıyor. Ona her zaman teşvikte
bulunuyorum daha istekli olması için eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. ’’
Y3: ‘‘Öğretmenleri tutumunda herhangi bir problem görmüyorum. Yapılması gereken Ağır gramer
çalışmaları yanı sıra daha çok günce yaşamda kullanılabilecek konuşma dili öğretilmelidir. Maalesef ki
müfredatlımızda yaşama yakınlık ilkesi çok zayıf. ’’
Ö3: ‘‘Ailem bu konuda beni çok destekliyor öğrenmem açısından.’’
Ö12: ‘’Annem bir çok yabancı dil bilmemi istiyor’’
Öğretmen 1‘‘Öğrencilerimin aileleri yabancı dil bilme farkındalığına sahipler. Bünyesinde
bulunduğum okuldaki velilerimin birçoğu çocuklarının yabancı dil bilmesi için özel okullara gönderdiklerini
söylüyorlar.’’
İkinci Yabancı Dil Öğrenme Derecesi
Araştırmaya katılan katılımcıların görüşlerden birinde eğitim programında eksiklik olduğunu diğer bir
görüşte ise ikinci dil eğitiminin yetersizliği, öğretmen adaylarını yetiştirmede eksikliklerin olduğu ve bu
adayların kendilerini pratik yaparak geliştirmediği, dersleri boş geçerek önemsizleştirdikleri
belirtilmektedir. Bir başka görüşte ise özel ve devlet kurumlarını farklı değerlendirmek gerektiği ve
öğrencilerin de ikinci dil öğrenmede olumsuzluklar yaşadığı dile getirilmiştir. Öğrencilerin dil öğrenme
dereceleri her sınıfta ve her kişinin dil eğitimi temeline göre değişiklik göstermektedir.
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Y1: ‘‘İkinci bir dil öğrenciye sempatik ve farklı gelebilir. İkinci dilin öğrenilmesi belki zor ama. Farklılık adına
olması gerektiğini düşünüyorum. Benim fikrim bir batı dili yanında günümüz dünyasına bakarak bir doğu
dilinin de geçerli olabilecek. Benim gözlemlerime göre okullarda ikinci yabancı dil tamamen boşa konmuş
bir ders gibi görülüyor. Bu dersi veren öğretmenler yeterli yetişmeden geliyor veya kendini pratik
yapmadıkları için geliştirmiyor ve sadece öğrenciyi oyalamaya yönelik bir ders olarak kalıyor.’’
V4: ‘’Zorluk yaşıyor’’
Y3: ‘‘ Bu duruma iki farklı pencereden bakmak gereklidir. Devlet kurumlarında ikinci yabancı dil öğrenimini
geçin birinci yabancı dil öğrenimi bile tam değildir. Özel kurumlarda bu durum farklılık göstermektedir.
İlkokul seviyesi ile birlikte iki yabancı dil dersi verilmektedir.’’
Öğretmen 2 : ‘‘Genel olarak öğrenciler ilgisiz çünkü disiplinli çalışmayı emek etmeyi sevmiyorlar. Dil
öğrenmeye meraklı öğrencilerde çıkıyor tabi. Dil yatkınlığında kuralları kavrayan ve uygulayan öğrenciler
yatkındır diyebiliriz. Öğrenciler az düzeyde yeterli. ’’
Dil Öğrenme Yöntemleri
Katılımcılardan elde edilen görüşler doğrultusunda; öğrencilerin dil öğrenme ile ilgili çeşitli
öğrenme yatkınlıklarının olduğu karşımıza çıkmaktadır. Başlıca öğrenme yöntemi olarak, konuşma,
dinleme, müzikle öğrenme gibi yaşantı izli etkinliklerin genel olarak etkili olduğu katılımcı ifadelerinden
anlaşılmaktadır.
Öğretmen3: ‘‘İlgili olan öğrenciler dışındaki öğrenciler yabancı dil ile ilgili ekstra bir çalışma içerisinde
değiller ’’
Öğretmen4: ‘‘ Öğrenciler genellikle meb tarafından verilen kitaplar üzerinden çalışıyorlar. ’’
Öğretmen2: ‘‘Evet aslında İngilizce dersi için daha çok dizi ve müzik ön plana çıkıyor. Ben kendi derslerimde
bu duruma yönlendiriyorum. ’’ ’
V4: ‘‘Görsel nesnelerin Türkçe anlamlarını çıkarıp ezberleme metodu şeklide. Ekstra bir çalışma yapmıyor.
Ona tamamen İngilizce yazılmış hikâye vb. kitaplar alıyorum.
Ö11: ‘’Konuşarak ve okuyarak öğreniyorum.’’
Destek verme
Araştırmaya katılan katılımcıların görüşlerden hareketle; dil öğrenme sürecinde okulların sürece
katkı sağlaması için gerçekleşen desteklerle ilgili, eksiklik ve aksaklıkların olduğu, veli ve okul yöneticisi
katılımcıların ifadelerinden anlaşılmaktadır.
Y2: ‘‘ Sağlanıyor. Çeşitli kaynaklar, akıllı tahta ve uygun programlar.
Y1: ‘‘Hayır sağlanmıyor. Devlet ve okul idareleri bu öğretmenlerimize destek çıkması gerek’’
V2: ‘‘Gerekli hassasiyeti ve sevgiyi sağlayamamaktalar. Okul veya sınıf Ortamında sadece o
yabancı
dille konuşulması, yabancı kitaplar okutulup Türkçe şekilde özetleri çıkarılması ,kelimelerin okunuşu sesli
sistemde öğretilmesi böylelikle işitsel şekilde hafızaya kazanılır.’’
V3: ‘‘Düşük bir derecede İkinci bir dili öğrenmenin ilerideki olanaklarını çocuklara doğru
aşılayamamaktalar. Öğrenme yeteneklerine göre ayırmalı dinleyerek anlayanlar sesli sistemde öğrenme
görsel hafızası iyi olanlar görsel şekilde (foto ..vb )öğrenme . En çok ta bunları isteyerek ve severek yapma
duygusu yaratma.’’
Dil Öğretimi Konusunda Önem Arz Eden Hususlar
Katılımcı ifadelerinden bu yönde en önemli olarak karşımıza çıkan hususlar şu şekilde göze
çarpmaktadır. Öğrenci hazırbulunuşluğu, öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, yurt dışı bağlantılar ile
daha aktif bir öğrenme sürecinin sağlanması ve öğrenciyi motive edecek etkinliklere daha fazla yer
verilmesi başlıca unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Y2: ‘‘İlgi-yetenek-öğretim teknikleri’’
Öğretmen 2: ‘‘İlgi- ihtiyaç duyma -günlük bilgi
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Ö18: ‘‘Konuşmak, kelime ezberlemek, yabancı dil içeren video izlemek.
V3: ‘‘ ihtiyacı olduğuna inanmak -Sonucunda mutlu olacağına inanmak -Bunları yaparken de gerekli
yeteneğe sahip olmak’’
Ö7: ‘‘Öğrenme isteği, akıcı geçmesi, eğlenceli olması. ’’
Almanca Öğretim Programında Gözlenen Hususlar
Programın genel yapısına ilişkin katılımcılardan elde edilen ifadeler doğrultusunda; programın ders
saatlerinin arttırılması, programa uygun araç gereçlerin sağlanarak öğrenme yaşantılarının buna göre
düzenlenmesi, öğretmen yetkinliklerinin iyileştirilmesi programın geliştirilmesine yönelik başlıca öneriler
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Y2: ‘‘Öğretim programını değiştirirdim. ’’
Y1: ‘‘Öncelikle işe alımlarda yabancı dil şartı aranabilir. Yabancı bir ülke okulu ile öğrenci değişimi programı
yapılabilir. Kardeş okul projesi gibi… Haftanın belirli günleri yabancı dilde herkesin sevebileceği film
izlemek ve o dilde filmi yorumlamak gibi şeyler olabilir. ’’
V4: ‘‘Mecbur kılardım. ’’
V1 : ‘‘Ders saatlerin daha uzun olmasını sağlardım. Ayrıca öğretim konusunda hem görsel hem işitsel
çalışma yapardım.’’
Öğretmen2: ‘‘Kesinlikle daha akıcı ve eğlenceli bir öğretim olması kanaatindeyim ama programcı değilim
o yüzden sadece fikrimi söyledim. ’’
Öğretmen3: ‘‘Tüm yetkiler bende olsaydı her il ve ilçelerde dli hayata geçirecek konuşma kampları
oluşturur ve orda ilgili tüm öğrencilere ücretsiz eğitim sağlardım. Serbest zamanlı ve öğrenme bir rehber
ile gerçekleştirilmesi ve akran eğitimi ile öğrenme sağlardım. ’’
Öğretmen2:
‘‘Yenilikler çağında öğrencilere sadece matematiğin ve sayısal derslerin ağırlığı
yüklenmemeli. Bu gençlerin ruh sağlığı için daha keyifli öğrenme ortamları olmalı ve ağır dersler üniversite
ye bırakılmalı. Bir kaç yabancı dil konuşan, spor yapan kültürlü gençler yetiştirmeliyiz. Hayattan kopuk
olmayan, saatlerle ders çalışan, sınava girip sınavla bilgilerini unutan bir nesil yetiştirilmemeli. ’’
Ölçme Değerlendirme
Yapılan görüşmelerde öğretmenler, Almanca dersini çeşitli araç gereçlerle desteklediklerini dile
getirmişlerdir. Buna ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır.
Öğretmen3: ‘‘Sınavlar çoktan seçmeli ve açık uçlu şekilde olurken performanslar süreç odaklı
değerlendirme şeklinde ve ürün dosyalarının değerlendirilmesi ile oluyor. ’’
Öğretmen4: ‘‘Bu dersin değerlendirilmesi sınav ders içi performans ve uygulama olarak
değerlendiriyorum. ’’
Öğretmen 2: ‘‘Bir uygulama bir yazılı sınav, performans uygulama sınavı aynı zamanda yazma, dinleme ve
konuşma bölümlerinden oluşuyor. ’’
Öğrencilerin Dil Öğrenmeye Yönelik Görüşleri
Dil öğrenme konusunda öğrencilerin geçmiş yaşantılarına yönelik olumlu ve olumsuz tecrübeleri ve
görüşleri de dil öğrenme de önem arz etmektedir. Konuya ilişkin bazı görüşler şu şekildedir.
Ö7: ‘‘Birazcık çünkü diğerlerini öğrenirken zorlanıyorum zaten. ’’
Ö10: ‘‘Evet yaşıyorum kendi dilinden sonra başka bir dil öğrenmek zor gelir başta ama çalışılırsa başarılır.
’’
Ö3: ‘‘ Dil öğrenme konusunda yaşanan zorluklar aşılabilir o da isteklendirme şeklinde teşvik edilerek ’’
Öğretmen 2 : ‘‘Genel olarak öğrenciler ilgisiz çünkü disiplinli çalışmayı emek etmeyi sevmiyorlar. Dil
öğrenmeye meraklı öğrencilerde çıkıyor tabi. Dil yatkınlığında kuralları kavrayan ve uygulayan öğrenciler
yatkındır diyebiliriz. Öğrenciler az düzeyinde. ’’
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Öğretmen 3: ‘‘Öğrencilerden duyduğum cevaplardan yola çıkarsak öğrenciler yeterli değil. Türkçeyi zor
anlıyoruz Almanca ne? Diyenler oluyor. ’’
Diğer Görüşler
Görüşme sağlanan kişilerin cevaplarında ikinci dil edinimi ve diğer hususlar da şu görüşler yer
almaktadır. Bunlardan en önemlisi genel olarak derslerdeki yoğunluğun hafifletilmesi gerektiği
şeklindedir. Yönetici ve velilerin vermiş oldukları cevaplarda tezatlıklar da yer almaktadır.
V4: ‘‘Önemli bir husus var donanımlı gençler yetiştirmek istiyorsak ikinci dil şart. ’’
V1: ‘‘ikinci dili her öğrencinin mutlaka edinmesi gerekir. Bunun içinde okulların gerekli çalışmayı yapması
gerekiyor. ’’
Y3: ‘‘Bu durumla ilgili birçok sıkıntı gördüğüm noktaya değindiğimi varsayarak ufak tefek tekrar etmeliyim
ki sadeleştirilmeli dil öğretimi. Emin olun ki kendi dillerini bile düzgün kullanamayan insanların dillerinin
dilbilgisini öğrenmeye ve öğretmeye çalışıyoruz. Bilgi amaçlı verilmeli tabi ki ama daha çok yaşama yakınlık
ilkesi kapsamında akıcı konuşma eğitimine geçilmeli. Dil bilgisi öğretiminden bunalan ve sıkılan öğrenciler
hem o dili öğrenmekten kaçıyor hem de ikinci yabancı dil sorusuna karşı savunma oluşturuyor. ’’
Öğretmen2: ‘‘Yenilikler çağında öğrencilere sadece matematiğin ve sayısal derslerin ağırlığı yüklenmemeli.
Bu gençlerin ruh sağlığı için daha keyifli öğrenme ortamları olmalı ve ağır dersler üniversite ye bırakılmalı.
Bir kaç yabancı dil konuşan, spor yapan kültürlü gençler yetiştirmeliyiz. Hayattan kopuk olmayan, saatlerle
ders çalışan, sınava girip sınavla bilgilerini unutan bir nesil yetiştirilmemeli.’’
Sonuç ve Tartışma
Yapılan bu durum çalışmasında öğrenci, öğretmen, veli, yöneticilerden elde edilen bulgulara
bakıldığında ikinci dil olarak Almanca öğretimi konusunda çeşitli benzerlikler yer alırken, bazı konularda
da farklılıklara rastlanılmıştır. Örneğin yönetici, öğrenci, veli ve öğretmenlerin yabancı dilin önemine ilişkin
cevapları benzerlikler gösterirken; dersi dilbilgisi ağırlıklı verildiği gerçeği bu önemi olumsuz yönde
etkilemektedir. Ayrıca aileler çocuklarının yabancı dil öğrenmelerine yönelik olumlu tutum içerisinde
olduklarını ve bu konuda çaba gösterdiklerini belirtirken; öğretmenler nbu konuda aynı görüşe sahip
değildir.
Almanca dersinin kazanım boyutuna ağırlık verildiği, yani hedef temelli ve ürüne yönelik öğretim
yapıldığı; içeriğin gereksiz biçimde ağırlaştırıldığı; öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutlarında
sıkıntılar yaşandığı yapılan görüşmelerde belirlenmiştir. Bu bağlamda, ikinci dil olarak Almanca dersi
öğretim programının daha verimli olabilmesi için öğrenme-öğretme süreci içinde etkinliklerin artırılması
yani daha etkinlik temelli yapılandırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ders içinde yapılan gözlemler ile
öğrenci görüşlerine bakıldığında; derslerde, öğretmenlerin farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak,
hem doğrudan anlatım hem de materyaller yoluyla dersleri soru cevap etkinlikleriyle zenginleştirmeye
çalıştıkları görülmektedir. Almanca Öğretim programının kazanımlarına yönelik sürdürülen bu çalışma
öğretmen tarafından kısıtlı imkânlar çerçevesinde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu durum öğrenmenin
etkililiğini sınırlayan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna benzer olarak, Yakar ve Saracaloğlu’nun
(2013) Metfessel-Michael program değerlendirme modeli kapsamında yaptığı bir çalışmalarında
bahsedildiği gibi, yeni ve farklı etkinliklere ihtiyaç duyulduğu; içerik, öğrenme-öğretme süreci ve
değerlendirme boyutlarında bazı sorunlar yaşandığı sonuçlarıyla tutarlılık göstermektedir.
Öğrenciler geçmiş yaşantılarındaki deneyimlerinin etkisi ile dil öğrenmeye ve öğretme sürecine
geleneksel bir çerçevede bakmaya devam etmektedirler. Bu durum öğrencilerin dil öğrenmeye ön yargılı
yaklaşmalarına sebep olmaktadır. Araştırma kapsamında yapılan görüşmelerde öğrenme-öğretme
sürecine yönelik öğrencilerin motivasyonunu sağlayabilecek öğrenci merkezli ve gerçek durum senaryoları
ile etkinlik temelli bir anlayışa sahip olunması olumlu yönde etki edebilecektir. Bu etki sayesinde öğrenme
süreci daha eğlenceli ve kalıcı olabilecektir. Gündoğdu, Koç, Bayık (2017)’ın yaptığı ve meslek yüksekokulu
öğrencilerinin dersin daha etkili işlenebilmesine yönelik elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir.
Buradan hareketle eğitim süreci içerisinde eğlenceli etkinliklerin yer aldığı ders süreçleri tasarlanarak
ön yargılara sahip olan öğrencilerin olumlu yönde derse yaklaşmaları sağlanabilir. Almanca dersi öğretim
programının paydaşlar ile birlikte değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilen bu çalışma, diğer okullarda
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gerçekleştirilecek olan programın ve dersin değerlendirilmesi açısından daha kesin sonuçlara varılmasına
katkı sağlayacaktır.
Öneriler
Bu araştırma da eğitim-öğretimle ilgili tüm paydaşların (öğrenci, öğretmen, yönetici, veli) katılımı ile
birlikte Almanca öğretim programının değerlendirilmesi ve bu değerlendirme durum çalışması olarak
yapılmıştır. Farklı modeller kullanılarak ve daha fazla katılım sağlanarak gerçekleştirilecek araştırmalarla
Almanca dersinin öğretim programlarının her zaman süreç içerisinde değerlendirilme ihtiyacı güncelliğini
koruyacaktır. Mevcut durum değerlendirildiğinde eğitim programını daha etkili kılabilmek için bulgulardan
yola çıkılarak şunlar söylenebilir:
Öğrenciyi aktif kılan oyunlar ile dersin çekici bir hal alması, çeşitli yöntem teknikler kullanılarak dersin
etkililiğini sağlamak, günlük yaşantıya uyarlanabilecek konuların öğretim programının üzerinde durulması,
farklı ölçme araçları kullanılarak, öğrencilerin süreç içerisinde daha etkili bir konuma getirilmesini
sağlanması, yurt dışı (Avrupa birliği) K1 K2 projeleri yazılıp okulların değişim programlarına katılımları
sağlanması ve öğrencilerin ders çalışma, sorumluluk alma konusunda yeterliliklerinin ne yönde olduğunun
incelenmesi şeklinde olabilir.
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Güncellenen Tarih Dersi (9-10-11 Sınıflar ) Öğretim Programlarının
İncelenmesi
Lokman Aydın, Kafkas Üniversitesi, Türkiye. lokman14@gmail.com

Investigation of Updated Curriculum of History Course for 9th 10th
11th grades
Kafkas University, Turkey
Öz
Bu çalışmanın kapsamı, ortaöğretim tarih dersi öğretim programlarının temel felsefesi ve genel
amaçları, alana özgü yeterlilikler, beceriler, programın uygulanma esasları, ders kitaplarının
hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar, ünitelerin kazanımları, süre tablosunun incelenmesi ve
değerlendirilmesinden oluşmaktadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulamaya girecek olan
ortaöğretim tarih dersi programları, kronolojik düşünme, tarihsel kavrama, neden-sonuç ilişkisi kurma,
değişim ve sürekliliği algılama, tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma, tarihsel analiz ve yorum, tarihsel
sorun analizi ve karar verme, tarihsel empati, tarihsel önem becerilerinin kazandırılması hedeflenmiş olan
bir programdır. Barışçıl tarih anlayışının bir devamı olarak siyasî ve askerî tarihten çok, ekonomik, sosyal
ve kültürel faktörleri anlamaya ve yorumlamaya yönelik olarak düzenlenmiştir. Aynı zamanda geleneksel
ezberci tarih öğretimi anlayışından uzak bir program yapısı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarih Öğretimi, Öğretim Programı, Lise Tarih Programı
Abstract
The scope of this study covers basic philosophy and general objectives of the Secondary Education History
Course, field specific competences and skills, principles of application of the program, points to be taken
into consideration in preparing the textbooks, intended learning outcome of textbook chapters, and
finally examination and evaluation of the time tables. The new curriculum for the history class in the
secondary education which will be implemented in 2018-2019 academic year focus on these skills which
are chronological thinking, historical understanding, establishing cause-effect relation, perception of
change and continuity, research based on historical ınquiry, historical analysis and ınterpretation,
historical problem analysis and decision making. As a continuation of the understanding of peaceful
history, it was arranged to understand and interpret economic, social and cultural factors rather than
political and military history. At the same time, a program structure far from the traditional rote history
teaching has emerged.
Keywords: History Teaching, Education Curriculums, The High School History Program
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Giriş
Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının faaliyetlerini, birbirleri ile ilişkilerini, yer-zaman
bildirerek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayalı, objektif olarak araştıran bir bilim dalı olarak
kabul edilir. Tarih niçin gereklidir sorusuna verilen cevap genelde geçmişi öğrenmek, bugünü anlamak ve
geleceği planlamak için tarihimizi bilmemiz gerektiği için şeklinde cevaplandırılır. Tarih öğretimi ise
özellikle eğitim kurumları aracılığı ile öğrencilere tarih biliminin gereği olan bilgi, donanım, tutum ve
davranışları kazandırma amacına yönelik olarak verilir.
Tarih öğretimine geleneksel açıdan yaklaşanlar, tarih öğretiminin amacını, geçmişimizi tanımak,
kültürel kimliğimize sahip çıkmak, milletini seven, millî ve manevî değerlerine bağlı iyi yurttaşlar
yetiştirmek olarak ifade ederler. Diğer bir yaklaşım ise öğrencilere bilimsel bakış açısı kazandırmayı, tarihî
kaynakları kullanabilme, sorgulama, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilme becerileri ile
donatmayı amaçlamaktadır. Tarih öğretim programlarını incelediğimizde, her iki yaklaşımın da öğrencilere
verilmeye çalışıldığı görülür. Türk, İslâm ve Türkiye Tarihinde rol oynamış önde gelen siyasî ve sosyal
teşekküller ile önemli şahsiyetleri tanımaları, millî kimlik ve aidiyet duygularını geliştirerek Türkiye’nin
küreselleşen dünya içindeki yerini ve rolünü kavramaları, insanlık tarihi bağlamında Türk milletinin ve Türk
kültürünün geçmişten bugüne serüvenini takip etmeleri ve anlamaları, medeniyetimizin dayandığı temel
değerleri kavramaları, benimsemeleri ve bunları davranışlarına yansıtmaları, gibi hedefler geleneksel tarih
öğretimi anlayışını yansıtırken; Birincil ve ikincil kaynaklarda yer alan kanıtları belirleme, analiz etme,
yorumlama ve değerlendirmeyi içeren hedefler olaylara bilimsel bakış açısı ile yaklaşma davranışı
kazandırmayı esas almaktadır.
Amaç:
Dünyada her alanda yaşanan değişimden eğitim ve öğretim sistemlerinin etkilenmemesi mümkün
değildir. Bu değişime ayak uydurmak ve öğretim programlarını çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir
yapıya kavuşturmak amacı ile güncellemeler yapılması kaçınılmazdır. Bu çalışmanın amacı 2018 yılında
güncellenen tarih dersi öğretim programlarının doküman inceleme ve içerik analizi yöntemi ile
değerlendirilmesidir.
Yöntem:
Araştırmada 2018 yılında hazırlanan ve uygulamaya konulan Tarih dersleri öğretim programları nitel
araştırma yöntemlerinden birisi olan doküman analizi yöntemi kullanılarak inceleme ve değerlendirmeye
tabi tutulmuştur. Ortaöğretim tarih dersi (9.10.11. sınıflar) öğretim programlarının temel felsefesi ve genel
amaçları, alana özgü yeterlilikler, beceriler, programın uygulanma esasları, ders kitaplarının
hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar, ünitelerin kazanımları, süre tablosunun incelenmesi ve
değerlendirilmesi araştırmanın temel esaslarını oluşturmaktadır.
Bulgular
Tarih öğretim programları 2018 yılında hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Fakat bu
çalışmanın yapıldığı dönemde yeni öğretim programına uygun ders kitapları hazırlanmadığı ve program
uygulanmaya başlanmadığı için sadece doküman analizi yöntemi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yayımlanan öğretim programında yer alan veriler değerlendirilmiştir. Öğretim Programları Milli Eğitim
Bakanlığına ait resmi ve geçerli bir program olduğu için buradaki veriler ve açıklamalar güvenilir bilgilerdir.
Önceki dönemlerde uygulanan programlarla da karşılaştırma yapılarak ortaya çıkan sonuçların güvenilirliği
sağlanmaya çalışılmıştır.
1. Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyete Geçiş Sürecinde Tarih Öğretim Programları
Osmanlı Devleti’nde okullarda Tanzimat dönemine kadar tarih dersi okutulmamış, sadece edebiyat
ve kıraat dersleri içerisinde yer verilen bazı tarihi metinlere dayalı değerlendirmeler yapılmıştır. Tanzimat
ile birlikte ilkokullardan başlayarak öğretmen okullarına kadar uzanan eğitim kurumlarında, Osmanlı tarihi
ağırlıklı olmak üzere tarih derslerine yer verilmeye başlanmıştır. Bu derslerde öğrencilerin devletlerinin
tarihlerini tanımaları, aynı zamanda Osmanlıcılık fikrinin güçlenmesinde araç olarak kullanılması göz
önünde bulundurulmuştur. Dolayısıyla tarih dersinin öneminin artması aynı zamanda dersin siyasi bir bakış
açısı ile ele alınmasını da beraberinde getirmiştir. II. Abdülhamid döneminde eğitim kurumları nicelik
olarak artarken köy okullarında tarih dersleri kıraat dersleri içerisinde okutulmuş ve Rüştiye ve İdadilerde
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ise daha önce okutulmaya başlanmış olan genel tarih dersleri kaldırılarak İslam ve Osmanlı tarihi ağırlıklı
bir öğretim programına yer verilmiştir (Yıldız, 2006). Tanzimat döneminde tarih, ders olarak okutulmasının
dışında Hukuk Mektebi, Harp Okulu ve Harp Akademisine öğrenci kabulünde uygulanan sınavların
konularından birisini oluşturmuştur (Türk, 2017: 10).
Osmanlı Devleti’nde tarih öğretimi alanında en önemli değişim II. Meşrutiyet döneminde
yaşanmıştır. İlk ve ortaöğretim programlarında tarih derslerine yer verilirken, tarih ders kitaplarının
derslerde etkin bir şekilde kullanılması da bu dönemde gerçekleşmiştir. Ayrıca öğretmen yetiştiren
Darülmualliminde tarihin nasıl öğretilmesi gerektiği uygulamalı olarak ele alınmaya başlanarak, bu konuda
öğretmen adaylarına beceriler kazandırılmaya çalışılmıştır (Oruç, Ş. 2017).
II. Meşrutiyetin ilanından sonraki dönemde Türk milliyetçiliğinin güçlenmesi ile birlikte tarih öğretimi
tekrar önem kazanmış ve öğrencilere milli şuur kazandırmak amacıyla II.Abdülhamid döneminde kaldırılan
tarih dersleri ilkokullarda yeniden okutulmaya başlanmıştır. Ayrıca İslam tarihi ve Osmanlı tarihi yanında
Türk tarihi ve genel tarih ile ilgili derslere ve konulara yer verilirken Fransızcadan çok sayıda kitap tercüme
ettirilmiştir (Demircioğlu, 2012).
II. Meşrutiyetten Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süreçte tarih yapanla yazanların aynı kişiler
olması, siyasi iktidarların tarihle doğrudan ilişki içerisinde olması sonucunu ortaya koymuştur.
Osmanlı’dan Cumhuriyete geçiş sürecinde bu tarih anlayışı etkisini sürdürmüş ve Yusuf Akcura, Ahmet
Hikmet Müftüoğlu, Ziya Gökalp, Hamdullah Suphi, Fuat Köprülü, Ahmed Ağaoğlu ve Necip Asım gibi önemli
isimler Türkçülük akımının öncüsü olarak tarih ve kültür alanında çalışmalar yaparak, Türk Derneği,
Osmanlı Tarih Cemiyeti ve Türk Ocaklarının kurucuları olmuşlardır (Ersanlı,2018).
2. Cumhuriyet Döneminde Tarih Öğretim Programları
II. Meşrutiyet döneminde uygulanmaya başlanan tarih öğretim programları, Cumhuriyetin ilk
yıllarına kadar uygulamada kalmış, 1923-1930 yılları arasında ilkokullardan başlamak üzere programlarda
bazı değişiklikler yapılmıştır. Fakat ders kitaplarının yeni öğretim programlarına uyumlu hale
getirilmesinde geç kalınmıştır. Avrupa merkezli bir tarih anlayışının benimsenmesi, Türk tarihinden çok
genel tarih ve Avrupa tarihine öncelik verilmiş olması, Yusuf Akçura tarafından Birinci Türk Tarih
Kongresi’nde eleştirilmiştir (Çapa, M. 2017)
Daha önceki dönemlerde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de siyasi iktidarlar hazırladıkları
hükümet programları ile eğitim ve kültür alanındaki faaliyetleri planlayıp uygularken, öğretim programları
ve ders kitaplarının içeriklerini kendi ideolojileri ve fikri yapılarına göre şekillendirmişlerdir. Bu nedenle
Tarih öğretim programları ve ders kitapları da 1923-1938 yılları arasında Atatürk’ün talimatı
doğrultusunda hazırlanan Türk Tarih Tezinin etkisi doğrultusunda şekillenmiştir.
Cumhuriyet döneminin liseler, ortaokul kısmı birinci kademe ve lise kısmı ikinci kademe olmak üzere
üçer yıllık iki devre halinde planlanmıştır. Buna göre ikinci devre yani liselerde tarih dersi 4-5-6 sınıflarda
haftalık 2 şer saat olarak okutulmaya başlanmıştır. 4. sınıfta ilkçağda Eski Şark Milletleri, Yunanlılar ve
Romalılar, Ortaçağda Avrupa, Bizans, Haçlı Muharebeleri ile 13,14,15. Yüzyıllarda Türkler konularına yer
verilmiştir. 5. sınıflarda Yeniçağda Avrupa ve Osmanlı Devleti ile ilgili olaylar Fransız İhtilaline kadar ele
alınmıştır. 6. Sınıflarda ise Viyana Kongresinden başlayarak 19. Yüzyılda Avrupa Tarihi anlatılmıştır.
1931 yılında hazırlanan öğretim programlarına uygun okutulmak üzere sınıf seviyelerine uygun dört
ders kitabı hazırlanmıştır. Bu kitaplardan Lise 3. Sınıflarda okutulmak üzere hazırlanan Tarih III’te Osmanlı
Tarihi yer alırken aynı sınıfta okutulacak olan Tarih IV. Kitabında ise Türkiye Cumhuriyeti Tarihine yer
verilmiştir. 1938 yılına kadar bazı değişiklikler yapılarak tarih öğretim programları uygulanmaya devam
edilmiştir. 1938 yılında hazırlanan ve 1947-1948 yılına kadar uygulamada kalan liselere ait ders cetvelinde
tarih dersleri lise 1-2. Sınıflarda 2 saat lise 3. Sınıflarda ise 3. Saat olarak planlanmıştır. Her sınıf seviyesinde
Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılabı Tarihi konularına da yer verilmiştir.
1970 yılında 8. Milli Eğitim Şurasında liseler amaç ve programlarına göre üçe ayrılmış ve lise 1. Sınıf
ortak derslerin okutulduğu alanlara yöneltme sınıfı olarak düşünülmüştür. Buna göre lise 1. Sınıflarda
haftalık 2 saat olarak tarih dersleri okutulması kararlaştırılmıştır. Lise 2. Sınıflarda Dil ve Edebiyat Alanları
ile Sosyal ve Ekonomik Bilimler Alanında haftalık 3 saat zorunlu tarih dersi okutulurken, Matematik-Fizik
alanı ile Tabi Bilimler Alanında ise Tarih II ya da Coğrafya II derslerinden birisinin okutulması
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kararlaştırılmıştır. Lise 3. Sınıflarda ise hiçbir alanda Tarih dersi yer almamıştır. Bu durumda lise birinci
sınıftan sonra Matematik-Fizik ya da Tabi Bilimler Alanlarından birine yönelen bir öğrenci şayet bu
alanlarda Coğrafya dersini tercih ederse başka bir tarih dersi görmeyecektir. Fakat lise 3. Sınıflar için T.C.
Tarihi haftalık 2 saat zorunlu ortak ders olarak belirlenmiştir. Fakat bu program ancak 1974 yılında
uygulamaya konulmuştur.
1970 yılına kadar hazırlanan öğretim programlarında sadece konular sıralanmışken, 1970 den sonra
tarih programlarında tarih öğretiminin amaçları ve kazandıracağı davranışlar, açıklamalar ve direktifler,
konular hazırlanırken göz önünde tutulan esaslar, tarih dersinin işlenmesinde gerekli olan başlıca araç,
gereç ve tesisler gibi başlıklar halinde açıklamalara yer verilmeye başlanmıştır.
1978-1979 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayan liseler ders dağılım çizelgesine
göre tarih dersi haftada 1 saat olmak üzere bütün sınıflarda okutulan zorunlu derslerden birisi olmuştur.
Fakat yapılan açıklamalar kısmında lise 3. Sınıflarda 1 saat olarak ayrılan Tarih dersinde Türkiye
Cumhuriyeti ve Türk Devrim Tarihi konularının okutulacağı belirtilmiştir. Böylece daha önceki programda
9. Sınıflarda haftalık 2 saat okutulan tarih dersleri iki yıla yayılırken son sınıfta 2 saat okutulan Türkiye
Cumhuriyeti ve İnkılabı Tarihi konuları bir saat ile sınırlandırılmıştır.
Lise haftalık ders dağılım çizelgesi 1983 yılında tekrar düzenlenmiş ve Tarih ve T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük dersleri her üç sınıf seviyesinde ayrı ayrı okutulmaya başlanmıştır. Buna göre tarih dersi
haftalık 2 saat; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ise 9-10. Sınıflarda 1 saat, 11. Sınıflarda 2 saat
olarak okutulacaktır. 9. sınıflarda tarihe giriş, Türklerin anayurdu, Asya ve Mısır’da kurulan ilk
medeniyetler, İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletleri ve medeniyetleri ile İslam tarihi konularına yer
verilmiştir. 10. Sınıflarda Türklerin İslamiyet’e girişinden başlayarak İstanbul’un Fethine kadar olan Türk ve
Türkiye tarihi konuları ele alınmıştır. Son sınıflarda ise İstanbul’un Fethinden, Birinci Dünya Savaşı sonuna
kadar Osmanlı Tarihi ve onunla ilişkili Avrupa’daki gelişmeler yer almaktadır. Ayrıca en sonda II. Dünya
Savaşı konusuna yer verilmiştir.
Talim ve Terbiye Kurulu’nun 16.09.1991 tarih ve 182 numaralı kararı ile liselerin haftalık ders çizelgesi
yeniden düzenlenmiş ve buna göre tarih dersleri 9. Sınıflarda haftalık 3 saat, 10. Sınıflarda ise 2 saat olarak
okutulmaya başlanmıştır. 11. Sınıflardan tarih dersi kaldırılmıştır. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi
ise 9-10. Sınıflardan kaldırılarak, 11. Sınıf Sosyal Bilimler ve Edebiyat Alanında haftalık 3 saat diğer
alanlarda haftalık 2 saat olarak okutulması kararlaştırılmıştır (Çolak, 1998).
Cumhuriyet ile birlikte ümmetçi devlet anlayışından ulus devlet yapısına dönüşü sağlamak, laik devlet
anlayışını hukuki alanda, toplumsal ve sosyal alanda, eğitimde yerleştirmek amacıyla inkılaplar
gerçekleştirilmiştir. Bu inkılapların toplum tarafından benimsenmesini ve gelecek nesillerin özümsemesini
sağlamak üzere eğitim ve kültür alanındaki uygulamalara ayrı bir önem verilmiş, dünya düzeninde yaşanan
gelişmelere ayak uydurma ve çağa ayak uydurma düşüncesi ile öğretim programları sık sık değişikliğe
uğramıştır. Tarih öğretim programları da bu değişimden etkilenmiş özellikle yukarıda ifade ettiğimiz gibi
siyasi iktidarların tarihi kendilerinin meşruiyetini sağlamaya yönelik bir araç olarak değerlendirmeleri
neticesinde tarih öğretim programları şekillenmiştir. Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında Avrupa’da
Türkler ile ilgili olumsuz ifadelere karşılık Türk Tarih Tezi doğrultusunda Türklerin Orta Asya’da Tarih öncesi
dönemden beri yüksek bir kültür yarattıkları ve bu kültürü göçler yolu ile gittikleri yerlere taşıdıkları tezini
ispatlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. Bu düşünceler yetmişli yıllara kadar devam ederken
yetmişlerden itibaren Türk-İslam sentezine yönelik düşünceler tarih öğretim programlarında ve ders
kitaplarında yer almaya başlamıştır. İslam Tarihi ve Türklerin İslam dünyası içerisinde yeri ve önemi tarihi
delillerle desteklenmiştir (Aktekin, 2009)
3. 2007-2008 Yıllarında Tarih Öğretim Programlarında Yapılan Değişiklikler
Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan 9. Sınıf Tarih Öğretim Programı 2007 yılında 10. Sınıf
Tarih Öğretim Programı ise 2008 yılında yayımlanarak uygulanmaya başlanmıştır1.
Her iki programda da tarih dersinin genel amaçlarına yer verilmiş Atatürk ilke ve inkılaplarının,
Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin
1

Bu programların değerlendirilmesinde MEB Ortaöğretim 9. Sınıf tarih dersi programı (2007)
Ortaöğretim 10. Sınıf tarih dersi programı (2008) esas alınmıştır.
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laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamak genel amaçlar içerisinde
birinci sırada yer almıştır.
9. sınıf öğretim programının uygulanması ile ilgili açıklamalarda özellikle Tarihi Bilimi ünitesinin
anahtar ünite olarak hazırlandığına vurgu yapılmıştır. 10. Sınıflar ile ilgili açıklamalarda ise öğrencilerin 9.
Sınıfta öğretilen Tarih Bilimi ünitesinde kazanılan bilgi ve becerilerin 10. sınıf ünitelerinde de kullanmaları
sağlanmalıdır, denilerek bu ünitenin tarihi olayları öğrenme ve değerlendirmede tarih biliminin temel
ilkelerinin önemli olduğu vurgusu yapılmıştır.
Tarih derslerinde kazandırılacak temel beceriler şunlardır:













Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
Eleştirel düşünme
Yaratıcı düşünme
İletişim kurma
Araştırma-sorgulama
Sorun çözme
Bilgi teknolojilerini kullanma
Girişimcilik
Gözlem yapma
Değişim ve sürekliliği algılama
Mekânı algılama
Sosyal katılım

Tarih Dersi Öğretim Programı’nda yer alan tarihsel düşünme becerileri olarak şunlara yer verilmiştir:






Kronolojik düşünme
Tarihsel kavrama
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorun analizi ve karar verme
Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma

Tablo 1.
9. sınıflarda Ünitelerin Dağılımı(2007).
9. Sınıflar Ünite
Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Y.Kadar)
Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar)
Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıl)

SÜRE/DERS SAATİ
14
10
12
10
12
14
72

ORANI(%)
20
14
18
16
18
14
100

Programın açıklamalarında ifade edildiği gibi anahtar ünite olarak gösterilen birinci üniteye % 20 lik
oran ile en fazla süre ayrılmıştır. Diğer üniteler arasında ise dengeli bir dağılım olduğu görülmektedir. Tarih
Biliminin yöntemini kavrayan öğrencilerin Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ünitesinde yer alan
konular ile Tarih öncesi çağlardan başlayarak İlk çağın sonuna kadar olan süreçte insanlığın gelişimini
kavraması, kronolojik düşünme ve olayalar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurma becerisi kazanması
mümkün olacaktır. Ayrıca bu ünitede Tarih biliminin Arkeoloji ve Coğrafya ile ilişkisini de daha sağlam
temele oturtacaktır. İlk Türk Devletlerinden başlayarak Türkiye Tarihinin başlangıcı ve Osmanlı dönemine
kadar konuları içeren diğer ünitelerde öğrencilerin milli kimliklerini tanımaları, kronolojik düşünme
becerisi kazanarak olaylar arasında sebep-sonuç ilişkileri kurabilmeleri, Tarihsel analiz ve yorum
yapabilmeleri açısından önemlidir. Fakat Tarih öncesi çağlardan başlayarak 13. Yüzyıla kadar geçen
döneme ait olayların bir bütün olarak toplam 72 saat olarak planlanan ders saati içerisinde kavratılması
dersi veren öğretmenlerin karşılaştıkları temel sorunlardan birisi olmuştur. Her dönemin kendine has
özelliklerinin ve değişim sürecinin zihinlerde yorumlanabilmesi için etkinliklere dayalı öğretim metodu
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kullanılması daha yararlı olacaktır. Fakat etkinlikler için de zaman kısıtlaması sorunu ortaya
çıkabilmektedir.
Tablo 2.
10. sınıflarda Ünitelerin Dağılımı (2008).
10 Sınıf Ünite
Beylikten Devlete (1300–1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453–1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
Diplomasi ve Değişim (XVIII. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800–1922)
TOPLAM

Süre/Ders Saati
12
18
11
11
20
72

Oranı (%)
17
25
15
15
28
100

2008 yılı 10 sınıflarda Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan yıkılışına kadar olan dönem ele alınmıştır.
Siyasi, Sosyal, ekonomik gelişmelerin eş zamanlı olarak verildiği ünitelerde yer alan belli başlı tarihi kavram
ve terimlerin öğrencilere kavratılması için sözlük çalışması vb. etkinlikler yaptırılması gerektiği ayrıca
belirtilmektedir. Devletin kurtuluşu ve genişlemesine paralel olarak kurumsal yapının olgunlaşması da
kronolojik gelişmeye uygun olarak verilmektedir. Osmanlı Devleti’nde yaşanan gelişmelere paralel olarak
içinde bulunduğu coğrafyada yer alan diğer devletlerde ki gelişmeler yolu ile tarihsel kavrama, tarihsel
analiz ve yorum, tarihsel sorun analizi ve karar verme, tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma yapma
becerileri kazandırılması hedeflenmiştir. Bu konular işlenirken özellikle öğrencilerin tarihi olayları kendi
döneminin şartları içerisinde değerlendirme konusunda hassas olması gerekmektedir. Programda,
Öğrencilerin tarihî olayları eş zamanlı olarak algılamalarının sağlanması ve Osmanlı Devleti’nin siyasi, idari,
askerî, kültürel ve ekonomik yapılarındaki değişim ve sürekliğin vurgulanmasının istenmesi tarihsel
düşünme becerilerinin kazanılması açısından önem arz etmektedir.
İbrahim Hakkı Öztürk 2007 yılında hazırlanan bu öğretim programları ile ilgili olarak yaptığı
değerlendirmede programların yenilikler içermekle birlikte, genel amaç ve ilkelerin gerçek anlamda içeriğe
yansıtılamadığına dikkat çekerek, programın yoğun olduğunu ve ansiklopedik bilgi aktarımının devam
ettiğini vurgulamıştır (Öztürk, 2009),
Semih Aktekin ve Derya Ceylan tarafından 2007 yılında uygulanmaya başlayan 9. Sınıf öğretim
programı ile ilgili 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Giresun ilinde görev yapan ve 9. Sınıf tarih derslerini
okutan öğretmenlerin görüşlerine dayalı bir araştırma yapılmış ve bu araştırma sonucuna göre
öğretmenlerin program ile ilgili olumlu bir görüşe sahip olmakla birlikte daha önceki programlarda
yaşanan sorunların tam olarak giderilemediği, kazanımlar ile program arasında uyum olduğu fakat
kazanımların tam olarak işlenmesinde süre sıkıntısı olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca aksaklıkların büyük
bölümünün programdan değil eğitim-öğretimin genel problemlerinden kaynaklandığı tespiti yapılmıştır
(Aktekin, Ceylan, 2012).
Turan, dünyadaki tarih öğretimi alanındaki değişimlerin, 2008-2009 öğretim yılından itibaren lise
öğretim programları ve ders kitaplarında gerçekleştirilen köklü değişiklikler ile bizim programlarımıza da
yansıtıldığını ifade etmiştir. Turan’a göre bu programda vatandaşlık eğitimi ve bilgi aktarımını ön planda
tutan öğretim programı geliştirilerek tarih derslerinin disiplin içi ve disiplin dışı amaçları ile bilgi, beceri,
yerellik ve evrensellik arasında bir denge gözetilmiştir (Turan, 2015).
4. 2018 Yılı Tarih Öğretim Programları
Ortaöğretim Kurumlarında 2017 yılında Tarih programı hazırlanarak, 2017-2018 eğitim-öğretim
yılında 9. Sınıflarda uygulanmaya başlanmış ve sonraki öğretim yıllarında kademeli olarak diğer sınıflarda
uygulanacağı belirtilmiştir. Fakat daha sonra MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.2018 tarih
ve 56 sayılı kararı ile Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerini yeniden düzenlenmiştir. Bu
düzenlemeye göre daha önceki yıllarda 9. ve 10 sınıf düzeyinde haftalık 2 şer saat olarak okutulan tarih
dersleri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 9-10-11. sınıflarda haftalık 2 şer saat olarak
okutulması kararlaştırılmış ayrıca kademeli olarak uygulanması planlanan öğretim programlarının tüm
sınıf seviyelerinde 2018-2019 yılından itibaren uygulanması kararlaştırılmıştır. 9. Sınıflarda 2017-2018
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eğitim yılında uygulanan öğretim programı da yeniden düzenlenerek yeni şekli ile uygulanmaya
başlanmıştır (MEB, 2018).
Öğretim programının temel felsefesi açıklanırken, 19. Yüzyıla özgü vatandaşlık bilinci gelişmiş bireyler
yetiştirme hedefini esas alan ve geçmişteki olaya ve olguların tarihçiler tarafından ortaya konulduğu gibi
öğrencilere aktarılmasını hedef alan geleneksel tarih anlayışının terk edildiği, yeni tarih öğretimi
anlayışında bilgiden ziyade tarihsel düşünme becerilerinin ön plana çıkartıldığı vurgulanmıştır. Bu anlayışın
tarih derslerini daha anlaşılır ve zevkli hale getirmeye yardımcı olacağı ifade edilmiştir. Kronolojik ve
tematik yaklaşımla hazırlanan programda öğrencinin aktif olduğu bir öğrenme ortamı sağlanmasının
amaçlandığı; daha önceki programlarda aksayan ve eleştirilen hususların bu program hazırlanırken dikkate
alındığı belirtilmiştir. Programın amaçları ise şu şekilde ortaya konulmuştur:
1) Geçmişten bugüne insanlığın birikimli mirasını kavramaları,
2) İnsanlık/dünya, Türk ve Türkiye (Anadolu) tarihinin farklı dönemlerini anlamak için gereken
kavram, olay, olgu, kişi ve kurum bilgilerini kazanmaları,
3) Türk, İslam ve Türkiye tarihinde rol oynamış önde gelen siyasi ve sosyal teşekküller ile önemli
şahsiyetleri tanımaları,
4) Yaşadıkları toplum, ülke ve dünyanın bugünlere nasıl geldiğinin farkındalığını kazanarak,
günümüzde olup bitenleri yorumlamayı ve geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturabilmeyi kapsayan bir
tarih bilinci geliştirmeleri,
5) İnsanlık tarihi bağlamında Türk milletinin ve Türk kültürünün geçmişten bugüne serüvenini takip
etmeleri ve anlamaları,
6) Medeniyetimizin dayandığı temel değerleri kavramaları, benimsemeleri ve bunları davranışlarına
yansıtmaları,
7) Tarihî bir olay veya olgunun yerel, ulusal ve uluslararası boyut ve etkileşimleri olduğu konusunda
farkındalık oluşturmaları,
8) Tarihî olayların, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî özelliklerini
yansıttığını ve bu nedenle bir olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin koşullarını dikkate
almanın gerekliliğini kavramaları,
9) Birincil ve ikincil kaynaklarda yer alan kanıtları belirleme, analiz etme, yorumlama ve
değerlendirmeyi içeren tarihe özgü yeterlilik ve becerileri geliştirmeleri, edindikleri bilgilerin doğruluğunu
ve geçerliliğini sorgulayarak kanıtla desteklenen çıkarımlarda bulunmaları,
10) Millî kimlik ve aidiyet duygularını geliştirerek Türkiye’nin küreselleşen dünya içindeki yerini ve
rolünü kavramaları,
11) Geçmişin tarihî bilgiye dönüştürülmesi süreçlerinde tarihçilerin esas aldıkları ilkeler ile
yararlandıkları yöntemleri ve kullandıkları becerileri birer yaşam becerisi haline getirmeleri,
12) Belirli bir tarihî olay veya olgunun farklı bakış açıları veya tarih görüşleri doğrultusunda çeşitli
biçimlerde değerlendirilip yorumlanabileceği konusunda farkındalık oluşturmaları ve bu farklı anlayışlara
saygı duymaları,
13) Toplumsal birlik ve dayanışmanın sağlanması ve sürdürülmesinin yanı sıra millî kimliğin
oluşmasında ortak tarihin rolünü kavrayarak kültürel ve tarihî mirasa sahip çıkan bireyler olarak
yetişmeleri.
2007 yılında Tarih Öğretim programının amaçları arasında yer alan Atatürk ilke ve inkılaplarının,
Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin
laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamak amacı yeni öğretim
programında yer almamıştır. Fakat bu durumu bu hedeften vazgeçildiği şeklinde yorumlamak doğru
olmayacaktır. Çünkü programın 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk
Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak aşağıda sıralanan
amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlendiği zaten ifade edilmiştir.
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Ayrıca 12. Sınıflarda okutulacak olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin amacı olarak;
Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabı’nın anlamını ve önemini kavramaları, İnsan hakları,
ulusal egemenlik, milliyetçilik, demokrasi, çağdaşlık, laiklik ve cumhuriyet kavramlarının ifade ettiği
anlamları ve bunların Türk milleti için önemini kavramaları, Atatürk İlke ve İnkılaplarının Türkiye
Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayarak millî ve evrensel değerleri
yaşatmaya istekli olmaları, Atatürk İlke ve İnkılaplarının, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan
Türkiye Cumhuriyeti’nin dinamik temelini oluşturduğunu kavramaları, olduğu vurgulanmıştır.
Kronolojik düşünme becerisi, tarihsel kavrama becerisi, neden-sonuç ilişkisi kurma becerisi, değişim
ve sürekliliği algılama becerisi, tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma becerisi, tarihsel analiz ve yorum
becerisi, tarihsel sorun analizi ve karar verme becerisi, tarihsel empati becerisi gibi alana özgü yeterlilik ve
beceriler öğrencilere kazandırılarak öğrencilerin kronolojik olarak akıl yürütmelerine, geçmişteki olay ve
olgular arasında neden-sonuç bağlantıları kurmalarına, sosyal yapılar, kurumlar ve siyasi teşekküllerin
zaman içerisinde geçirdikleri değişimleri ile süreklilik arz eden özelliklerini kavramalarına, geçmişteki olay
ve olguları güncel olay ve olgularla ilişkilendirmelerine olanak sağlaması amaçlandığı programda yer
almıştır.
Programların başarı ile uygulanması ve hedeflere ulaşılabilmesi için ders kitapları hazırlanırken
öğretim programının içeriğinin yansıtılabilmesi ve ayrıca öğretmenlerin programın temel felsefesini ve
uygulama esaslarını benimsemesi gerekmektedir. Programda öğretmen uygulamalarına yönelik
açıklamalara yer verildiği gibi, ders kitaplarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlarda belirtilmiştir.
Öğretmenlerin temel kavramların öğretilmesine yönelik uygulamalara yer vermesi, önemli
şahsiyetlere ve eserlerine vurgu yapılması, yer temelli etkinlikler yapılması, Sıralanan olay ve olgulara
yönelik anlatım ve ezber yaptırma yoluna gidilmemesi ve sadece ders kitaplarına bağlı kalınmaması
programın içeriğinde yer almıştır. Ders kitabının hazırlanmasında uyulacak esaslarda ayrıntılı olarak
belirtilmiştir. Sınıf seviyelerine göre üniteler, kazanım sayıları, süre ve oranlar şu şekildedir:
Tablo 3.
9. sınıflarda Ünitelerin Dağılımı(2018).
9. Sınıf Üniteler
Tarih ve Zaman
İnsanlığın İlk Dönemleri
Orta Çağ’da Dünya
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
İslam Medeniyetinin Doğuşu
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve
İlk Türk İslam Devletleri
Toplam

Kazanım
Sayısı
3
6
4
5
5
5
28

Süre (Ders Saati)

Oran (%)

6
16
14
12
12
12

8,3
22,2
19,4
16,7
16,7
16,7

72

100

Burada ilk dikkat çeken husus 2007 programında anahtar ünite olarak vurgulanan ve % 20 lik bir
orana sahip olan Tarih Bilimine Giriş ünitesi yerine getirilen Tarih ve Zaman ünitesinde sürenin 3 ders saati
ve % 8.3 oranına düşürülmesi olmuştur.
Programın dikkat çeken bir başka yönü ikinci üniteden itibaren belli başlı tarihi olay ve olguların tarih
şeridi üzerinde gösterilerek Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme
becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve
bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir, açıklamasının yer almasıdır. Böylece daha önceki
programlardaki en önemli şikâyet konusu olan konuların yoğun olması ve öğrencilerin ezberci bir anlayışla
yetiştirilmesi anlayışından vaz geçilmiş olacaktır.
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri ünitesinde yer alan Türklerin İslamiyet’i kabul
etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. Kazanımı altında b) Acemler, Berberiler ve Kürtlerin İslam dinini
kabul etme süreçlerine kısaca değinilir. Açıklamasında daha önceki tarih programlarında yer alamayan
Kürtlerin İslam dinini kabul etme sürecine yer verilmesi istenmiştir.
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9. sınıf Tarih dersleri öğretim programı Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
ünitesinde yer alan Büyük Selçuklu Devleti ile tamamlanmaktadır. 2017 yılından önceki öğretim
programlarında yer alan Türkiye Tarihi konuları 10. Sınıfta işlenmektedir. Konu bütünlüğü açısından ve
konuların yetiştirilmesi açısından bu yerinde bir düzenleme olarak görülmektedir.
Bir önceki öğretim programında 10. Sınıflarda haftada 2 saat olarak okutulan Osmanlı Tarihi konuları
10. Ve 11. Sınıflarda haftada ikişer saat olarak okutulmaya başlanmıştır. 9. Sınıftan 10. Sınıfa aktarılan
Türkiye Selçukluları konusu Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si ünite başlığı altında ilk
ünite olarak programa alınmış ve toplam yedi üniteden oluşan programda 1595 yılına yani III. Murad
Dönemi sonuna kadar olan gelişmeler ele alınmıştır. Ünitelerin kazanım sayısı, süresi ve oranları şu
şekildedir:
Tablo 4.
10. sınıflarda Ünitelerin Dağılımı(2018).
10.Sınıf Üniteler
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Toplam

Kazanım
Sayısı
6
6
3
4
7
2
5
33

Süre (Ders Saati)
12
14
8
10
20
2
6
72

Oran
(%)
16,6
19,4
11,1
13,8
27,9
2,8
8,4
100

Üniteler ile ilgili verilen kazanımlara dikkat edildiğinde Osmanlı Tarihi konularının askeri tarihten uzak
sosyal ve toplumsal bir anlayışla ele alındığı görülmektedir. 9. Sınıfta olduğu gibi siyasi ve askeri gelişmeler
kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yönelik olarak verildiği dikkat çekmektedir. Buna karşılık
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. Sûfîlerin ve âlimlerin
öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisini kavrar. Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün
toplum hayatına etkilerini analiz eder. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini
kavrar. Gibi tarihsel alana yönelik beceriler kazandırmayı ve tarih derslerini programın amaçlarında ifade
edildiği gibi daha zevkli ve ilgi çekici hale getirmeyi sağlayacak çok sayıda kazanıma yer verilmiştir.
11. sınıf Tarih Öğretim programı haftalık 2 saat olarak uygulanacak ve 10 sınıfta sona eren 1595
tarihinden başlayarak 1914 yılına kadar olan gelişmeler ele alınacaktır. Programın üniteleri, kazanım
sayıları ve süreleri şu şekildedir:
Tablo 5.
11. sınıflarda Ünitelerin Dağılımı(2018).
11.Sınıf Üniteler
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (15951774)
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
Sermaye ve Emek
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
Toplam

Kazanım
Sayısı
5

Süre
(Ders Saati)
18

Oran
(%)
25

3
4
5
3
2
20

10
12
18
10
4
72

13,8
16,6
25
13,8
5,8
100

11. sınıf tarih öğretim programı daha önceki programlardan farklı bir bakış açısı ile ele alınmıştır. 10.
Sınıfta olduğu gibi askeri-siyasi tarih konuları kronolojik düşünme becerisini sağlama amacına yönelik
olarak verilirken, Vehhabilik hareketinin ortaya çıkışı ilk defa kazanımlar arasına girmiştir.
1876-1913 yılları arasında yaşanan Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid’in tahtan indirilmeleri
hadiseleri Bab-ı Âli baskını ile birlikte birer hükümet darbesi olarak nitelendirilmiştir. Böylece öğrencilerin,
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darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerine etkilerini ve günümüze yansımalarını daha objektif biçimde
değerlendirmelerine imkân sağlanmıştır.
Özelikle Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan değişim
sürecinde karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların siyasi ve sosyal hayata yansımaları ve sonuçları 4-5-6.
Ünitelerde ele alınmıştır. Bu üniteler ve belli başlı kazanımlar şunlardır:

Devrimler Çağında
Değişen Devlet-Toplum
İlişkileri

XIX ve XX.
Yüzyılda Değişen
Sermaye ve Emek
Gündelik Hayat

6. Ünite

5. Ünite

4. Ünite

Tablo 6.
11. Sınıflar 4-5-6 Ünitelerin Kazanımları(2018).
11.4.1. Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum
ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.
11.4.2. Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği
konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.
11.4.3. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata
yansımalarını analiz eder.
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini
küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.
11.4.5. 1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı
üzerindeki etkilerini değerlendirir.
11.5.1.Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzı
arasındaki farkları açıklar.
11.5.2. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş
çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.
11.5.3. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik
hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik
açılardan değerlendirir.
11.6.1. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi,
askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını açıklar.
11.6.2. Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta
yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Tarih Öğretimi 1980’li yıllardan itibaren Amerika ve çeşitli Avrupa ülkelerinde değişime uğrarken,
Türkiye’de de bu dönemde yaşanan 12 Eylül 1980 Askeri darbesi ile birlikte ortaya çıkan siyasi tablo ve
iktidarlara göre değişim kaçınılmaz olmuştur. 1983 yılında uygulamaya konulan tarih öğretim programları
liberalizm etkisi altında kalarak şekillenmiştir. Aynı zamanda yurdunu seven, geçmişi ile gurur duyan,
Atatürk İlkelerine bağlı gençler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Anavatan Partisi’nin ikinci hükümeti
döneminde ezberci tarih öğretim anlayışının yerini araştırmacı tarih anlayışının alması için yolunda
düzenlemeler yapılmıştır. (Çençen, 2017)
1990’lı yıllar ülkemizde koalisyon hükümetlerinin iktidarda olduğu ve Milli Eğitim Bakanlarının çok
sık değiştiği dönem olmuştur. Sık değişen hükümetler ve bakanların uyguladıkları eğitim politikaları da
farklı olmuştur. Fakat bu döneme damgasını vuran eğitim politikası Neo-Liberal politikalar olmuştur. Bu
politikalar çerçevesinde UNESCO tarafından yaklaşık yarım asırdır üzerinde çalışılan barışçıl tarih eğitimi
benimsenmiş ve politik ve askeri tarih konuları azaltılarak sosyal ve kültürel alandaki gelişmelere ağırlık
verilmeye başlanmıştır. (Turan, 2017)
2018 yılında son şekli verilen ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanmaya başlanan
9-10-11. sınıflar tarih öğretim programları 1990’lardan itibaren uygulanmaya başlanan barışçıl tarih
anlayışının bir devamı olarak siyasî ve askerî tarihten çok, ekonomik, sosyal ve kültürel faktörleri anlamaya
ve yorumlamaya yönelik olarak düzenlenmiştir. Aynı zamanda geleneksel ezberci tarih öğretimi
anlayışından uzak bir program yapısı ortaya çıkmıştır. Ünite başlarında siyasî ve askerî gelişmeler
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kronolojik olarak verilirken ayrıntıya girilmemesi ve öğrencilere ezberletme yoluna gidilmemesi
istenmiştir.
Daha önceki programlarda yer alan 9. sınıflarda Türkiye Tarihi ile ilgili konuların 10. Sınıfa aktarılması
yerinde bir uygulama olmuştur. Çünkü bu konular 9. Sınıflarda yetiştirilmediği için yeterince
işlenememekte ve 10. Sınıfta Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu konularına giriş yaparken bir eksiklik ortaya
çıkmaktaydı.
Bir diğer olumlu düzenleme 10. Sınıf Osmanlı Tarihi konularının bölünerek 10 ve 11 sınıflara dağıtılmış
olmasıdır. Eski programda yer alan Osmanlı Tarihi konuları haftada iki saatte yetişmemekte ve
öğretmenler tarafından bu durum zümre öğretmenler kurulu kararlarına sıkça yansıtılmaktaydı. Yapılan
değişiklik ile Türkiye Selçuklu Devleti ve Beylikler dönemi konuları ile birlikte Osmanlı Devleti’nin kuruluş
ve yükselme dönemleri 10 sınıf tarih dersinde bütünlük içerisinde ele alınmış olacaktır. Duraklama,
gerileme ve Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine ilişkin gelişmelerde 11. Sınıfta siyasi-sosyal ve ekonomik
boyutları ile analiz edilecektir.
Yeni programın Osmanlı tarihi eksenli olduğu ve daha önceki program için kullanılabilecek olan
Türkçülük merkezli programın Osmanlıcığa dönüştüğü yönündeki görüşleri değerlendirdiğimizde
(Yıldırım, 2007) programdan böyle bir sonuç çıkarmak çok yerinde değildir. 2007-2008 yıllarında
uygulanmaya başlayan program ile bu programı kıyasladığımızda 9. Sınıf Tarih konuları içerisinde yer alan
Türk Tarih ile ilgili konuların korunduğu görülür. 10. Sınıflarda ise bir yılda işlenen Osmanlı Tarihi konuları
iki yıla yayılarak öğrencilerin konuları daha iyi kavramaları ve analiz etmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.
Böylece toplamda liselerde T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile birlikte toplamda zorunlu 6 saat
olan tarih dersleri 8 saate çıkartılmıştır.
Tarih geçmişi öğretirken bugünü anlamayı ve geleceği de planlamaya yardımcı olan önemli bir
alandır. Günümüzü anlamak ve geleceği planlamak için de özellikle Osmanlı Devleti’nin 19. ve 20.
Yüzyıllardaki gelişmelerinin çok iyi analiz edilip değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan böyle bir fırsat
ortaya koymaktadır.
Programlar ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın istenilen hedefe ulaşılabilmesi için ders kitabı ve
materyallerinin programın felsefesine uygun hazırlanması ve sahada öğretmenlerin programın felsefesini
anlaması ve uygulayabilmesi önem arz etmektedir. Öğrenci merkezli ve etkinlik temelli uygulamalar ile
tarih dersleri daha ilgi çekici hale getirildiği takdirde programın hedeflerine ulaşması daha kolaylaşmış
olacaktır.
Tarih öğretiminde karşılaşılan sorunlardan birisi, öğrenciler ve halk arasında resmi tarih anlayışı ile
gerçek tarihin öğretilmediği düşüncesinin yaygınlaşmış olmasıdır. Bu algı insanların tarihe ilgisini olumsuz
yansıtmaktadır. Siyasi iktidarların kendi görüşleri doğrultusunda tarih programlarını şekillendirdiği, bu
düşünceleri benimsetmeye çalıştıkları eskiden beri bilinmektedir. Şayet tarih öğretim programları
hazırlanırken bu düşüncelerden sıyrılarak olayları bilimsel ve farklı bakış açıları ile yansıtabilirsek
öğrencilerin tarihe bakışı ve ilgisi artacak, bugünü anlama ve geleceği planlama konusunda onlara ışık
tutacaktır.
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Ortaokul Fen Bilimleri Dersinde Öğrenmede Zorlanılan Konular ve Çözüm
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Öz
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersinde öğrenmede güçlük çektiği
konuları belirmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Bu doğrultuda ortaokul düzeyinde 5, 6, 7 ve 8. sınıflardaki
öğrencilerin fen bilimleri dersinde öğrenmede güçlük yaşadığı konulara yönelik görüşleri alınmıştır.
Araştırma betimsel nitelikte olup tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmaya Bartın ili Merkez
ilçesinde öğrenim gören toplam 1428 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından
hazırlanan “Fen Bilimleri Dersine Yönelik Öğrenme Güçlüğü Yaşanan Üniteler Anketi” aracılığıyla
toplanmıştır. Araştırma sonucunda “Fiziksel Olaylar” konu alanı kapsamındaki kuvvet konusuyla ilişkili
ünitelerin her sınıf düzeyinde öğrencilerin en fazla öğrenmede güçlük yaşadığı konular arasında yer aldığı
görülmüştür. Diğer bir deyişle öğrencilerin en çok zorlandıkları ünitelerin çoğu fizik konularıyla ilişkilidir.
Bu bulgu, fen bilimleri dersi öğretimi açısından dikkat çekici ve önemli bir bulgudur. Öğrencilerin
zorlandıkları konulara yönelik çözüm önerileri dikkate alındığında ağırlıklı olarak derste teknolojinin
kullanılmasını istedikleri görülmüştür. Ayrıca deney ve oyunla öğretimin de derslerde kullanılması
gerektiğine yönelik görüş bildirmişlerdir. Araştırma sonuçlarından hareketle, fen eğitimine yönelik
gelecekte yapılacak olan araştırmalara ve alanla ilgili eğitsel çıkarsamalara yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri, zorlanılan konular, ortaokul, ünite, çözüm

Abstract
The aim of this study is to identify the challenging subjects of science course for students and to
present the solutions to this. In this respect, the students who attended the 5th, 6th, 7th, and 8th grades
at the secondary school level expressed opinions about the subjects they had difficulty learning in science
class. This research is a descriptive research and the survey method was used in the study. In line with the
aim of the study, the units and subject areas were analyzed in the direction of the of the science
curriculum and "Units perceived as difficult for Science Course Survey” was prepared by the researchers.
In the questionnaires, it was tried to determine the difficult situations related to the unit for students. The
expert opinions were taken in the designed of the questionnaires and necessary corrections were made
in this direction. The findings of the study indicated that the units related to the subject of force in the
"physical events" area are among the subjects in which the students have difficulty in learning the most
at every grade level. This finding is a striking and important finding in terms of science learning. Based on
the findings of the study, the educational directions for future researches towards science learning were
also included in the study.
Keywords: Science course, challenging subjects, secondary school, unit, solution
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Giriş
Yaşanılan çevreyi anlamayı sağlayan ve bilimsel bilgiler topluluğu olarak ifade edilen fen bilimlerinin
(Çepni, Ayas, Johnson ve Turgut, 1997), bilim ve teknolojiyle yakından ilişkili ve çok disiplinli bir yapıya
sahip olduğu söylenebilir. Hayatı kolaylaştıran ve yön veren teknolojilerin temeli fen bilimlerine
dayanmakta) ülkelerin kalkınmasında bu alan ayrı bir öneme sahiptir (Doğru ve Kıyıcı, 2005. Bu yüzden
ülkeler eğitimsel açıdan fen bilimleri alanına yönelik düzenleme ve iyileştirmeler gerçekleştirmektedir.
Nitekim günlük yaşamla doğrudan ilişkili olan fen bilimleri dersi, öğrencilerin ilkokuldan ileriki sınıflara
kadar zorlandıkları dersler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası bağlamda
gerçekleştirilen sınavlarda da öğrencilerin fen bilimleri alanına yönelik başarılarının düşük olduğu da
bilinmektedir. Örneğin 2009, 2012 ve 2015 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme
Sınavı’nda (PISA) Türkiye’nin fen bilimleri başarı ortalamasının dünya ortalamasından düşük olduğu
görülmüştür (MEB, 2010; Taş, Arıcı, Ozarkan ve Özgürlük, 2016). Bu bulgular Uluslararası Matematik ve
Fen Eğilimleri araştırması olan TIMMS verilerinden elde edilen sonuçlarla da tutarlıdır (MEB, 2016a).
Benzer şekilde 2015-2016 eğitim öğretim yılında ortaokul düzeyinde gerçekleştirilen merkezi sınav
sonuçları raporunda, test madde güçlük indekslerine göre öğrencilerin matematik dersinden sonra en
fazla zorlandığı dersin fen bilimleri dersi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (MEB, 2016b).
Özellikle erken yaşlarda fen alanına yönelik zorluk yaşayan öğrencilerin ileri dönemlerde de bu alanla
ilişkili konuları öğrenmelerinde başarılı olmaları zordur. İlgili literatürde öğrencilerin genelde fen bilimleri
alanında özelde ise fizik alanında sorun yaşadıkları bilinmektedir (Argaw, Haile, Ayalew ve Kuma, 2017;
Erinosho, 2013; Timur ve Taşar, 2010; Timur, Timur, Özdemir ve Şen, 2016). Mevcut çalışmanın ortaokul
düzeyinde fen bilimleri alanıyla ilgili zorlanılan konuların tespit edilmesine, öğretim programlarının
şekillenmesine ve bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu
açıdan araştırmanın bir ihtiyaç analizi niteliğinde olduğu söylenebilir. Ayrıca öğretim programı
uygulayıcılarına ve geliştirmecilere yön vermesi, eğitim-öğretim sürecinde ilgili konulara odaklanılması
açısından da önemli olduğu düşünülmektedir.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında mevcut araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri
dersinde öğrenmede güçlük çektiği konuları belirmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmanın amacı
doğrultusunda şu sorulara yanıtlar aranmıştır:
1- Beşinci sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmede güçlük çekilen konular nelerdir?
2- Altıncı sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmede güçlük çekilen konular nelerdir?
3- Yedinci sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmede güçlük çekilen konular nelerdir?
4- Sekizinci sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmede güçlük çekilen konular nelerdir?
5- Öğrenmede güçlük çekilen konuların öğretimine yönelik öğrencilerin görüşleri nelerdir?
Yöntem
Bu araştırma betimsel nitelikte olup tarama modelinde desenlemiştir. Bu model, var olan bir
durumun olduğu gibi betimlenmesinde uygun bir yaklaşım olarak görülmektedir (Karasar, 2006).
Katılımcılar
Araştırmaya Bartın ili Merkez ilçesinde ortaokul düzeyinde 1428 öğrenci katılmıştır. Tablo 1’de
öğrencilerin cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre dağılımları verilmiştir.
Tablo 1.
Katılımcıların cinsiyete ve sınıflara göre dağılımları.
Cinsiyet
Erkek
Kız
Toplam

5. sınıf
57
86
143

6. sınıf
212
232
444

50

7. sınıf
196
314
510

8. sınıf
148
183
331

Toplam
613
815
1428
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Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın amacı doğrultusunda 2017 yılında revize edilen fen bilimleri dersi öğretim programı
kapsamındaki üniteler ve konu alanları analiz edilerek (MEB, 2017), araştırmacılar tarafından ilgili sınıf
düzeyine yönelik “Fen Bilimleri Dersine Yönelik Öğrenme Güçlüğü Yaşanan Üniteler Anketi” hazırlanmıştır.
Anketle öğrencilerin ilgili üniteye ilişkin zorlanma durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Anketler iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölüm, katılımcıların demografik bilgilerini (yaş, sınıf, cinsiyet gibi) içermektedir.
İkinci bölümde ise ilgili sınıf düzeyindeki üniteler ve öğrencilerin 5’li likert tipinde (5-Çok zor, 4-Zor, 3-Orta,
2-Kolay 1-Çok kolay) işaretleyebilecekleri bir alan bulunmaktadır. Diğer taraftan öğrencilere anket
kâğıdında “Fen bilimleri dersinde zorlandığınız konuları daha kolay öğrenmenizde derslerin nasıl işlenmesi
hoşunuza gider? Nedenini açıklayınız.” şeklinde bir açık uçlu soru da sorulmuştur. Böylece öğrencilerden
zorlandıkları konulara yönelik çözüm önerileri geliştirmeleri amaçlanmıştır. Veri toplama sürecinde
geliştirilen anket sorularına ve açık uçlu soruya yönelik olarak yedi alan uzmanından (3’ü eğitim
programları ve öğretim alanı doktora mezunu, 2’si ölçme ve değerlendirme alanı doktora mezunu ve 2’si
fen eğitimi alanı doktora mezunu) uzmanı görüş alınmıştır. Konu ve ünitelerin belirlenmesinde, uzmanlar
ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programını dikkate almışlardır. Uzmanların geri dönütleri
doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
Bulgular
1. Birinci Alt Soruya Yönelik Bulgular
Araştırmanın ilk alt sorusu “Beşinci sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmede güçlük çekilen konular
nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. Tablo 2’de beşinci sınıf düzeyinde fen bilimleri dersinde öğrenmede
güçlük çekilen konulara yönelik toplam puan, ortalama (X) ve standart sapma (SS) değerleri verilmiştir.
Tablo 2.
Beşinci sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmede zorlanılan ünitelere ilişkin bulgular.
Konu alanı
Ünite
Puan
Fiziksel Olaylar
Kuvvet Büyüklüğünün Ölçülmesi
454
Canlılar ve Hayat
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim
431
Madde ve Değişim
Maddenin Değişimi
417
Fiziksel Olaylar
Işığın ve Sesin Yayılması
412
Fiziksel Olaylar
Yaşamımızın Vazgeçilmezi: Elektrik
405
Dünya ve Evren
Yer Kabuğunun Gizemi
351
Canlılar ve Hayat
Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım
337

X
3.17
3.01
2.91
2.88
2.83
2.45
2.35

SS
0.88
1.26
0.93
0.61
0.77
0.83
0.89

Tablo 2 incelendiğinde beşinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine ilişkin öğrenmede en fazla
güçlük çektiği üniteler ortalama puanlara göre sırasıyla; “Kuvvet Büyüklüğünün Ölçülmesi” (454),
“Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” (431) ve “Maddenin Değişimi” (417) üniteleridir.
2. İkinci Alt Soruya Yönelik Bulgular
Araştırmanın ikinci alt sorusu “Altıncı sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmede güçlük çekilen konular
nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. Tablo 3’te altıncı sınıf düzeyinde fen bilimleri dersinde öğrenmede
güçlük çekilen konulara yönelik toplam puan, ortalama, standart sapma değerleri verilmiştir.
Tablo 3.
Altıncı sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmede zorlanılan ünitelere ilişkin bulgular.
Konu alanı
Canlılar ve Hayat
Fiziksel Olaylar
Fiziksel Olaylar
Madde ve Değişim
Madde ve Değişim
Fiziksel Olaylar
Canlılar ve Hayat
Dünya ve Evren

Ünite
Vücudumuzdaki Sistemler
Kuvvet ve Hareket
Elektriğin İletimi
Madde ve Isı
Maddenin Tanecikli Yapısı
Işık ve Ses
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş
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Puan
1392
1373
1088
1078
1026
1015
1013
981

X
3.12
3.09
2.47
2.42
2.34
2.31
2.28
2.23

SS
1.02
0.98
0.99
0.97
0.84
0.88
0.83
0.71
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Tablo 3 incelendiğinde altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine ilişkin öğrenmede en fazla
güçlük çektiği üniteler ortalama puanlara göre sırasıyla; “Vücudumuzdaki Sistemler” (1392) ve “Kuvvet ve
Hareket” (1373) üniteleridir.
3. Üçüncü Alt Soruya Yönelik Bulgular
Araştırmanın üçüncü alt sorusu “Yedinci sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmede güçlük çekilen konular
nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. Tablo 4’te yedinci sınıf düzeyinde fen bilimleri dersinde öğrenmede
güçlük çekilen konulara yönelik toplam puan, ortalama, standart sapma değerleri verilmiştir.
Tablo 4.
Yedinci sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmede zorlanılan ünitelere ilişkin bulgular.
Konu alanı
Ünite
Puan
Fiziksel Olaylar
Kuvvet ve Enerji
1589
Canlılar ve Hayat
Vücudumuzdaki Sistemler
1453
Fiziksel olaylar
Elektrik Enerjisi
1331
Madde ve Değişim
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
1324
Fiziksel olaylar
Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması
1235
Canlılar ve Hayat
İnsan ve Çevre İlişkileri
1124
Dünya ve evren
Güneş Sistemi ve Ötesi
1112

X
3.11
2.84
2.60
2.59
2.42
2.20
2.18

SS
1.10
0.96
0.96
0.90
0.75
0.76
0.82

Tablo 4 incelendiğinde yedinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine ilişkin öğrenmede en fazla
güçlük çektiği üniteler ortalama puanlara göre sırasıyla; “Kuvvet ve Enerji” (1589) ve “Vücudumuzdaki
Sistemler” (1453) üniteleridir.
4. Dördüncü Alt Soruya Yönelik Bulgular
Araştırmanın dördüncü alt sorusu “Sekizinci sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmede güçlük çekilen
konular nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. Tablo 5’te sekizinci sınıf düzeyinde fen bilimleri dersinde
öğrenmede güçlük çekilen konulara yönelik toplam puan, ortalama, standart sapma değerleri verilmiştir.
Tablo 5.
Sekizinci sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmede zorlanılan ünitelere ilişkin bulgular.
Konu alanı
Ünite
Puan
Canlılar ve Hayat
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
1011
Fiziksel Olaylar
Basit Makineler
1081
Fiziksel Olaylar
Yaşamımızdaki Elektrik
972
Madde ve Değişim
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
932
Fiziksel Olaylar
Işık ve Ses
882
Madde ve Değişim
Maddenin Hâlleri ve Isı
870
Dünya ve Evren
Deprem ve Hava Olayları
774
Canlılar ve Hayat
Canlılar ve Enerji İlişkileri
731

X
3.06
3.26
2.93
2.81
2.66
2.62
2.33
2.20

SS
0.91
1.06
0.78
0.66
0.87
0.74
0.90
0.89

Tablo 5 incelendiğinde sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine ilişkin öğrenmede en fazla
güçlük çektiği üniteler ortalama puanlara göre sırasıyla; “Basit Makineler” (1081), “İnsanda Üreme,
Büyüme ve Gelişme” (1011) ve “Yaşamımızdaki Elektrik” (972) üniteleridir.
5. Beşinci Alt Soruya Yönelik Bulgular
Araştırmanın sonuncu alt sorusu “Öğrenmede güçlük çekilen konuların öğretimine yönelik öğrencilerin
görüşleri nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. Öğrencilerin verdiği yanıtlar öğrenme-öğretme yöntem ve
yaklaşımları doğrultusunda incelenmiş ve frekans değerleri aşağıda Tablo 6’da sunulmuştur.
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Tablo 6.
Fen bilimleri dersinde öğrenmeyi kolaylaştıran yöntem ve yaklaşımlara ilişkin bulgular.
Kız (f)
182
156

Erkek (f)
177
123

Toplam (f)
359
279

Oyunla öğretim

56

80

136

Sınav odaklı öğretim
Keşfetme yoluyla öğretim
Doğal ortamda öğretim

27
4
2

15
1
2

42
5
4

Proje tabanlı öğretim

2

1

3

Etkili sunumla öğretim

2

1

3

Teknoloji tabanlı öğretim
Deneyle öğretim

Evden öğretim
Toplam

-

2

2

431

402

833

Tablo 6 incelendiğinde, fen bilimleri dersinde öğrenmeyi en kolaylaştıran yöntem ve yaklaşımlar
sırasıyla; teknoloji tabanlı (f=359), deneyle (f=279), oyunla öğretim (f=136) şeklinde sıralanmaktadır.
Bunun yanında bazı öğrenciler sınav odaklı (f=42), keşfetme (f=5) gibi farklı öğretim yaklaşımlarının da
öğrenmeyi kolaylaştırdıklarını ifade etmişlerdir. Diğer taraftan, 2099 adet anket formunda açık uçlu soruya
verilen cevapların değerlendirilmesiyle, fen bilimleri dersinde öğrenmeyi kolaylaştıran araç ve gereçler
aşağıda Şekil 1’de kelime bulutu olarak verilmiştir.

Şekil 1. Fen bilimleri dersinde öğrenmeyi kolaylaştıran araç ve gereçlere ilişkin kelime bulutu.
Şekil 1 incelendiğinde dersinde öğrenmeyi en kolaylaştıran araç ve gereçlerin frekans değerlerine
göre; mikroskop (f=341), tablet (f=335), etkileşimli tahta (f=317), deney malzemeleri (f=198), telefon
(f=114), bilgisayar (f=107) şeklinde sıralandığı görülmüştür. Bu bulgulara yönelik referans öğrenci
görüşlerinden bazıları aşağıda verilmiştir.
“Derslerimizde tablet bilgisayar olsa eğlenceli olur. Herkese tablet dağıtıldı, ama bize hala
dağıtılmadı. Mesela bilemediğim bir konuyu hemen tabletten internete bağlanıp bakabilirim. Eğitici
şeyler var.”
“Laboratuvarda daha çok deney yapılsa hoşuma gider. Ben fen bilimleri dersini çok seviyorum.
Mikroskopla incelemek istiyorum… Fen bilimleri dersinde deney yaparak daha iyi öğrenebilirim…”
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“Öğretmenimiz yazı yazdırmasın. Özellikle yeni teknolojilerle dersler işlense iyi olur. Çünkü sınıfta yeni
şeyler görmek hoşuma gider. Mesela tablet bilgisayar dağıtılmalı bize de, keşke telefonlarımızı da
getirebilsek…”
“Öğretmenin slayttan anlatması bazen uykumu getiriyor, derse odaklanamıyorum…”
“Tablet olsa güzel olurdu… Birçok eğitici uygulama var, derslerde daha iyi öğreniriz.”
“Bol bol deney yapılması lazım ama laboratuvara çok gitmiyoruz. Gittiğimizde öğretmen yapıyor
çoğunlukla biz bakıyoruz sadece…”
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında beşinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine ilişkin
öğrenmede en fazla güçlük çektiği üniteler sırasıyla; “Kuvvet Büyüklüğünün Ölçülmesi”, “Vücudumuz
Bilmecesini Çözelim” ve “Maddenin Değişimi” üniteleridir. Altıncı sınıf düzeyinde “Vücudumuzdaki
Sistemler” ve “Kuvvet ve Hareket”; yedinci sınıf düzeyinde “Kuvvet ve Enerji” ve “Vücudumuzdaki
Sistemler”; sekizinci sınıf düzeyinde ise “Basit Makineler”, “Yaşamımızdaki Elektrik” ve “İnsanda Üreme,
Büyüme ve Gelişme” üniteleri öğrencilerin en fazla zorlandıkları ünitelerdir. Ayrıca araştırma sonuçları
“Fiziksel Olaylar” konu alanı kapsamındaki kuvvet konusuyla ilişkili ünitelerin her sınıf düzeyinde
öğrencilerin en fazla öğrenmede güçlük yaşadığı konular arasında yer aldığını göstermiştir. Diğer bir
deyişle öğrencilerin en çok zorlandıkları ünitelerin çoğunun fizik konularıyla ilişkili olduğu görülmektedir.
Bu bulgu, fen bilimleri dersi öğretimi açısından dikkat çekici ve önemli bir bulgu olup, literatürdeki bazı
araştırmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir (Balbağ ve Karaer, 2016; Er, Şen, Sarı ve Çelik, 2013;
Timur ve Taşar, 2010; Timur, Timur, Özdemir ve Şen, 2016).
Timur ve Taşar (2010) tarafından öğrencilerin fen dersinde zorlandıkları konulara yönelik
gerçekleştirilen araştırmada, fizik konularından “Kuvvet ve Enerji” ünitesinin 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde en
karmaşık ve zor konular arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı araştırmada öğretmen görüşlerine
göre bu durumun sebebinin söz konusu ünitenin soyut ve ünitedeki matematiksel ifadelerin zor
olmasından kaynaklandığına vurgu yapılmıştır. Nitekim Güzel (2004)’e göre öğrenciler fen bilimleri
alanında fizik yasalarını öğrenirken, deney yaparken ve fizik problemlerini çözerken matematik bilgisinden
yararlanmaktadır. Benzer şekilde Timur, Timur, Özdemir ve Şen (2016) tarafından gerçekleştirilen
araştırmada öğretmen görüşlerine göre ortaokul yedinci sınıf fen bilimleri dersinde en zor algıladığı
ünitelerin fizik konularıyla ilişkili (Kuvvet ve Hareket ünitesi başta olmak üzere) olduğu görülmüştür. Aynı
araştırmada öğrencilerin görüşleri de bu bulguyu desteklemektedir. Fizik konularının öğrencilere zor
gelmesinin nedenleri ise, kavram ve konuların soyut, karmaşık ve sayısal ifadeler içermesinden
kaynaklanabilir (Balbağ ve Karaer, 2016; Timur, Timur, Özdemir ve Şen, 2016). Bunun yanında fizik
konularının öğretiminde öğrenci merkezli olmaması, öğrencilerin ilgisini çeken bir ortamın
oluşturulmaması, soyut kavramların somutlaştırılmaması gibi durumlar da fizik eğitimini zor ve
anlaşılmasını güç hale getirmektedir (Erinosho, 2013; Ornek, Robinson ve Haugan, 2007). Konuyla ilgili
gerçekleştirilen araştırma sonuçları ve ilgili açıklamalar dikkate alındığında genelde soyut kavramların
daha fazla olduğu fizik konularına özelde ise kuvvet, hareket, basınç, enerji gibi konuların öğretimine
odaklanılmasına işaret etmektedir. Nitekim fizik konuları biyoloji, astronomi, jeoloji, kimya gibi doğa
bilimlerinin temelini oluşturmakta; doğanın anlaşılmasında, yeni buluşların ve günlük problemlerin
özünde belirgin bir öneme sahiptir (Serway, 1995).
Öğrencilerin zorlandıkları konulara yönelik çözüm önerileri dikkate alındığında ağırlıklı olarak derste
teknolojinin kullanılmasını istedikleri görülmüştür. Bu doğrultuda başta tablet ve mikroskobun yanında
bazı öğrenciler üç ve dört boyutlu teknolojiler, robotik ve uzay teknolojileri, hologram, zaman yolculuğu,
ışınlanma gibi ileri teknolojileri derste kullanılmasını istemektedirler. Ayrıca deney ve oyunla öğretiminde
derslerde kullanılması gerektiğine yönelik görüş bildirmişlerdir.
Araştırma sonuçlarından yola çıkarak şu önerilere yer verilebilir:
1- Fen bilimleri dersinde özellikle öğrencilerin en fazla zorlandığı fizik konularına odaklanılarak,
eğitim-öğretim sürecine ilişkin düzenlemeler yapılabilir.
2- Derste kullanılan yöntem ve teknikler, yeni öğretim teknolojileriyle bütünleştirilebilir.
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3- Fen bilimleri dersinde öğrenmeyi somutlaştırmada artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi üç
boyutlu modellemeleri içeren sürükleyici teknolojiler kullanılabilir.
4- Tablet ve etkileşimli tahtanın etkili kullanımı için çoklu ortamlarla desteklenen içerikler
geliştirilebilir.
5- Derslerde düzenli olarak deneyle öğretim tercih edilebilir.
6- Bu araştırma, istatistiksel olarak zorluk indeksi hesaplanarak da farklı örneklemler üzerinde
tekrarlanabilir.
7- Fen bilimleri dersinde bir önceki döneme yönelik tanılama ya da hazırbulunuşluk testleri
yapılmalıdır ve sonuçlar doğrultusunda gerekli ek aktiviteler yapılmalıdır.
8- Öğretmenlere derslerde öğretim teknolojilerinin etkili kullanımı noktasında gerekli eğitim
verilmelidir ve fen bilimleri dersi öğretim programı bu doğrultuda şekillenmelidir.
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Öğretmenlerin Eğitimin Toplumsal Değişim Üzerindeki Rolüne İlişkin
Görüşlerinin İncelenmesi
Sema ÖZER, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye, vakanuvissema@hotmail.com
Evrim KOCALAR, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye, evrimkocalar27@gmail.com
Öz
21 yüzyılın getirdiği köklü değişimlerle birlikte de eğitim mi toplumu yönlendiriyor, yoksa toplum mu
eğitimi yönlendiriyor konusu tartışmaya açık bir konudur. Birçok araştırmacıya göre eğitim ve toplum
kavramları birbirini tamamlayan bir bütünün parçaları gibi görülmektedir. Eğitimsiz bir değişimin
olamayacağı gibi, toplumsal değişimden ilk etkilenenin de eğitim sistemi olduğu görülmektedir.
Her toplum, koşulları ölçüsünde hem değişimin yarattığı olumsuzluklarla baş etmek hem de değişimi
kontrol ederek planladığı şekilde yönlendirmek ister. Bunu yaparken de eğitimden ve eğitim
programlarından yararlanır. Değişme eğitimin başlıca işlevlerinden biri olarak kabul edildiğine göre
toplumsal değişim ile eğitim arasında yakın bir ilişki vardır. Eğitim yoluyla başlatılan bir değişim toplumsal
yapının diğer parçalarını etkilediği gibi, kendisi de sürekli olarak toplumsal yapı ve ilişkilerde meydana
gelen değişmelerden etkilenmektedir. Bu çalışma eğitimin toplumsal değişimdeki rolünü ortaya
koymak amacıyla, eğitimin temel öğesi olan öğretmenlere eğitim ve toplumsal değişim üzerine çeşitli
sorular sorularak yapılmış olup; eğitimin toplum üzerindeki etkisinin öğretmen görüşlerine göre
değerlendirilmesini amaçlamış bir çalışmadır.
Bu araştırma, nitel araştırma çerçevesinde olgu bilim (fenomenoloji) araştırması olarak
desenlenmiştir. Farklı branşlardaki öğretmenlerin görüşlerinden yola çıkarak öğretmenlerin toplumsal
değişim ve eğitim arasındaki ilişkilere yönelik görüşlerini almak ve çeşitli dinamiklerin toplumsal
değişimdeki rolünü saptamak ve toplumsal değişimde eğitimin etkileri ile ilgili varsa sorunların
saptanmasına yönelik olarak katılımcıların belirttikleri çözüm önerilerinden hareketle çıkarımlarda
bulunarak derinlemesine inceleme yapmak için olgu bilim deseni tercih edilmiştir.
Bu amaçla toplanan veriler 2017-2018 eğitim öğretim yılında Gaziantep ili görev yapan farklı
branşlardan 20 öğretmenden alınmış olup; katılımcıların 11’i kadın, 9’u ise erkeklerden oluşmaktadır.
Araştırmaya katılan 20 öğretmenden 4’ü 25-30 yaş arasında; 7’si 41 yaş üstünde ve 9’u da 31-40 yaş
aralığındadır. Ayrıca 20 öğretmenden 5’i yüksek lisans; 15’i ise lisans mezunudur. Ve 20 öğretmenden 2’si
0-5 yıl arası; 5’ i 11-20 yıl arası; 6’sı 21 yıl ve üstü ve 7’si ise 6-10 yıl arası kıdeme sahiptirler. Veriler,
araştırmaya katılan öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşme formları ile yüz yüze görüşme yapılarak
elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formunda
öğretmenlere “Toplumsal değişimde okulun, öğretmenin, ailenin ve eğitimin rolleri ile toplumsal
değişimin eğitim programlarındaki yeri ” gibi birbiriyle ilişkili beş soru sorulmuştur.
Yapılan görüşmelerle öğretmenlerin belirttikleri düşüncelerden hareketle detaylı verilere ulaşılmak
için çalışılmıştır. Öğretmenlerden görüşme soruları ile elde edilen verilerin analizinde nitel araştırma
yöntemi veri analiz biçimlerinden betimsel analizi tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların görüşleri hakkında
doğrudan alıntılara yer verilmiştir.
Öğretmenlerin toplumsal değişimde rol model oldukları fakat toplum nezdinde itibarsızlaştırıldıkları
görüşü öne çıkan en önemli görüşlerdendir. Okulların da değişimin aktarıldığı yer olduğu düşüncesinde
yoğunlaşılmıştır. Ailenin toplumsal değişimde en önemli etken olduğu savunulmuş olup eğitimin ise
toplumsal değişimde çok önemli bir etken olduğu dile getirilmiştir. Eğitim programlarının toplumsal
değişimde yetersiz kaldığı görüşü baskın bir şekilde ortaya çıkmıştır. Toplumda eğitimin diğer paydaşları
olan aile, okul, öğretmen ve hükümetlerin eğitim politikaları sonucu oluşturulan eğitim programları gibi
diğer aktörlerin toplumsal değişim ve eğitimde önemli bir rol oynadığını öğretmenler kendilerine
yöneltilen yarı yapılandırılmış görüşme formunda dile getirmiştir.
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Yapılan araştırma sonucunda toplumsal değişim ile eğitim arasında tek yönlü bir ilişkiden çok
karşılıklı bir etkileşimin olduğu ve okul, aile, öğretmen gibi unsurların da toplumsal değişimde çok önemli
rollere sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal değişim, eğitim
Abstract
With the radical changes brought by the 21st century, it is open to discussion whether education is
directed to society or whether education is directed to society. According to many researchers, the
concepts of education and society seem to be part of a whole that complements each other. There can
not be an uneducated change, but it can be seen that the education system is the first to be affected by
social change.
Every society wants to deal with the negative effects of change in the context of the conditions and
to control and direct change as it plans. In doing so, it takes advantage of education and training programs.
Since change is considered as one of the main functions of education, there is a close relationship between
social change and education. A change initiated through education affects other parts of the social
structure, and it is continuously affected by changes in social structure and relationships. This study was
carried out by asking various questions about education and social change to teachers, which are the basic
elements of education, in order to illustrate the role of education in social change; and aimed to evaluate
the impact of education on society according to teacher opinions.
This research is designed as a phenomenon of phenomenology in the framework of qualitative
research. Based on the opinions of teachers in different branches of teachers to take their views on the
relationship between social change and education and to determine the role of various dynamics in social
change and social change in relation to the effects of education in relation to the problems identified by
the participants to make inferential inferences from the solution proposals to make in-depth analysis to
make a case has been.
The data collected for this purpose were obtained from 20 teachers from the different branches of
Gaziantep province in 2017-28 academic year and 11 of the participants were women and 9 of them were
men. Among 20 teachers, 4 of them were 25-30 years old; 7 of them were 41 years old and 9 of them
were 31-40 years old. In addition, 5 of 20 teachers have master's degrees and 15 of them have bachelor's
degrees. And two of 20 teachers have between 0-5 years; five of them have between 11-20 years; six of
them have 21 years and above and seven of them have between 6-10 years. The data were obtained by
making face-to-face interviews with the teachers involved in the study with semi-structured interview
forms. In the semi-structured interview form used as a data collection tool, teachers were asked five
questions about the role of school, teacher, family and education in social change and the place of social
change in educational programs.
The data were obtained by face-to-face interviews with semi-structured interview forms. In the form
of semi-structured interview used as data collection tool, the teachers were asked five questions related
to each other such as ere The role of school, teacher, family and education in social change and the role
of social change in educational programs
In the analysis of the data obtained from the interviewers, descriptive analysis technique was used
in qualitative research method data analysis methods. Direct quotations about the views of the
participants are given.
One of the most important opinions is the opinion that teachers are role models in social change but
that they are discredited by the society. It is also concentrated in the idea that schools are the place where
change is transferred. It has been argued that family is the most important factor in social change and
education is a very important factor in social change. The view that education programs are insufficient
in social change has predominantly emerged. Teachers stated that other actors, such as the education
policies of the family, school, teachers and governments, which are the other stakeholders of education
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in the community, played an important role in social change and education in the form of semi-structured
interview.
As a result of the research, it is concluded that there is a mutual interaction rather than a one-way
relationship between social change and education, and elements such as school, family and teacher have
very important roles in social change.
Key words: Social change, education,
Giriş
Eğitim ve Toplumsal Değişme İlişkisi
Eğitim en bilinen tanımıyla; bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik
yönde değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1972). Bireyin toplumda rol alabilmesi için edinilen
bilgi, beceri ve anlayışlar eğitim yoluyla elde edilir. Eğitim bireylerin topluma uyum sağlamasında yaşamı
boyunca devam eden sosyal süreçlerin tamamıdır.
Tyler’a göre eğitim, kişinin davranış örüntülerini değiştirme sürecidir (Saylan,19:1). Durkheim ise
eğitim kavramına sosyal açıdan bakanların başında gelir. Ona göre “eğitim, yetişkin nesiller tarafından,
sosyal hayata henüz hazır olmayanlara tatbik edilen bir tesirden” ibarettir (Eskicumalı, 2002:5). Bu
durumda eğitimin amacı; yetişkin neslin, bir plan ve amaca göre yetişmekte olan nesillerin gelişimini
sağlamaktır.
Eğitim sosyal bir süreç olduğuna göre eğitim içeriklerinin de yaşanan hayat içeriklerinden
oluşturulması beklenir. Başka bir ifadeyle toplumsal süreç, insanın insanlaşma sürecidir ve eğitimin sosyal
boyutunu meydana getirir (Karakaya,2006:1). Bu nedenle bir toplumla ilgili bilgi edinmek için o toplumun
eğitim sistemine bakmak gerekir. Çünkü eğitim birçok farklı toplumsal yapı ile etkileşim halinde yürütülen
bir faaliyettir. Bu nedenle eğitim toplumsal yapılardan bağımsız olarak düşünülemez. Dolayısıyla eğitim
kurumları mevcut sistem ve ilişkileri korur ve yeniden düzenler. Ekonomi, hukuk, politika, sosyoloji,
kültür, din, toplumsal baskı grupları, psikoloji gibi alanların tümü eğitimi olumlu veya olumsuz bir şekilde
etkiler. Dinamik toplumlarda bulunan herhangi bir öğede meydana gelen değişimlerden eğitim kurumları
da etkilenir. Bu etki nedeniyle, eğitim sistemini oluşturan yapısal öğeler, diğer birimlerdeki değişmelerin
zorunlu kıldığı değişikleri kendilerinde gerçekleştirip toplumsal gereksinimlerin yüklediği işlevleri yerine
getirecek şekilde değişime uğrarlar (Kızılçelik ve diğerleri, 1996:107).
İstendik yönde değiştirme ve değişme eğitimin doğası ve tanımı gereği en temel işlevlerinden biridir.
Eğitimin işlevi, mevcut kültürel değerleri yeni kuşaklara aktararak toplumsal devamlılığı sağlamak olsa
dahi, bunu yaparken bile, biyolojik bir varlık olan çocuğun davranışlarını değiştirerek sosyal bir varlık haline
getirmektedir. Bu açıklamalardan hareket ederek, eğitim ile bireysel ve dolayısıyla da toplumsal değişme
arasında yakın bir ilişki olduğu söylenebilir. Kaldı ki, günümüzde eğitim kurumuna, toplumsal değişim
sürecinin başlatıcısı olarak bakma eğilimi de giderek artmaktadır (Dinçer,2003).
Bütün bunlardan hareketle eğitimle toplumsal değişim arasında tek yönlü bir ilişkiden daha çok
karşılıklı bir etkileşimin olduğu görülmektedir. Yani Şişman’ın da belirttiği gibi, eğitim toplumsal
değişmenin hem etkileyicisi (öznesi) hem de etkileneni (nesnesi) olarak düşünülebilir (Şişman, 2000:50).
Toplum ve Toplumsal Değişme
Toplum; ortak inançları, değerleri, davranış ve tutumları olan, ortak bir kültürü paylaşan, ortak
amaçlar etrafında toplanmış, etkileşim halinde olan bireylerden meydana gelmiş bir birliktelik,
örgütlenmiş bir topluluktur. Değişme; bir grubun, bir örgütün, bir topluluğun ya da toplumun bir
durumdan yeni bir duruma geçmesi sürecidir. Toplumsal değişme ise; “toplumsal yapının ve onu oluşturan
toplumsal ilişkiler ağının ve bu ilişkileri belirleyen toplumsal kurumların değişmesi” olarak
tanımlanabilir (Tezcan, 1994, s.191). Toplumsal değişme, toplumun yapısında meydana gelen olumlu ve
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olumsuz değişmelerin tamamıdır. Toplumun yapısındaki bu değişiklikler, zamanla birey ve grupların
davranışları üzerinde de farklılıklara yol açar.
Toplumu bireyler oluşturur. Toplumun sağlam temeller üzerine kurulabilmesi için bireylerin ruhsal,
bedensel ve sosyal yönden sağlıklı olması gerekmektedir. Bireyler de ancak nitelikli bir eğitimle sağlıklı
duruma gelebilirler. Bu nedenle toplumun olumlu yönde değişme göstermesinde eğitimin rolü büyüktür.
Ancak bu değişim, toplumların kültürel özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre farklılık göstermektedir. Her
toplumsal değişme, belirli bir zaman diliminde somut, fiziksel ve kültürel bir çerçevede birtakım insanlar
arasında geçer. Değişme bir süreçtir. Değişmenin yönü ilerleme olduğu gibi gerileme şeklinde de olabilir.
Yeniden yapılandırmacılara ve modernistlere göre eğitim, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve
teknolojik gelişmeyi sağlayan, hürriyet, adalet ve eşitlik ilkelerine dayanan yeni bir toplumsal
düzenin yaratıcısı olarak görülmektedir. Buradan hareketle John Dewey’in dediği gibi eğitim hayata
hazırlık değildir, hayatın ta kendisidir.
Kuşkusuz eğitimin toplumsal değişmeye etkisinde en büyük rol okula ve öğretmene aittir. Fransız
sosyolog Durkheim’in deyimiyle özellikle ilkokul öğretmenlerinin çocuğun “toplumsallaştırılması” görevi
bulunmaktadır. Öğretmen, hangi toplum ve sınıftan olursa olsun çocuklara toplumun ortak değerlerini,
kültürel mirasını aktarmak, onlara toplumun kendilerinden beklediği fizikî, zihnî, ahlâkî, sosyal becerileri
kazandırmakla görevlidir. İlkel toplumlarda aile ve tüm sosyal çevrenin yüklendiği toplum değerlerinin,
normlarının kuşaklara öğretilmesi ve aktarılması görevini, modern toplumlarda geniş ölçüde okullar ve
öğretmenler yerine getirmektedir.
Ayrıca öğretmen, eğitim programlarının uygulanmasından da sorumludur. Uygulamadan doğan
sorunları yaşayan ve bunun sonucunda da oluşan eksiklikleri en iyi gören kişi durumundadır. Bu nedenle,
karşılaşılan sorunları öğretmen görüşlerine göre saptayıp değerlendirmek ve bu doğrultuda öneriler
geliştirmek, eğitim sorunlarını kaynağından çözmenin bir yoludur (Çelenk, 2002: 42).
Bundan hareketle eğitimin toplumsal değişimdeki rolünü saptamak, değerlendirmek ve bu
doğrultuda öneriler geliştirmek amacıyla, eğitimin temel öğesi olan öğretmenlere eğitim ve toplum
üzerine çeşitli sorular sorularak eğitim ve toplumsal değişim arasındaki bağ araştırılmıştır.
Araştırmanın Amaç ve Kapsamı
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin toplumsal değişim ve eğitim arasındaki ilişkilere yönelik
görüşlerini almak ve toplumsal değişimde eğitimin etkileri ile ilgili varsa sorunların ortadan kaldırılmasına
yönelik olarak getirilen çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara
cevap aranmıştır:
1.
nelerdir?

Öğretmenlerin toplumsal değişmede öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri

2.

Öğretmenlerin toplumsal değişmede okulun rolüne ilişkin görüşleri nelerdir?

3.

Öğretmenlerin toplumsal değişmede ailenin rolüne ilişkin görüşleri nelerdir?

4.
Toplumun ihtiyaç duyduğu bireylerin yetiştirilmesinde eğitimin rolüne veya
nasıl olması gerektiğine ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
5.
Toplumsal değişmenin eğitim programlarında yer alma düzeyine ilişkin
öğretmen görüşleri nelerdir?
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu çalışma, nitel araştırma çerçevesinde olgubilim (fenomenoloji) araştırması olarak desenlenmiştir.
Araştırmada, veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmış olup veriler yarı yapılandırılmış
görüşme formları ile elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler betimsel
analizi tekniği ile analiz edilmiştir.
Cropley’e gore olgubilim çalışmaları; farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa
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sahip olmadığımız olgulara odaklanmak amacıyla kullanılmaktadır (Akt: Büyüköztürk, 2016:21). Olgular,
yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde
karşımıza çıkabilmektedir.Bu olgularla günlük yaşantımızda çeşitli biçimlerde karşılaşabiliriz. Bize tümüyle
yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan
çalışmalar için olgu bilim uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek,2005:72).
Farklı branşlardaki öğretmenlerin görüşlerinden yola çıkarak öğretmenlerin toplumsal değişim ve
eğitim arasındaki ilişkilere yönelik görüşlerini almak ve çeşitli dinamiklerin toplumsal değişimdeki rolünü
saptamak ve toplumsal değişimde eğitimin etkileri ile ilgili varsa sorunların saptanmasına yönelik olarak
katılımcıların belirttikleri çözüm önerilerinden hareketle çıkarımlarda bulunarak derinlemesine inceleme
yapmak için olgubilim deseni tercih edilmiştir.
Çalışma Grubu
Olgubilim araştırmalarında veri kaynakları araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa
vurabilecek veya yansıtabilecek bireyler yada gruplardır (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 74). Bu araştırma, 20172018 eğitim öğretim yılında Gaziantep İlinde görev yapan farklı branşlardaki 20 öğretmen ile yürütülmüş
bir çalışmadır. Katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum
örneklemesi kullanılmıştır. Araştırılan konu spesifik bir alana ait olmadığı için bu örnekleme yöntemi tercih
edilmiştir. Katılımcıların 11’i kadın, 9’u ise erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların diğer demografik
bilgileri de grafik şeklinde aşağıda sunulmuştur.
Grafik 1.
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Grafikde görülebileceği gibi araştırmaya katılan 20 öğretmenden 4’ü 25-30 yaş arasında; 7’si 41 yaş
üstünde ve 9 ‘u ise 31-40 yaş aralığındadır. Araştırmaya katılan öğretmenler arasında en fazla katılım
%45’lik bir oranla 31-40 yaş aralığında olan öğretmenlerdedir. Araştırmaya katılan 20 öğretmenden 5’i
yüksek lisans; 15’i ise lisans mezunudur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin, %75lik gibi büyük bir oranı
lisans mezunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %35’lik bir oranının kıdemi
6-10 yıl arasındadır. Araştırmaya katılan 20 öğretmenden 2’si 0-5 yıl arası; 5’i 11-20 yıl arası; 6 ‘sı 21 yıl ve
üstü ve 7 tanesi ise 6-10 yıl arası kıdeme sahiptirler.
Verilerin Toplanması
Olgubilim çalışmalarında olgulara ilişkin yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarmak için görüşmeler
yapılır. Görüşmenin araştırmacılara sunduğu etkileşim ve esneklik yoluyla irdeleme özelliklerinin
kullanılması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek,2005:74). Bu çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı
çerçevesinde görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan yarı yapılandırılmış
görüşme formunda öğretmenlere “Toplumsal değişimde okulun, öğretmenin, ailenin ve eğitimin rolleri
ile toplumsal değişimin eğitim programlarındaki yeri ” gibi birbiriyle ilişkili beş soru sorulmuştur. Araştırma
katılımcıların okullarındaki toplantı odalarında yüzyüze yapılmıştır. Katılımcıların konu ile ilgili görüşleri
not alınmış olup, sonrasında katılımcı teyiti yapılmıştır. Sorular olşturulduktan sonra uzman görüşüne
başvurulmuştur. Yapılan görüşmelerle öğretmenlerin belirttikleri düşüncelerden hareketle detaylı verilere
ulaşılmak için çalışılmıştır.
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Verilerin Analizi
Betimsel analiz, çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş
temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür. Bu analiz türünde
araştırmacı görüştüğü ya da gözlemiş olduğu bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtabilmek
amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verebilmektedir. Bu analiz türünde temel amaç elde edilmiş olan
bulguların okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2003).
Verilerin analizinde takip edilen işlem basamakları aşağıdaki gibidir:
Öğretmenlere uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorulara verilen kayda değer
cevapların iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilerek incelenmesiyle kodlar çıkarılmıştır. Çıkarılan
kodlar karşılaştırılarak çelişilen yada uyuşmayan konular üzerinde konuşularak uzlaşma sağlanmıştır. Bu
yöntemle kodlayıcı güvenirliği yapılmıştır. Kodlayıcı güvenirliliği 0.78 olarak bulunmuştur. Ardından kodlar
bir araya getirilerek, araştırma bulgularının ana hatlarını oluşturacak temalar (kategoriler) ortaya
çıkarılarak betimsel analizleri yapılmıştır. Doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Araştırmanın geçerliliği için
katılımcıların yazdırdıkları cevapların görüşme sonunda kendilerine gösterilerek katılımcı teyidinin
alınması sağlanmıştır. Kodların ve temaların çıkartılması için verilen cevaplar derinlemesine analiz
edilmiştir. Çalışma ayrıntılı betimleme yöntemi ile analiz edilmiştir.
Bulgular
Görüşmelerde öğretmenlere sorulan ilk soru “Sizce toplumsal değişimde öğretmenlerin rolü nedir?”
şeklindedir. Bu soruya verilen yanıtların analizine göre öğretmenlerin toplumsal değişmede öğretmenin
rolüne ilişkin görüşleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1.
Öğretmenlerin toplumsal değişimdeki öğretmen rolleri ile ilgili görüşleri.
Öğretmenlerin soru hakkındaki görüşleri

f

%

Öğretmen rol modeldir.

13

Öğretmenlik itibarsızlaştırılmaktadır.

3

15

Öğretmen kendini yenilemelidir.

3

15

Diğerleri

1

5

20

100

Toplam

65

Araştırmaya katılan öğretmenler, toplumsal değişimde öğretmenin rolüne dair sorulan soruya önem
sıralamasına göre 7 farklı fikir beyan etmişlerdir. Tablo 1’de de görülebileceği gibi bunlar arasından
“Öğretmenin rol model olduğu” biçiminde dile getirilen düşüncenin 13 katılımcının belirtmesiyle en
önemli etken olduğu görülmektedir. Bir katılımcının görüşü şöyledir:”Öğretmenler öğrencilerin rol modeli
olduklarından toplumsal değişimlerde rol oynar”. Bir başka katılımcı ise “ Toplumun yaratıcıları
öğretmenlerdir. Değişim ve gelişim zaman isteyen süreç olduğu için, uzun soluklu değişimlerde toplumu
değiştiren ve geliştiren öğretmenlerdir “ şeklinde ifade etmiştir.
“Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması” ve “Öğretmenin kendini sürekli olarak geliştirmesi
öğretmenler tarafından belirtilen diğer önemli görüşlerdir. Öğretmen yetiştirme programlarındaki
nitelikle ilgili sıkıntılar da katılımcıların belirttiği diğer görüşler arasındadır. Konu hakkında bir katılımcı ise
“toplumsal değişimde öğretmenin rolünün her geçen gün biraz daha azaldığını düşünüyorum“ ifadesini
kullanmıştır. Katılımcılar öğretmenin rol model olduğu konusunda hem fikir olduklarını ancak eğitim
sistemindeki yanlış politikalar sonucu öğretmenlerin toplumu değiştirme konusunda etkisinin giderek
azaldığını düşündüklerini belirtmişlerdir.
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Görüşmelerde öğretmenlere sorulan ikinci soru “Sizce toplumsal değişimde okulun rolü nedir?”
şeklindedir. Bu soruya verilen yanıtların analizine göre öğretmenlerin toplumsal değişmede okulun rolüne
ilişkin görüşleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2.
Öğretmenlerin toplumsal değişimde okulun rolü ile ilgili görüşleri.
Öğretmenlerin soru hakkındaki görüşleri
f

%

Değişimin aktarıldığı yerdir

8

40

Değişime olumlu ve olumsuz etkisi vardır.

6

30

Okulun rolü yoktur.

3

15

Diğerleri

3

15

Toplam

20

100

Toplumsal değişimde okulun rolü ile ilgili sorulan soruya araştırmaya katılan öğretmenlerin verdiği
cevaplar tablo 2 de sıralanmıştır. Tablo 2 de görüldüğü gibi okulun en önemli rolünün 8 katılımcı
tarafından” okulun değişimin aktarıldığı yer” olduğu görüşü öne çıkmıştır. 3 katılımcı ise “okulun rolünün
olmadığı“ görüşünü savunmuştur. 6 katılımcı ise toplumsal değişimde okulun olumlu ve olumsuz
yanlarının olduğundan bahsetmiştir. Bu konuda bir katılımcının görüşü şöyledir: “Toplumun ulusal ve
evrensel değerlerinin gelecek nesillere öğretmenler aracılığıyla aktarılması için okulların varlığı
kaçınılmazdır. Bu açıdan okullar toplumsal değişimde ve çevreyle iletişimde en büyük rolü üstlenir” Bir
başka katılımcının, okulun toplumsal rolü ile ilgili görüşü ise “toplumsal değişimde okul yetersiz
kalmaktadır. Çünkü bireylerin aileden edindiği davranışları ve önyargıları okul aracılıyla kırmak pek
mümkün olmamaktadır. Bu nedenle toplumsal değişimin sağlıklı olabilmesi için öncelikle ailelerin eğitimine
önem verilmelidir.” şeklindedir.
Görüşmelerde öğretmenlere sorulan üçüncü soru “Sizce toplumsal değişimde ailenin rolü nedir?”
şeklindedir. Bu soruya verilen yanıtların analizine göre öğretmenlerin toplumsal değişmede ailenin rolüne
ilişkin görüşleri Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3.
Öğretmenlerin toplumsal değişimde ailenin yeri ile ilgili görüşleri.
Öğretmenlerin soru hakkındaki görüşleri

f

%

Aile önemli bir etkendir

13

65

Ailelerin eğitim durumu ve kültürel yapısı

5

25

Diğerleri

2

10

Toplam

20

100

Toplumsal değişimde ailenin yeri ile ilgili sorulan soruya araştırmaya katılan öğretmenlerin verdiği
cevaplar tablo 3 de sıralanmıştır. Katılıcılar görüme formundaki 3 soru hakkında, ailenin toplumsal
değişmedeki rolünün en önemli etken olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra ailelerin eğitim durumu
ve kültürel yapısının da toplumsal değişimde etkili olduğunu belirtmişlerdir.Konu hakkında bir katılımcının
görüşü şöyledir: “ Aile en önemli etkendir. Çünkü bireylerin temel davranış biçimlerini, düşüncelerini ve
inanışlarını aile çevresinde oluşturmaktadır. Bu nedenle ailelerin eğitim seviyesi tutum ve davranışları son
derece önemlidir.”
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Görüşmelerde öğretmenlere sorulan dördüncü soru “Sizce toplumun ihtiyaç duyduğu bireylerin
yetiştirilmesinde eğitimin rolü nedir?” şeklindedir. Bu soruya verilen yanıtların analizine göre
öğretmenlerin toplumsal değişmede öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4.
Öğretmenlerin toplumsal değişimde ihtiyaç duyulan bireylerin yetiştirilmesinde eğitimin rolü ile ilgili
görüşleri
Öğretmenlerin soru hakkındaki görüşleri
f
%
Eğitim en önemli etkendir.

10

50

Nitelikli eğitim

7

35

Diğerleri

3

15

20

100

Toplam

Toplumun ihtiyaç duyduğu bireylerin yetiştirilmesinde eğitimin rolü ile ilgili soruya araştırmaya
katılan öğretmenlerin verdiği cevaplar tablo 4 de sıralanmıştır. Katılımcılar görüşme formundaki 4. Soru
hakkında; toplumun ihtiyaç duyduğu bireylerin yetiştirilmesinde eğitimin çok önemli olduğunu dile
getirmişlerdir. Katılımcılar tarafından dile getirilen diğer önemli bir etken ise nitelikli eğitimdir. Ayrıca
toplumun ihtiyaç duyduğu bireyler yetiştirilirken evrensel ve milli değerlerin ön planda tutulması, bireyin
yeteneklerine göre eğitim alması ve eğitim sistemin çağın ihtiyaçlarına uygun olarak güncellenmesi
gerektiği fikri diğer görüşler arasındadır. Konu hakkında bir katılımcının görüşü şöyledir: “Toplumun ihtiyaç
duyduğu dürüst, çalışkan,vatanını ve milletini seven,ülkesini kalkındırmak için çalışan bireylerin
yetiştirilmesi eğitim ile mümkündür.” Bir başka katılımcının görüşü ise “eğitim toplumun ihtiyaçlarını
karşılayacak nitelikte olmalıdır.” şeklindedir.
Görüşmelerde öğretmenlere sorulan son soru “Sizce toplumsal değişme eğitim programlarında
yeterince yer almakta mıdır ?” şeklindedir. Bu soruya verilen yanıtların analizine göre öğretmenlerin
toplumsal değişmede öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo 5.
Öğretmenlerin toplumsal değişimin eğitim programlarında ne şekilde yer verildiğine ilişkin görüşleri.
Öğretmenlerin soru hakkındaki görüşleri
f
%
Eğitim programlarının yetersizliği

18

90

Diğerleri

2

10

Toplam

20

100

Toplumsal değişime eğitim programlarında ne şekilde yer verildiğine dair sorulan
soruya
araştırmaya katılan öğretmenlerin verdiği cevaplar tablo 5’de sıralanmıştır. Katılımcılar görüşme
formundaki bu soru hakkında; eğitim programlarının toplumun gelişmesinde yeterli olmadığı konusunda
ortak bir görüşe sahip oldukları kanaatine varılmıştır. Toplumsal dinamizm, eğitimin ve eğitim
programlarının dinamik olmasını gerektirmektedir. Konu hakkında bir katılımcının görüşü: “ Yeterince yer
almamaktadır. Eğitim programları hazırlanırken akademik konulardan daha çok, insan ve doğa sevgisi vb.
konular yer almalıdır. Amaç öncelikle insanı, canlıları, doğayı seven, mutlu ve huzurlu bireyler yetiştirmek
olmalıdır.”
Sonuç ve Tartışma
Çalışmada, eğitimin toplumun ihtiyaç duyduğu bireylerin yetiştirilmesindeki rolü ile ilgili olarak
yapılan analizlerde, öğretmenlerin %50’sinin eğitimin toplumsal değişimde en önemli etken olduğunu
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belirttikleri görülmüştür. Araştırmaya göre katılımcıların %65’i özellikle toplumsal değişimde ailenin
eğitim durumunun ve kültürel yapısının birinci derecede rol oynadığı görüşünü savunmuştur.
Öğretmenlerin %90’ı eğitim programlarının yetersiz olduğuna dair görüş birliğine varmışlardır.
Katılımcıların %65’i öğretmenin toplumsal değişimde rol model olarak yer aldığını söylemişlerdir.
Katılımcıların %40’ı ise toplumsal değişimde okulu, değişimin aktarıldığı yer olarak tanımlamışlardır.
Bu araştırmanın bütününe bakıldığında toplumsal değişme sürecinde eğitimin önemli olduğu
ancak tek başına yeterli olmadığı söylenebilir. Toplumda eğitimin diğer paydaşları olan aile, okul
öğretmen, hükümetlerin eğitim politikaları sonucu oluşturulan eğitim programları gibi diğer aktörlerin de
rol aldığı görülmektedir. Toplumsal değişimde öğretmenlerin büyük rolü olduğu, ama son dönemlerde
eğitimde izlenen politikalar sonucu öğretmenlik mesleğinin eski itibarını kaybettiği görülmektedir.
Toplumun temel yapıtaşı olan ailenin sosyo-kültürel yapısının ve eğitim durumunun toplumsal değişimi
etkilemede en önemli etken olduğu düşünülmektedir. Toplumda bireylerin aileden sonra ikinci eğitim yeri
olan okulların toplumsal değişimde olumlu ve olumsuz etkilerinin olduğu dile getirilmekle birlikte her türlü
değişimin başladığı yer olduğu inancı göze çarpmaktadır. Çalışmada eğitimde uygulanan politikalar
nedeniyle eğitim programlarının sık sık değiştirilmesi ve çağın ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamaması
nedeniyle eğitim programlarının öğretmenler tarafından yetersiz olarak nitelendirildiği ortaya çıkmıştır.
Eğitimin vazgeçilmez unsuru olan öğretmenin mesleki ve toplumsal rollerini yerine getirebilmesi için
öğretmenin mesleğinden her anlamda doyum sağlaması, mesleğini sevmesi, kendine güven duyması,
eğitim süreci içerisinde karar alma mekanizmalarında yer alması gerekir. Tüm bunların gerçekleşmesi için
de öğretmenin statüsünün yükseltilmesi, toplumda itibar edilen bir meslek durumuna getirilmesi gerekir
(Bek,2007).
Toplumsal değişmede okulun değişimin aktarıldığı yerlerden en önemlisi olduğu düşünülmektedir.
Okul, toplumsal değişmenin gerektirdiği yeni meslek sistemlerine hemen uyum sağlamakta, o meslek
alanındaki bilgileri toplayıp sistemleştirerek öğrencilere vermekte, bu yolla toplumsal değişimi
desteklemekte ve hızlandırmaktadır. Bilindiği gibi eğitim- öğretim kurumlarının desteklemediği bir
değişimin gerçekleşmesi olanaklı görünmemektedir (Sağ ,2003).
Aile ve çevre koşullarının bireyin zihinsel güçlerinin gelişiminde büyük bir etkisi vardır. Bireyin
öğrenme ortamını ilk olarak aile oluşturur. Daha sonraki bütün faaliyetleri belirleyen, anne ile olan ilk
ilişkiler, ömür boyunca kurulacak insan davranışlarının temelini oluşturur (Çiftçi,1991).
Geleceğini güvence altına almak isteyen toplumların en büyük yatırımları eğitime olmaktadır.
Geleceğe daha güvenli ve sağlam bakabilmek isteyen bütün toplumların eğitime gereken önemi verdikleri
görülmektedir. Bu tür toplumlar eğitim yoluyla geleceğin bireylerini yetiştirme yolunda gerekli çabayı
göstermektedirler. Kendine güvenen, girişimci, karar verebilen ve kararlarını uygulayabilen, sorgulayan,
eleştiren, üreten, başkalarına bağımlı yaşamayı istemeyen bireyler, bu toplumların eğitim yoluyla
yetiştirmek istediği bireylerdir (Özkan,2011).
Eğitim programlarının dinamizmini objektif süreçlerle yöneltmek suretiyle, insan gücünü toplum
isteklerine uygun nitelikte yetiştirmek mümkün olacaktır. Eğitim programları, yalnızca okulda düzenli
çalışmayı değil, aynı zamanda toplumda da yaşama ve öğrenme konularını geliştirmeyi amaç edinir. Eğitim
uzmanları, program geliştirme çalışmalarında değişimi kabul edip, çağın eğilimlerini programlara
yansıtmak durumundadırlar (Özdemir,2011).
Öneriler
Araştırma soncunda elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin toplumsal değişimde istedik
yönde etkide bulunabilmeleri için her şeyden önce, statülerini pozitif yönde geliştirilebilir. Öğrencilerin
ilgi alanları, kabiliyet ve yeteneklerine göre meslek seçimleri yapılmaya yönlendirilebilir. Çağın eğitim
sistemlerine uygun, ihtiyaçları karşılayabilen, hayatla bağdaşık faydalı bilgileri öğrencilere sunabilen eğitim
programları sürekli geliştirmelidir.
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İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlik Algılarının
İncelenmesi
Adnan KÜÇÜKOĞLU, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Erzurum
Türkiye, adnank@atauni.edu.tr
Aysel ARSLAN, Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü,
Sivas, Türkiye, arslanaysel.58@gmail.com
Öz
Bu çalışmada; 2017 yılında açıklanan genel öğretmenlik yeterliklerine göre, halen MEB’de ilkokul ve
ortaokul düzeyinde görev yapan öğretmenlerin yeterlik algı düzeylerinin belirlenmesi ve öğretmenlerin
hangi alanda daha fazla hizmet içi eğitime ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada
nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan betimsel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın
örneklem grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sivas ili merkez ilçede eğitim bölgeleri
dikkate alınarak belirlenmiş MEB’e bağlı 5 ilkokul ve 10 ortaokul olmak üzere toplamda 15 farklı okulda,
10 farklı branşta görev yapmakta olan 94’ü kadın, 98’i erkek toplamda 192 öğretmen oluşturmaktadır.
Araştırma verilerinin toplanması amacıyla, mesleki bilgi, mesleki beceri ve tutum ve değerler olmak üzere
üç yeterlik alanı ve toplamda 65 maddeden oluşan 2017 öğretmen yeterlik belgesi beşli likert olarak
düzenlenmiştir. Verilerin analizi için SPSS 22.0 istatistik programı kullanılmıştır. Puanların normal
dağılımını belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi uygulanmıştır. Verilerin normallik analizleri
yapılarak aritmetik ortalama ve standart sapma puanlarına bakılmıştır. Bu testlerin sonucuna göre;
öğretmenlerin mesleki yeterlik algılarının cinsiyet, yaş, branş, kıdem, mezun olunan okul ve görev yapılan
okul türü değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Anova ve bağımsız T testi
kullanılmıştır. Öğretmenlerin toplam yeterlik puanlarının (86.76) ve alt yeterlik alanları olan mesleki bilgi
(83.56), mesleki beceri (86.48) ve mesleki tutum ve değer puanlarının (86.76) üst düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Ancak alt alanlarda en yüksek yeterlik puanının mesleki tutum ve değer, en düşük yeterlik
puanının mesleki bilgi alanında olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin yeterlik algı puanlarının toplam
yeterlik puanları ve alt yeterlik puanlarının cinsiyet, yaş, kıdem, okul türü ve mezun olunan okul
değişkenleri açısından anlamlı farklılık göstermezken branş değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, öğretmen yeterliği, program, eğitim, öğretim

Abstract
This study aims to identify competency levels of teachers currently working at Ministry of Education's
elementary and secondary schools, in comparison to general teacher competencies; and to determine the
domains for which they need more of in-service training. Descriptive research design, which is one of
quantitative research methods, was utilized for the purposes of the study. Sample group for the study
was defined by considering educational regions present in Sivas province's central district during the
academic year 2017-2018; and consisted of a total of 192 teachers, of which 94 were female and 98 were
male, and that performed their duties on 10 different branches at 15 different schools operating under
the authority of Ministry of Education, of which 5 were elementary and 10 were secondary schools. In
order for collecting research data, three competency domains listed in 2017 teacher competency list namely, professional knowledge, professional skills and attitudes- consisting of 11 sub-domains were
arranged to form 65 items of a 5-point-Likert scale. Analyses of the data were performed by utilizing SPSS
22.0 statistics package program. Kolmogorov-Smirnov (K-S) test was applied for investigation of normal
distribution of scores. Normality analyses of data were conducted and mathematical means and standard
deviation scores were examined. As a result of these tests, ANOVA was used along independent samples
t-test in order for identifying whether the competencies of teachers diversified with respect to their
gender, grade, age, branch, seniority, graduated educational institution and the school they worked for.
The analyses revealed that teacher competencies were at superior levels for the total score (86.76),
professional knowledge (83.56), professional skills (86.48) and professional attitude and values (89.32). It

66

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

was determined that teacher competency scores did not show any significant difference with respect to
gender, age, seniority, type of institution and institution graduated; and that it significantly differed for
the branch variable.
Keywords: Teachers, teacher competency, program, teaching, education

Giriş
Çalışmalar gelişmiş olarak nitelendirilen ülkelerin öğretmen eğitimine verdikleri önemle gelişmişlik
düzeyleri arasında çok net bir bağlantının olduğunu göstermektedir (Ata, 2006: 2; Özoğlu, 2011).
Öğretmenlik mesleğinin toplum içindeki etkileri ve önemi, dolayısıyla öğretmenlik eğitimi pek çok ülke için
üzerinde önemle durulan bir konu olmuştur. Öğretmenlerin sadece eğitim fakültelerinde değil görev
yaptıkları süreç boyunca da kendilerini geliştirmeleri için onlara sunulan olanakları değerlendirmeleri
gerekmektedir. ABD’de öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik olarak tamamının katılabildiği
çalıştaylar ve konferansların yanı sıra öğretmenlik eğitimlerini sürdüren öğretmen adaylarının katılabildiği
eğitim programları da düzenlenmektedir (Darling-Hammond, Wei, Andree, Richardson, & Orphanos,
2009). Eyaletlerin çoğunda öğretmenlerin haftada 1 saat veya 14 haftada 10 saat olmak üzere mesleki
gelişim eğitimlerine katılmaları zorunludur (Abazoğlu, 2014). Oldukça gelişmiş bir eğitim sistemine sahip
olan Almanya’da öğretmenlerin mesleki gelişimleri için verilen hizmet içi eğitime de büyük önem
verilmekte ve yüksek bir bütçe ayrılmaktadır (Kasapçopur, 2007: 72). Öğretmenlerin tamamının hizmet
içi eğitimlere katılmaları zorunlu tutulmaktadır. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri için planlanan
programlar öncelikle pilot projeler olarak yürütülmekte sonrasında yaygınlaştırılmaktadır. Düzenlenen
hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerin kendi alanlarına ilişkin gelişmeleri takip etmeleri ve daha üst düzey
niteliklere sahip olmaları amaçlanmaktadır (Abazoğlu, 2014: 19). İngiltere’de öğretmenlerin mesleki
gelişimi çok önemli görülmekte ve gerekli bütçe merkezi hükümet tarafından sağlanmaktadır.
Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri farklı resmi kurumlar tarafından verilmektedir. Üniversiteler, bölge
eğitim yetkilileri, okullar, “Manpower Services Commission” adı verilen kurumlar bunların başlıcalarıdır
(Eğitimsen, 1998). Öğretmenlerin yeterliliklerine ilişkin standartları ve bu standartları sağlamaya yönelik
programların taşıması gereken genel şartların belirlenmesinden Eğitim Bakanlığı sorumludur (Morgan &
Neil, 2004). Fransa’da hizmet içi eğitim yasalaşmış ve tüm öğretmenlerin katılması zorunlu hale
getirilmiştir (Sözer, 1997: 87). Öğretmenlerin toplamda en az 36 haftalık hizmet içi eğitim almaları
gerekmektedir. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için farklı seçenekler bulunmakta genel olarak üç grupta
toplanmaktadır. Bunlardan ilki öğretmenlerin mesleki gelişimleri için yönetim tarafından planlanan
etkinlikler, ikincisi öğretmenlerin gelişimleri için kendi belirledikleri etkinlikler, üçüncüsü ise yönetsel sınav
ve yarışmalar için yönetimin planladığı etkinliklerdir. Bu etkinlikler üniversitelerin öğretmen eğitimi
enstitülerinde, yükseköğretim kurumlarında ve öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda yapılmaktadır
(Eurydice, 1995). Finlandiya’da öğretmenlerin tamamı devlet memuru olup (Özoğlu, Gür & Altunoğlu,
2013) atanmış öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin temel sorumluluğu işverene aittir. Öğretmenlerin
görev yaptıkları okul müdürünün öncülüğünde sağlanan etkileşim ve işbirliği sayesinde işbaşında yapılan
hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerin pedagojik bilgi ve becerilerinin güncellenmesi ve geliştirilmesi
hedeflenmektedir. İsteyen öğretmenler farklı hizmet içi programlara da katılmaktadır. Öğretmenlere
yönelik olarak üniversitelerde yaz okulu veya yaz üniversitesi başlığı altında hizmet içi programlar
düzenlenmektedir (Malaty, 2006). Japonya’da öğretmenlere yönelik öğretim programlarını tüm bölgesel
eğitim kuruluşları sunmakta, öğretmenlerin konu alanlarına veya konu alanları dışında kendilerini
geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır (Epp & Epp, 2000). Bölge eğitim kuruluşu, kendi eğitim
bölgelerinde bulunan öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının planlanması ve
düzenlenmesinden sorumludur (Tabata & Griek, 1999). Öğretmenlere yönelik hazırlanan hizmet içi
programlarına üniversiteler de katkı sunmaktadır. Öyle ki sadece öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerini
gerçekleştirmek için hizmet içi üniversiteler açılmıştır (Saraçoğlu, 1990). Güney Kore’de öğretmenlerin
yıllık en az en az 30 gün hizmet içi eğitime katılmaları zorunludur. Öğretmenlere yönelik hazırlanan hizmet
içi eğitimlerin yaklaşık yarısı zorunlu olmasına rağmen öğretmenler toplamda bu eğitimlerin % 90’ına
katılmaktadır (OECD, 2009).
Öğretmen yeterliliğinin üst düzeyde olması, öğrenenlerin tüm gelişim alanlarında istenilen düzeye
gelebilmeleri, özgür bir düşünce yapısına sahip olarak hem kendileri hem ülkeleri için yararlı bir birey
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olmalarında odak noktasında yer almaktadır. Öğretmenlerin alanlarıyla ilgili bilgi birikimine ve mesleki
bilgilere sahip olmaları, dil becerilerini etkin kullanmaları, teknolojiye ayak uydurabilmeleri, öğrenci
seviyesini bilerek gerekli yönlendirmeleri yapabilmeleri, etkili iletişim kurabilmeleri istenilen beceriler
arasında gösterilmektedir (Abazoğlu, 2014: 3-4). Ayrıca öğretmenin eğitimin sosyal, pedagoji, bilim vb.
boyutlarında ve alanıyla ilgi uzmanlık isteyen ortamlarda sahip olduğu tüm becerilerini etkili olarak
kullanabilmesi gerekmektedir. Öğretmen bu becerilerini ne kadar etkin kullanırsa öğrencilerin bilişsel,
duyuşsal, fiziksel ve sosyal alanlarda gelişimine o kadar olumlu etki etmektedir. Öğretmenin bahsedilen
tüm bu becerileri taşıması gerekliliği dolayısıyla öğretmenlik profesyonellik gerektiren bir meslek olarak
kabul edilmektedir (Ünal & Ada, 2007: 160). 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu öğretmenlik mesleğinin
tanımını; “Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir
ihtisas mesleği” olarak tanımlamıştır (Odabaş, 2010: 7).
Öğretmenlerin taşımaları gereken niteliklere sahip olmaları ve işlerini profesyonelleşmiş olarak
yapabilmeleri aldıkları eğitime bağlı bulunmaktadır. Öğretmen yetiştirme; daha önceden belirli süre
boyunca öğretmen adaylarına öğretmenlik mesleğine ilişkin bilgi ve becerileri kazandırılması şeklinde
ifade edilmektedir (Aykaç, Kabaran & Bilgin, 2014: 281). Günümüz dünyasında nitelikli öğretmenin önemi
gittikçe artmakta, meydana gelen değişimlere uygun olarak kendini geliştiren öğretmen profili öne
çıkmaktadır.
İstenilen özelliklere sahip öğretmenlerin yetiştirilmesi için dünyanın birçok ülkesinde altyapıya büyük
önem verilmektedir. Öğretmen yetiştirme politikalarını sürekli güncelleyen ülkelerde; öğretmenlerin çok
yönlü yetişmelerinin sağlandığı, öğretmen adaylarının mesleğe kabul edilmeden önce çok boyutlu birçok
aşamadan geçirildiği ve uzun bir süre uzman bir öğretmen gözetiminde çalışmaları gerektiği ve mesleğe
başladıktan sonra da belirli aralıklarla değerlendirmeye alındıkları görülmektedir (Cirit Gül, 2016: 64).
Öğretmenlerin yetiştirilmesi için verilen eğitim genelde işe başlamadan önce ve öğretmenlik mesleğini
yaparken verilen hizmet içi eğitim şeklinde ikiye ayrılmaktadır. İşe başlamadan verilen eğitim temel
öğretmen eğitimi-lisans eğitimi, işe başladıktan sonra verilen eğitim ise mesleki gelişim ya da hizmet içi
eğitim olarak adlandırılmaktadır (Abazoğlu, 2014: 3).
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2017-2023 yılları arasında öğretmen
yetiştirme ve geliştirme sürecine yönelik bir yol haritası niteliğinde olan bir çalışma çok sayıda paydaşın
görüşü alınarak yapılmış ve “Öğretmen Strateji Belgesi” adı altında yayınlanmıştır. Hazırlanan belgenin
içeriğinde öğretmen yetiştirme, geliştirme ve yerleştirme aşamalarına yönelik olarak “öğretmenliğe
yönelik hizmet öncesi eğitim, öğretmenlik mesleğine adayların seçimi ve istihdamı, adaylık ve uyum
eğitimi, kariyer geliştirme ve ödüllendirme, öğretmenlik mesleğinin statüsü ve sürekli mesleki gelişim”
şeklinde altı ana başlık belirlenmiştir. Bu belge üç temel amaç üzerinde şekillenmiştir. Bu amaçlar:
“1. Yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını sağlamak
2. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak
3. Öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü güçlendirmek” olarak
ifade edilmiştir.
Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecinin öğretmenlik programlarına öğrenci alımından
öğretmenlerin mesleğe başladıktan sonraki gelişimlerine kadar her basamağı içeren kapsama sahip olduğu
vurgulanmaktadır. Ülkemizdeki öğretmen alımı ile ilgili temel kaynak eğitim fakülteleri olmakla beraber
ihtiyaç halinde diğer fakülte mezunları arasından da öğretmen alımı yapılmaktadır. Öğretmen adaylarının
öğretmenlik mesleğindeki başarılarında sadece akademik başarılarının değil sahip oldukları kişisel
özelliklerinin de belirleyici olduğu ifade edilmiştir. Öğretmenlik mesleğine kabul şartlarının çok aşamaları
ve ölçütleri önceden belirlenmiş olarak yeniden yapılandırılması gerektiği söylenmektedir. Bunun için de
öğretmenliğe seçilecek adayların taşıdığı yeterliliklerin belirlenerek değerlendirilmesinde sadece yazılı
sınavın baz alınmasının doğru olmadığı, alternatif diğer değerlendirme yöntemlerinin de kullanılmasının
gerekliliği vurgulanmaktadır. Öğretmenlik mesleğine giriş aşamasında en uygun adayın seçilebilmesi için
şimdiye kadar yapılan çoktan seçmeli eleme ve sıralama temelli sınavların yanı sıra çoklu veri kaynağının
yer aldığı değerlendirmeyi merkeze alan, danışman öğretmen gözetiminde mesleğe hazırlanmayı sağlayan
ve işbaşında eğitim olanağı sunan istihdam sistemlerinin geliştirileceği ifade edilmektedir (MEB, 2017a).
Milli Eğitim Bakanlığı çıkardığı bu strateji belgesine uygun olarak öğretmen yeterliklerini de tekrar
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belirlemiş ve “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” başlığı altında yayınlamıştır. Bu belgede öğretmen
yeterlikleri mesleki bilgi, mesleki beceri, tutum ve değerler şeklinde üç ana başlık altında 65 madde olarak
belirlenmiştir (MEB, 2017b). Bu çalışmada açıklanan öğretmen mesleği genel yeterlik belgesinde yer alan
maddeler çerçevesinde öğretmenlerin kendilerini değerlendirmeleri amaçlanmıştır. Belirlenen bu amaç
doğrultusunda belgedeki maddeler öğretmenlere yöneltilmiş ve kendilerini1-5 aralığında
değerlendirmeleri istenmiştir. Bu dorultuda aşağıdsaki sorunun yanıtı aranmıştır.
1. Öğretmen yeterlik algıları cinsiyet, kıdem, yaş, çalışılan okul türü, mezun olunan okul türü ve branş
değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
Yöntem
. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan betimsel araştırma deseni kullanılmıştır.
Evren/Örneklem
Araştırmanın örneklem grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sivas ili merkez
ilçede eğitim bölgeleri dikkate alınarak belirlenmiş MEB’e bağlı 5 ilkokul ve 10 ortaokulda, 10 farklı branşta
görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubuna ilişkin betimsel
istatistikler Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1.
Çalışma Grubuna İlişkin Betimsel İstatistikler
Katılımcı Özellikleri
f
%
Kadın
94
49.0
Cinsiyet
Erkek
98
51.0
1-5 Yıl
34
17.7
6-10 Yıl
40
20.8
11-15 Yıl
46
24.0
Kıdem
16-20 Yıl
37
19.3
21-25 Yıl
19
9.9
26 ve Üzeri
16
8.3
20-30 Yaş
35
18.2
31-35 Yaş
36
18.8
36-40 Yaş
53
27.6
Yaş
41-45 Yaş
37
19.3
46-50 Yaş
13
6.8
51 Yaş ve Üzeri
18
9.4
İlkokul
64
33.3
Çalışılan Okul Türü
Ortaokul
128
66.7
Eğitim Fakültesi
134
69.8
Mezun Olunan Okul Türü
Fen-Edebiyat Fakültesi
58
30.2
Türkçe
29
15.1
Matematik
20
10.4
Sosyal Bilgiler
10
5.2
Sınıf
60
31.3
Beden
8
4.2
Branş
Rehberlik
7
3.6
İngilizce
23
12.0
Din Kültürü
9
4.7
Fen
23
12.0
Bilişim
3
1.6
Tablo 1 incelendiğinde; örneklem grubunda yer alan öğretmenlerin sayısının 94 kadın 98 erkek olmak
üzere toplamda 192 olduğu; kıdem durumuna göre 1-5 yıl arasında 34, 6-10 yıl arasında 40, 11-15 yıl
arasında 46, 16-20 yıl arasında 37, 21-25 yıl arasında 19 ve 26 yıl ve üzerinde 16 öğretmenin olduğu; yaş
aralıklarına bakıldığında 20-30 yaş arasında 35, 31-35 yaş arasında 36, 36-40 yaş arasında 53, 41-45 yaş
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arasında 37, 46-50 yaş arasında 13, 51 ve üzerinde 18 öğretmenin bulunduğu; çalıştıkları okul türüne göre
64 öğretmenin ilkokul, 128 öğretmenin ortaokulda görev yaptığı; mezun olunan okul durumuna göre 134
öğretmenin Eğitim Fakültesi, 58 öğretmenin Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun oldukları; branşa göre ise
öğretmenlerin 29’unun Türkçe, 20’sinin matematik, 10’unun sosyal bilgiler, 60’ının sınıf, 8’inin beden,
7’sinin rehberlik, 23’ünün İngilizce, 9’unun din kültürü, 23’ünün fen ve 3’ünün ise bilişim öğretmeni
oldukları görülmektedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan betimsel araştırma deseni kullanılmıştır.
Araştırma verilerinin toplanması amacıyla, 2017 öğretmen yeterlik listesinde (MEB, 2017) yer alan;
mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler olmak üzere üç yeterlik alanı ve 11 alt alandan oluşan toplamda
65 maddeye ilişkin algılarını belirtmeleri istenmiştir. Her bir madde için kendilerini değerlendirmeleri ve
1-5 arasında puanlamaları istenmiştir. Öğretmen yeterlik belgesinin mesleki bilgi alanı 16 madde; mesleki
beceri alanı 28 madde; tutum ve değerler alanı 21 maddeden oluşmaktadır. Dolayısıyla öğretmenlerin
kendi algılarına ilişkin verebilecekleri en düşük puan 65, en yüksek puan ise 325’tir.
Verilerin toplanması ve analizi
Araştırma için gerekli izinler alınmış ve öğretmenler gönüllülük ilkesine uygun olarak araştırmaya
dâhil edilmiştir. Verilerin analizi için SPSS 22.0 istatistik programı kullanılmıştır. Puanların normal
dağılımını belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi uygulanmıştır. Verilerin normallik analizleri
yapılarak aritmetik ortalama ve standart sapma puanlarına bakılmıştır. Normallik analizinde verilerin
normal dağılım göstermediği belirlenmiş (p<.05), çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmıştır. Bu değerler
çarpıklık için (-.913), basıklık için (1.121) olarak belirlenmiştir. Bu değerler verilerin normal kabul edilerek
analizlerin yapılması için uygun aralıkta yer almaktadır. Bu testlerin sonucuna göre; öğretmenlerin mesleki
yeterlik algılarının cinsiyet, sınıf, yaş, branş, kıdem, mezun olunan okul ve görev yapılan okul türü
değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Anova ve bağımsız gruplar için T testi
kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde, araştırmada öğretmenlerin yeterlik algılarını belirlemek için kullanılan
yeterlik listesine göre öğretmenlerin puanlamalarından elde edilen bulgulara ilişkin tablolar, tabloların
altında ise tablolardaki bulgularla ilgili açıklamalar yer almaktadır.
Öğretmen yeterlik algılarının belirlenmesi için yeterlik listesine göre öğretmenlerin her yeterlik
alanına ve listenin toplamına yönelik yaptığı puanlamaların ortalamalarına ilişkin bulgular Tablo 2’de yer
almaktadır.
Tablo 2.
Öğretmen Yeterliği Toplam Puan ve Alt Boyutlarına İlişkin Betimsel İstatistikler.
Yeterlik Alanları
Madde Sayısı
En Düşük Puan
En Yüksek Puan

Ort.

ss

Mesleki Bilgi

16

31

80

66.85

10.29

Mesleki Beceri

28

57

140

121.08

15.37

Tutum ve Değerler

21

5

105

93.75

11.02

Toplam Puan

65

131

325

281.61

34.61

Tablo 2’de yer alan veriler incelendiğinde; öğretmenlerin yeterlik algılarının hem toplam hem de tüm
alt alanlara ilişkin puan ortalamalarında yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.
Öğretmenlerin mesleki yeterlik algılarının yeterlik listesinin tamamı ve alt alanlarına ilişkin
puanlarının cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla
yapılan bağımsız t-testi sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.
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Tablo 3.
Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkenine Göre Mesleki Yeterlik Algıları Toplam ve Alt Alan Puanlarına İlişkin
Bağımsız T Testi Bulguları.
Cins.
N
Ort.
ss
t
p
Kadın

94

67.57

10.62

Erkek

98

66.15

9.96

Kadın

94

122.32

15.83

Erkek

98

119.89

14.89

Kadın

94

94.12

11.49

Erkek

98

93.40

10.59

Kadın

94

283.88

36.36

Erkek

98

279.44

32.89

Mesleki Bilgi

Mesleki Beceri

Tutum ve Değerler

Toplam Puan

.955

.34

1.095

.28

.450

.65

.881

.38

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin yeterlik algılarına ilişkin puanlarının yeterlik listesinin toplam
puan ve alt alanlarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği p>.05 belirlenmiştir. Ancak
puanların anlamlı farklılık göstermese de toplam ve alt alanlarda kadın öğretmenlerin puanlarının erkek
öğretmenlerin puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 4’te öğretmenlerin mesleki yeterlik algılarının yeterlik listesinin tamamı ve alt alanlarına ilişkin
puanlarının kıdem değişkeni açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla
yapılan ANOVA testi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 4.
Öğretmenlerin Kıdem Değişkenine Göre Mesleki Yeterlik Algılarının Toplam ve Alt Alanlardaki Puanlarına
İlişkin ANOVA Testi Bulguları.
Anlamlı
Kıdem
N
Ort.
ss
F
p
Fark LSD
1-5 Yıl

34

66.32

10.02

6-10 Yıl

40

67.92

8.48

11-15 Yıl

46

65.45

10.75

16-20 Yıl

37

66.57

11.75

21-25 Yıl

19

69.37

8.71

26 ve Üzeri

16

66.94

12.61

1-5 Yıl

34

120.62

15.82

6-10 Yıl

40

124.90

12.55

11-15 Yıl

46

119.00

16.00

16-20 Yıl

37

119.43

17.51

Mesleki Bilgi

Mesleki Beceri

71

.501

.78

Yok

.820

.54

Yok
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Tutum ve
Değerler

21-25 Yıl

19

120.32

14.86

26 ve Üzeri

16

123.19

14.60

1-5 Yıl

34

93.82

10.78

6-10 Yıl

40

95.88

8.03

11-15 Yıl

46

92.13

13.65

16-20 Yıl

37

94.49

10.41

21-25 Yıl

19

92.26

10.98

26 ve Üzeri

16

93.00

11.53

1-5 Yıl

34

281.00

33.37

6-10 Yıl

40

288.70

26.28

11-15 Yıl

46

276.59

38.50

16-20 Yıl

37

280.49

36.71

21-25 Yıl

19

281.95

32.95

26 ve Üzeri

16

283.12

37.83

Toplam Puan
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.608

.69

Yok

.553

.74

Yok

Tablo 4’teki bulgulara bakıldığında öğretmenlerin yeterlik listesine göre mesleki yeterlik algılarının
kıdem değişkeni açısından toplam puan ve alt alanlardaki puanlarda anlamlı farklılık p>.05 göstermediği
görülmektedir. Mesleki bilgi alanında en yüksek puanı 21-25 yıl arası; mesleki beceri alanında en yüksek
puanı 6-10 yıl; tutum ve değerler alanında en yüksek puanı 6-10 yıl; toplam puanda ise 6-10 yıl arası görev
yapan öğretmenlerin aldıkları tespit edilmiştir.
Tablo 5’te Öğretmenlerin mesleki yeterlik algılarının yeterlik listesinin tamamı ve alt alanlarına ilişkin
puanlarının yaş değişkeni açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla
yapılan ANOVA testi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 5.
Öğretmenlerin Yaş Değişkenine Göre Mesleki Yeterlik Algılarının Toplam ve Alt Alanlardaki Puanlarına
İlişkin ANOVA Testi Bulguları.
Anlamlı
Yaş
N
Ort.
ss
F
p
Fark LSD

Mesleki Bilgi

Mesleki Beceri

20-30 Yaş

35

65.68

10.00

31-35 Yaş

36

67.80

8.59

36-40 Yaş

53

67.13

10.77

41-45 Yaş

37

66.43

11.18

46-50 Yaş

13

68.84

8.40

51 Yaş ve
Üzeri

18

65.78

12.59

20-30 Yaş

35

120.48

15.63

72

.303

.91

Yok

.528

.76

Yok
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Tutum ve
Değerler

Toplam Puan

31-35 Yaş

36

123.78

14.74

36-40 Yaş

53

121.75

14.50

41-45 Yaş

37

118.40

17.79

46-50 Yaş

13

122.31

11.30

51 Yaş ve
Üzeri

18

119.44

16.63

20-30 Yaş

35

93.20

10.99

31-35 Yaş

36

95.75

10.40

36-40 Yaş

53

93.26

11.43

41-45 Yaş

37

94.24

10.91

46-50 Yaş

13

95.15

8.53

51 Yaş ve
Üzeri

18

90.22

13.09

20-30 Yaş

35

279.60

33.16

31-35 Yaş

36

287.33

31.20

36-40 Yaş

53

282.15

34.68

41-45 Yaş

37

279.08

37.21

46-50 Yaş

13

286.31

25.72

51 Yaş ve
Üzeri

18

275.44

41.21
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.696

.63

Yok

.429

.83

Yok

Tablo 5’teki bulgulara bakıldığında öğretmenlerin yeterlik listesindeki maddelere ilişkin yeterlik
algılarının yaş değişkenine göre toplam ve alt alanlarda anlamlı farklılık p>.05 göstermediği görülmektedir.
Mesleki bilgi alanında en yüksek puanı 46-50 yaş grubu; mesleki beceri alanında en yüksek puanı 31-35
yaş grubu; tutum ve değerler alanında en yüksek puanı 31-35 yaş grubu; toplam puanda yine en yüksek
puanı 31-35 yaş grubunun aldığı belirlenmiştir.
Öğretmenlerin yeterlik listesindeki maddelere göre mesleki yeterlik algılarının toplam ve alt
alanlarına ilişkin puanlarının çalıştıkları okul türü değişkeni açısından anlamlı farklılık gösterip
göstermediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan bağımsız t-testi sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 6’da
sunulmuştur.
Tablo 6.
Öğretmenlerin Çalıştıkları Okul Türü Değişkenine Göre Mesleki Yeterlik Algıları Toplam ve Alt Alan
Puanlarına İlişkin Bağımsız T Testi Bulguları.
Okul Türü
N
Ort.
ss
t
p
İlkokul

64

67.38

10.70

128

66.58

10.11

64

122.80

14.04

Mesleki Bilgi
Ortaokul
Mesleki Beceri

İlkokul

73

.491

.62

1.146

.25
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Ortaokul

128

120.22

15.99

64

93.73

11.44

128

93.76

10.84

64

283.91

33.48

128

280.62

34.61

İlkokul
Tutum ve Değerler
Ortaokul
İlkokul
Toplam Puan
Ortaokul

Kars, 2018

-.014

.99

.633

.53

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin yeterlik algı puanlarının yeterlik listesindeki maddelere göre
toplam puan ve alt alanlarında okul türü değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermediği p>.05
belirlenmiştir. Ancak ilkokulda görev yapan öğretmenlerin aldıkları puanların ortaokulda görev yapan
öğretmenlerin aldıkları puanlara göre genel olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Öğretmenlerin yeterlik listesinde yer alan maddelere göre mesleki yeterlik algıları toplam ve alt
alanlarına ilişkin puanlarının mezun oldukları okul değişkeni açısından anlamlı farklılık gösterip
göstermediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan bağımsız t-testi sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 7’de
sunulmuştur
Tablo 7.
Öğretmenlerin Çalıştıkları Mezun Oldukları Okul Değişkenine Göre Mesleki Yeterlik Algıları Toplam ve Alt
Alan Puanlarına İlişkin Bağımsız T Testi Bulguları.
Mezun Oldukları Okul
N
Ort.
ss
t
p
Eğitim Fakültesi

134

67.16

10.08

58

66.14

10.80

134

121.66

15.33

58

119.72

15.51

134

94.16

10.90

58

92.79

11.32

134

283.04

33.90

58

278.66

34.93

Mesleki Bilgi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mesleki Beceri
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Tutum ve Değerler
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Toplam Puan
Fen-Edebiyat Fakültesi

.612

.54

.799

.43

.779

.44

.807

.42

Tablo 7’deki bulgular incelendiğinde öğretmenlerin yeterlik algılarına ilişkin puanlarının yeterlik
listesindeki maddelere göre yeterlik algılarının toplam puan ve alt alanlarında mezun oldukları okul
değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermediği p>.05 belirlenmiştir. Eğitim fakültesinden mezun olan
öğretmenlerin aldıkları puanların fen-edebiyat mezunu olan öğretmenlere göre toplam ve tüm alt
alanlarda daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Tablo 8’de öğretmenlerin yeterlik listesinde yer alan maddelere ilişkin mesleki yeterlik algılarının
branş değişkeni açısından toplam ve alt alanlarda anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi
amacıyla yapılan ANOVA testi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 8.
Öğretmenlerin Branş Değişkenine Göre Mesleki Yeterlik Algılarının Toplam ve Alt Alanlardaki Puanlarına
İlişkin ANOVA Testi Bulguları

Mesleki Bilgi

Branş

N

Türkçe

29

Ort.

ss

F

p

Anlamlı Fark LSD

71.17

8.77

2.426

.01*

Türkçe-Beden*
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Matematik

20

66.10

13.51

Türkçe-Rehberlik*

Sosyal

10

70.70

8.22

Türkçe-Din Kültürü*

Sınıf

60

67.38

10.86

Türkçe-Fen*

Beden

8

58.12

12.80

Sosyal-Beden*

Rehberlik

7

60.14

12.05

Sosyal-Rehberlik*

İngilizce

23

67.22

7.25

Sınıf-Beden*

9

63.22

8.87

Beden-İngilizce*

23

64.00

6.95

Beden-Bilişim*

Bilişim

3

75.33

1.53

Rehberlik-Bilişim*

Türkçe

29

126.34

13.49

Türkçe-Beden*

Matematik

20

118.35

21.96

Sosyal

10

122.40

15.78

Sınıf

60

122.97

13.28

Sosyal-Beden*

Beden

8

106.88

22.07

Sosyal-Rehberlik*

Rehberlik

7

106.43

19.26

İngilizce

23

120.96

10.97

9

118.89

13.28

Din Kültürü
Fen

Mesleki
Beceri
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Din Kültürü
Fen

23

Bilişim

119.74

12.46

136.00

4.58

Türkçe-Rehberlik*

Sınıf-Beden*
Sınıf-Rehberlik*
2.551

.01*
Beden-İngilizce*
Beden-Fen*
Beden-Bilişim*

3

Rehberlik-İngilizce*
Rehberlik-Fen*
Rehberlik-Bilişim*

Türkçe

29

93.38

10.16

Matematik

20

90.10

16.51

Sosyal

10

96.90

8.70

Sınıf

60

94.18

10.53

Beden

8

87.75

9.45

Rehberlik

7

86.43

16.79

İngilizce

23

92.83

7.52

9

94.33

9.25

23

92.52

8.79

Bilişim

3

102.00

2.64

Türkçe

29

295.90

30.55

Matematik

20

274.95

49.56

Sosyal

10

290.00

30.85

Türkçe-Matematik*
Türkçe-Beden*
Türkçe-Rehberlik*
Sosyal-Beden*

Tutum ve
Değerler

1.830

.04*

Sosyal-Rehberlik*
Sınıf-Rehberlik*
Beden-Fen*

Din Kültürü
Fen

Toplam Puanı

75

Beden-Bilişim*
Rehberlik-Bilişim*

Türkçe-Matematik*
2.475

.01*

Türkçe-Beden*
Türkçe-Rehberlik*
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Sınıf
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60

284.53

31.98

Türkçe-Fen*

Beden

8

252.75

40.26

Sosyal-Beden*

Rehberlik

7

253.00

47.52

Sosyal-Rehberlik*

İngilizce

23

281.00

22.88

Sınıf-Beden*

9

276.44

26.99

Sınıf-Rehberlik*

23

276.26

25.95

Beden-İngilizce*

313.33

5.86

Beden-Bilişim*

Din Kültürü
Fen
Bilişim

3

Rehberlik-Bilişim*

p<0.5
Tablo 8’de yer alan bilgiler incelendiğinde öğretmenlerin mesleki yeterlik listesindeki maddelere
ilişkin olarak hem toplam puan hem de alt alanlarda aldıkları puanların branş değişkenine göre anlamlı
farklılık p<.05 gösterdiği görülmektedir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi
amacıyla yapılan LSD testinden elde edilen sonuçlara göre mesleki bilgi alt alanında beden öğretmenleri
ile Türkçe, sosyal, sınıf, İngilizce ve bilişim öğretmenleri arasında beden öğretmenleri aleyhine; rehberlik
öğretmenleri ile Türkçe, sosyal ve bilişim öğretmenleri arasında rehberlik öğretmenleri aleyhine; Türkçe
öğretmenleri ile din kültürü ve fen öğretmenleri arasında Türkçe öğretmenleri lehine anlamlı farklılık
olduğu belirlenmiştir. Mesleki beceri alt alanında beden öğretmenleri ile Türkçe, sosyal, sınıf, İngilizce, fen
ve bilişim öğretmenleri arasında beden öğretmenleri aleyhine; rehberlik öğretmenleri ile Türkçe, sosyal,
sınıf, İngilizce, fen ve bilişim öğretmenleri arasında rehberlik öğretmenleri arasında rehberlik öğretmenleri
aleyhine anlamlı farklılık bulunmuştur. Tutum ve değerler alt alanında Türkçe öğretmenleri ile matematik
öğretmenleri arasında Türkçe öğretmenleri arasında Türkçe öğretmenleri lehine; beden öğretmenleri ile
Türkçe, sosyal, fen ve bilişim öğretmenleri arasında beden öğretmenleri aleyhine; rehberlik öğretmenleri
ile Türkçe, sosyal, sınıf ve bilişim öğretmenleri arasında rehberlik öğretmenleri aleyhine anlamlı farklılık
tespit edilmiştir. Toplam puanda ise Türkçe öğretmenleri ile matematik ve fen öğretmenleri arasında
Türkçe öğretmenleri lehine; beden öğretmenleri ile Türkçe, sosyal, sınıf, İngilizce, bilişim öğretmenleri
arasında beden öğretmenleri aleyhine; rehberlik öğretmenleri ile Türkçe, sosyal, sınıf ve bilişim
öğretmenleri arasında rehberlik öğretmenleri aleyhine anlamlı farklılık olduğu görülmektedir.
Sonuç Tartışma ve Öneriler
2017 yılında açıklanan genel öğretmenlik yeterlikleri maddeleri çerçevesinde yapılan bu araştırma
sonuçlarına göre öğretmenlerin aldıkları puanların hem toplam yeterlik hem de mesleki bilgi, mesleki
beceri, tutum ve değerler alt alanlarında yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yani öğretmenlerin
mesleki yeterlik düzeylerini yüksek olarak algıladıkları görülmüştür. Ancak bu durum ülkemizdeki ilk ve
ortaokul düzeyindeki öğrencilerin başarı düzeyleriyle paralellik göstermemektedir. Elde edilen veriler
değerlendirildiğinde öğretmenlerin kendilerini değerlendirirken yeterince objektif olmadıkları, sahip
oldukları birikimlerini öğrencilerine tam olarak yansıtamadıkları, yeterlik belgesinde yer alan maddelerin
öğretmenlerin gerçek potansiyellerini belirlemede yetersiz kaldığı savunulabilir. Öğretmenlerin
yeterliklerinin gösterdikleri performansa göre belirlenmesi gerektiği, bunun için de uygun yöntemlerle
değerlendirilmeleri gerektiği düşünülmektedir. Özer ve Gelen (2008) tarafından öğretmen ve öğretmen
adaylarının mesleki yeterliklerinin belirlenmesi ve karşılaştırılmasının yapıldığı araştırma bulgularına göre;
öğretmen adaylarının öğretmenlere kıyasla mesleki yeterliklerinin daha üst düzeyde olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının genelde sorulara teorik olarak yaklaşmaları, henüz mesleğin reel
şartlarıyla karşılaşmamaları nedeniyle daha olumlu yaklaştıkları; öğretmenlerin ise sorulara daha gerçekçi
yaklaşmaları ve çalışma şartlarını iyi bilmeleri nedeniyle kısmen daha olumsuz yanıt verdikleri
düşünülmektedir. Kösterelioğlu ve Kösterelioğlu’nun (2008) tarafından stajyer öğretmenlerin mesleki
yeterlik algılarının belirlenmesinin amaçlandığı çalışma sonuçlarına göre stajyer öğretmenlerin mesleki
yeterlik algılarının bu çalışmayla uyumlu olarak üst düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Öğretmenlerin yeterlik algı puanlarının ölçeğin toplam puan ve alt alanlarında cinsiyet değişkenine
göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ancak puanların anlamlı farklılık göstermese de kadın
öğretmenlerin puanlarının toplam ve alt alanlarda erkek öğretmenlerin puanlarına göre daha yüksek
olduğu görülmektedir. Kösterelioğlu ve Kösterelioğlu (2008) tarafından yapılan araştırma bulguları
incelendiğinde cinsiyet değişkeni açısından mesleki yeterlik algılarında bir farklılık olmadığı sonucuna
ulaşıldığı belirlenmiştir. Keskin’in (2013) mesleki yeterliklerin öğretmen adaylarına kazandırılma sürecine
ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemeyi amaçladığı araştırma bulgularına göre cinsiyet
değişkeni açısından görüş farklılığının olmadığı tespit edilmiştir.
Öğretmenlerin mesleki yeterlik algılarının kıdem değişkeni açısından toplam puan ve alt alanlardaki
puanlarda anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir. Mesleki bilgi alanında en yüksek puanı 21-25 yıl
arası; mesleki beceri alanında en yüksek puanı 6-10 yıl; tutum ve değerler alanında en yüksek puanı 6-10
yıl; toplam puanda ise 6-10 yıl arası görev yapan öğretmenlerin aldıkları tespit edilmiştir. Mesleki bilgi
alanında en yüksek puanı daha tecrübeli öğretmenlerin almasına karşın mesleki beceri, tutum ve değerler
alanında 6-10 yıl arasında olan öğretmenlerin aldıkları görülmektedir. Bu durumun tecrübeli
öğretmenlerin süreç içerisinde mesleki bilgi birikimlerinin çok olmasına karşın hem mesleki yıpranmışlık
hem de değişen eğitim sistemine tam olarak intibak edememelerinden ve kısmen klasik eğitim anlayışına
sahip olmalarından kaynaklandığı savunulabilir.
Öğretmenlerin yaş değişkenine göre aldıkları puanların toplam ve alt alanlarda anlamlı farklılık
göstermediği görülmektedir. Mesleki bilgi alanında en yüksek puanı 46-50 yaş grubu; mesleki beceri
alanında en yüksek puanı 31-35 yaş grubu; tutum ve değerler alanında en yüksek puanı 31-35 yaş grubu;
toplam puanda yine en yüksek puanı 31-35 yaş grubunun aldığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin yaş
değişkeni açısından da en yüksek puan alan grubun ve en düşük puan alan grubun kıdem değişkeni
açısından en yüksek ve en düşük puan alan gruplarla örtüştüğü görülmektedir. Burada da kıdem
değişkeninde öne sürülen düşüncelerin etkili olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlerin yeterlik algı
puanlarının okul türü değişkenine göre ölçeğin toplam puan ve alt alanlarında anlamlı farklılık
göstermediği belirlenmiştir. Ancak ilkokulda görev yapan öğretmenlerin aldıkları puanların ortaokulda
görev yapan öğretmenlerin aldıkları puanlara göre genel olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Öğretmenlerin yeterlik algı puanlarının ölçeğin toplam puan ve alt alanlarında mezun oldukları okul
değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Eğitim fakültesinden mezun olan
öğretmenlerin aldıkları puanların fen-edebiyat mezunu olan öğretmenlere göre toplam ve tüm alt
alanlarda daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenlerin eğitimleri
süresince mesleki dersler almalarının ve uygulamalara katılmalarının fen-edebiyat fakültesinden mezun
olan öğretmenlere göre daha yüksek mesleki yeterlik algılarının oluşmasında etkili olduğu
düşünülmektedir.
Öğretmenlerin hem toplam puan hem de alt alanlarda aldıkları puanların branş değişkenine göre
anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi
amacıyla yapılan LSD testinden elde edilen sonuçlara göre mesleki bilgi alt alanında beden öğretmenleri
ile Türkçe, sosyal, sınıf, İngilizce ve bilişim öğretmenleri arasında beden öğretmenleri aleyhine; rehberlik
öğretmenleri ile Türkçe, sosyal ve bilişim öğretmenleri arasında rehberlik öğretmenleri aleyhine; Türkçe
öğretmenleri ile din kültürü ve fen öğretmenleri arasında Türkçe öğretmenleri lehine anlamlı farklılık
olduğu belirlenmiştir. Mesleki beceri alt alanında beden öğretmenleri ile Türkçe, sosyal, sınıf, İngilizce, fen
ve bilişim öğretmenleri arasında beden öğretmenleri aleyhine; rehberlik öğretmenleri ile Türkçe, sosyal,
sınıf, İngilizce, fen ve bilişim öğretmenleri arasında rehberlik öğretmenleri arasında rehberlik öğretmenleri
aleyhine anlamlı farklılık bulunmuştur. Tutum ve değerler alt alanında Türkçe öğretmenleri ile matematik
öğretmenleri arasında Türkçe öğretmenleri arasında Türkçe öğretmenleri lehine; beden öğretmenleri ile
Türkçe, sosyal, fen ve bilişim öğretmenleri arasında beden öğretmenleri aleyhine; rehberlik öğretmenleri
ile Türkçe, sosyal, sınıf ve bilişim öğretmenleri arasında rehberlik öğretmenleri aleyhine anlamlı farklılık
tespit edilmiştir. Toplam puanda ise Türkçe öğretmenleri ile matematik ve fen öğretmenleri arasında
Türkçe öğretmenleri lehine; beden öğretmenleri ile Türkçe, sosyal, sınıf, İngilizce, bilişim öğretmenleri
arasında beden öğretmenleri aleyhine; rehberlik öğretmenleri ile Türkçe, sosyal, sınıf ve bilişim
öğretmenleri arasında rehberlik öğretmenleri aleyhine anlamlı farklılık olduğu görülmektedir.
Öğretmenlerin aldıkları puanlara bakıldığında bilişim, Türkçe ve sosyal ve sınıf öğretmenlerinin diğer
öğretmenlere göre daha yüksek puan aldıkları görülmektedir. En düşük puanları ise beden ve rehberlik
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öğretmenlerinin aldığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde bazı branşlardaki
öğretmenlerin belirgin şekilde düşük puan aldığı görülmektedir. Bunun için daha fazla katılımcının dâhil
edildiği araştırmalar yapılmalı ve sonuçlar buna göre değerlendirilmelidir. Taşgın ve Sönmez (2013)
tarafından sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının mesleki yeterlik algılarını belirlemeye yönelik
yaptıkları çalışmada sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının performanslarını olumlu
değerlendirdikleri sonucuna ulaşmışlardır.
Alan yazın incelendiğinde öğretmen yeterlikleri ile ilgili çalışma sayısının sınırlı olduğu görülmüştür.
Bu konuda daha fazla çalışma yapılmasının daha sağlıklı değerlendirmeler yapılmasında önemli olduğu
düşünülmektedir. Genel öğretmen yeterliklerinin yanı sıra branş bazında öğretmen yeterliklerine yönelik
çalışmaların da yapılması gerekmektedir. Öğretmenlerin yeterliklerinin ayrıca performans göstergelerine
göre değerlendirmelerinin yapılmasının daha objektif sonuçlar elde edilmesinde etkili olacağı
düşünülmektedir.
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Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Spor ve Spor Dışı Yaşamlarındaki Ahlaki
Uzaklaşma Eğilimlerinin İncelenmesi
Leyla SARAÇ, Mersin Üniversitesi, Türkiye, lylsrc@gmail.com
Burhan PARSAK,Mersin Üniversitesi, Türkiye, b.parsak@hotmail.com

Özet
Bu çalışmanın amacı kadın ve erkek beden eğitimi öğretmenlerinin spor ve spor dışı yaşamlarındaki
ahlaki uzaklaşma eğilimlerinin karşılaştırılarak, spor ve spor dışı yaşamlarındaki ahlaki uzaklaşma eğilimleri
ile yaşları ve öğretmenlik deneyimleri arasında ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya 65 kadın 97 erkek olmak
üzere 162 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Araştırma sonuçları kadın (Mdn.= 14.00) ve erkek (Mdn.=
17.20) öğretmenlerinin sporda ahlaktan uzaklaşma ölçeğinden almış oldukları puanlar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya koyarken, U= 2806.50, z= -1.19, p= .24; kadın (Mdn.=
42.74) ve erkeklerin (Mdn.= 49.03) spor dışı yaşamlarında ahlaktan uzaklaşmaya yönelik almış oldukları
puanlar açısından fark olduğunu göstermiştir, U= 2138.50, z= -3.47, p= .001. Elde edilen bulgular, kadın
öğretmenlerin spor dışı yaşamlarında ahlaktan uzaklaşma eğilimi puanları, erkeklerle kıyaslandığında
anlamlı derecede düşük çıkmıştır. Kadın öğretmenlerin sporda ahlaki uzaklaşma puanları ve spor dışındaki
ahlaki uzaklaşma puanları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde ve yüksek düzeyde (rs(65)= .57, p=
.01), erkek öğretmenlerin sporda ve spor dışında ahlaki uzaklaşma eğilimi puanları arasında pozitif yönde,
orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur, (rs(97)= .38, p= .01). Araştırma bulguları kadın ve erkek
beden eğitimi öğretmenlerinin hem spor ortamında hem de spor ortamı dışında ahlaki uzaklaşma
eğilimlerinin düşük olduğunu göstermiştir. Cinsiyetin, spor ortamında ahlaki uzaklaşma açısından
öğretmenler arasında fark yaratmadığı, spor dışındaki yaşamda erkek öğretmenlerin kadınlardan daha
fazla ahlaki uzaklaşma eğilimleri olduğu görülmüştür. Spor ortamında ve dışında ahlaki uzaklaşma ile
öğretmenlerin yaş ve öğretmenlik deneyimleri ilişkili bulunmamıştır, ancak spor ortamında ahlaki
uzaklaşma eğilimi arttıkça, spor ortamı dışında da artmaktadır.
Anahtar kelimeler: Beden eğitimi, spor, ahlak, ahlaki uzaklaşma
Abstract
This study aims to compare female and male physical education teachers’ moral disengagement
tendencies in and out of their sport lives and investigate the relationship between moral disengagement
tendencies in and out of their sport lives and the teachers’ age and teaching experience. The study was
conducted with 162 physical education teachers (65 females and 97 males). There were no statistically
significant differences between females and males in terms of the scores they obtained from the Moral
disengagement in sport ( U= 2806.50, z= -1.19,p= .24; female (Mdn.= 42.74) and male (Mdn.= 49.03);
however, there were differences between females (Mdn.= 14.00) and males (Mdn.= 17.20) in terms of
their moral disengagement scores for out of sport lives (U= 2138.50, z= -3.47, p= .001). A statistically
positive, highly significant relationship was found between female teachers’ moral disengagement scores
in sport lives and moral disengagement scores out of sport lives (rs(65)= .57, p= .01), and a positive,
medium level and significant relationship was found between male teachers’ moral disengagement
tendencies in and out of sport scores (rs(97)= .38, p= .01). Female and male physical education teachers
had low moral disengagement tendencies both in and out of sport environments. Gender was found to
cause no differences in terms of moral disengagement in sport environment. No significant relationships
were found between age and teaching experience and moral disengagement in and out of sport
environments. However, moral disengagement scores out of sport environments increased with the
increase in the moral disengagement scores in sport.
Keywords: Physical education, sport, moral, moral disengagement
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Giriş
Öğretmenler eğitim sisteminin önemli bir parçası olduğu gibi öğrencilerin kişisel gelişiminin de
önemli bir parçasıdır. Öğretmenlik, alan bilgisi ile ilgili yeterliliğinin yanı sıra ahlaki olarak da olgunluk
gösterilmesi gereken meslektir (Çekin, 2013). Day (2002) öğretmenlik mesleğinin temelde değerler
öğretisi olduğunu vurgulamakta; bununla birlikte öğrencilerin, öğretmenlerinin anlattığı konular kadar,
herhangi bir durumdaki tutum ve davranışlarıyla da ilgilendiğini belirtmektedir. İyi yetişmiş ve ahlaken
olgun öğretmenlerin yetiştirecekleri bireyler de şüphesiz ki toplumsal alanın tamamını olumlu
etkileyecektir. Ryan ve Bohlin (1999) de ahlaki öğretim ile ilgili kitaplarında öğrenim gören her öğrencinin
uygun ahlaki davranışlar göstermesini sağlayacak değerler ve becerilerle donatılmasının okulların temel
hedefleri arasında olduğunu vurgulamakta ve en önemli etkenin öğretmenler olduğunun altını çizmektedir
(akt. Ekşi, 2003).
Ahlak, bireylerin toplum içindeki davranışlarını ve birbirleri ile ilişkilerini düzenlemek amacıyla
başvurulan, kurallar bütünü ve başka bireylerin davranışlarını, olumlu ya da olumsuz biçimde
değerlendirmekte kullanılan ölçütler olarak tanımlanmaktadır (Baysaling, 2000). Kohlberg (1973) ise ahlâk
eğitimi konusunda yaptığı çalışmalarda örtük programa değinerek ahlâk eğitiminde örtük programın etkisi
konusunda çeşitli fikirler ileri sürmüştür. Ona göre öğrenciler öğrendiklerini sadece kitap ve
materyallerden değil, çoğunlukla sınıfta örtük program ile oluşturulan ahlâkî çevre ve atmosfer ile
öğrenirler (akt. Yüksel, 2005). Örtük program, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin sergiledikleri tüm
davranışlarda, öğrenciyle kurulan iletişimlerde, eğitim-öğretimin yarışmacı, yaratıcı, ezberci olmasında,
okulun kendine özgü öğrenme ortamlarında, kısaca okulda öğrencilerin etkileşim sonucu öğrendikleri tüm
davranışlarda kendini gösterir (Çubukçu, 2012). Tüm bu davranışların bireylerin ahlak anlayışından
etkilendiği yapılan araştırmalarla ortaya koyulmuştur (Bandura, 1977). Ahlâki olmayan davranışta bulunan
birey utanç duymakta ve kendisini suçlu hissetmektedir (Sheikh & Janoff-Bulman, 2010). Ahlâk dışı
davranan kişinin bu olumsuz duygulardan kurtulmasının yollarından biri ahlâkî uzaklaşmadır (Gezici-Yalçın,
Şenyurt, Gültepe & Coşkun, 2016). Bandura’nın (1999, 2001, 2002) tanımladığı ahlâkî uzaklaşma kavramı,
ahlâki olmayan davranışta bulunan bireyin sosyal-bilişsel olarak kendini düzenleme sürecini ifade
etmektedir. Buna göre, bireyler ahlâki olmayan bir davranışta bulunduklarında olumsuz duygular
hissetmemek için ahlâki olmayan davranışlarını haklı görmeye çalışmakta, diğer bir ifadeyle,
meşrulaştırmaktadır. Zarar verici davranışlar ve ahlâk dışı eylemler, böylece birey için kabul edilebilir hâle
gelmektedir. Buradan yola çıkarak öğretmenlerin kendi ahlak sistemlerinin ne durumda olduğunun
belirlenmesi merak konusudur. Yapılan araştırmalar ülkemizde öğretmenlerin yeterli seviyede demokratik
tutumlara sahip olmadığını (Gözütok, 1995), öğrencileriyle kurdukları ilişkiyi otoriter bir yapıda
sürdürdüklerini, demokratik değerleri öğrencilere kazandırma konusunda yeteri kadar çaba
göstermediklerini (Kıncal, 2000), hatta bedensel ceza, hakaret, küfür ve azarlama gibi eğitimde olmaması
gereken davranışları dahi sergilediklerini (Gözütok, 1995) ortaya koymaktadır. Bu bulgular okulların resmi
programıyla örtük program arasında çeşitli yönlerden çelişen durumlar olduğunu göstermekte ve bu
durumların okullardaki uygulamaları etkilediği belirtilmektedir (Yüksel, 2005). Bir sosyal olay olarak da
yaşamın ayrılmaz bir parçası olan sporun, içinde sakatlık yaşayan rakibe yardım etmek ve kötü bir
performans sergilemiş takım arkadaşını cesaretlendirmek ve desteklemek gibi olumlu sonuçlara
rastlanırken; yalan söylemek, rakibi kışkırtmak ve diğer sporcuların sakatlanmasına neden olmak gibi
olumsuz durumlara da rastlanmaktadır (Kavussanu, 2008). Performans sporunda, rakibi yenmek ve rekor
kırmak için sarf edilen tüm çabalar da içinde bulunulan sosyal olayın değerler sisteminin yazılı hukuki
yasalarına ve genel ahlak kurallarına göre oluşmaktadır (Yoncalık & Gündoğdu, 2007). Fakat,
öğretmenlerin yalnızca kazanmayı amaçlamaları ve öğrencileri bu şekilde yönlendirmeleri, öğrencilerin
spor ve toplumsal yaşam adına olumsuz davranışları özümsemelerine neden olmaktadır (Pehlivan, 2004).
Pedagojik olarak, insanın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlaması beklenilen spor, günümüzde spor
ahlakıyla uyuşmayan davranışları öğrenme ve gösterme alanına dönüşmüş; sporun içindeki bu
uygulamalardan dolayı sportmenlik kapsamındaki temel tutum ve davranışlar önemini gittikçe yitirmiş ve
“ne pahasına olursa olsun kazanma” düşüncesi ön plana çıkmıştır (Koç, 2013). Bu düşünce, ne yazık ki okul
sporlarında da benzer şekilde öğrenci davranışlarında gözlenmekte, kural dışı davranışlar dahi ahlaki değil
taktik açısından değerlendirilmektedir (Yıldıran, 2005). Kaehler (1985), beden eğitimi dersinde ahlak
eğitimi üzerine yaptığı araştırmasında, öğrencilerin Fair Play’e teşvik edilmediklerini, Fair Play kavramının
anlamı üzerine bilgi ve deneyimlerinin olmadığını, oyun kurallarını ve Fair Play prensiplerini çiğneyerek
dahi olsa, kazandıklarında övüldüklerini tespit etmiştir (akt. Yıldıran, 2005). Bu nedenle, öğretmen
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davranışlarının öğrencileri etkilediği ve öğrenci davranışlarını şekillendirdiği (Çekin, 2013) durumundan
yola çıkarak öğretmenlerin ahlaki uzaklaşma eğilimlerinin incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Alan
yazında beden eğitimi öğretmenlerinin spor ve spor dışı yaşamlarındaki ahlaki uzaklaşma eğilimleri üzerine
odaklanan araştırmaların yok denecek kadar az olduğu gözlenmiştir. Buradan yola çıkarak araştırmanın
amacı kadın ve erkek beden eğitimi öğretmenlerinin spor ve spor dışı yaşamlarındaki ahlaki uzaklaşma
eğilimlerinin karşılaştırılarak, spor ve spor dışı yaşamlarındaki ahlaki uzaklaşma eğilimleri ile yaşları ve
öğretmenlik deneyimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Yöntem
Bu bölümde araştırma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve verilerin analizine ilişkin
bilgiler yer almaktadır.
Araştırma grubu
Araştırmanın evrenini Adana ilinde aktif olarak görev yapan beden eğitimi öğretmenleri, örneklemini
ise araştırmacıların kolay ulaşılabilir örneklem yolu ile belirlemiş olduğu 65 kadın 97 erkek olmak üzere
162 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin yaş ortalamaları 37.51±6.72 (Ort.kadın=
35.51±6.68, Ort.erkek= 38.86±6.43), öğretmenlik deneyimi ortalamaları 12.36±7.72 (Ort.kadın= 11.28±8.52,
Ort.erkek= 13.08±7.09) ’dir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplamak amacı ile Boardley ve Kavussanu (2008) tarafından, sporcuların sporda
ahlaktan uzaklaşmaya yönelik tutumlarını ölçmek üzere geliştirilmiş ve Türkçeye Gürpınar (2015)
tarafından uyarlanmış, 8 maddeli, tek faktörlü ve 7’li Likert tipinde hazırlanmış “Sporda Ahlaktan
Uzaklaşma Ölçeği Kısa Formu (MDSS-S)” kullanılmıştır. Ölçeğin bu çalışma kapsamında elde edilen
Cronbach alfa katsayısı .79 olarak hesaplanmıştır. Ölçekten alınabilecek minimum ve maksimum puanlar
8-56 olup, yüksek puanlar katılımcıların spor ortamında ahlaktan uzaklaştıkları anlamını taşımaktadır.
Araştırmada kullanılan bir diğer ölçek Bandura (1996) tarafından bireylerin ahlaki uzaklaşma eğilimlerini
ortaya koymak amacı ile geliştirilmiş, Gezici-Yalçın vd. (2016) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan “Ahlaki
Uzaklaşma Ölçeği’dir”. Toplam 26 maddeden oluşan ölçek tek faktörlüdür ve 5’li Likert tipinde
hazırlanmıştır. Ölçekten alınacak minimum ve maksimum puanlar 26-130 arasında değişmekte, yüksek
puanlar ahlaki uzaklaşma eğiliminin fazla olduğunu göstermektedir. Ölçeğin bu çalışma kapsamında elde
edilen Cronbach alfa katsayısı .96 olarak hesaplanmıştır.
Veri Toplama İşlemi
Veriler kolayda örnekleme yolu ile toplanmış; verilerin toplanması sürecinde, araştırmacı tarafından
beden eğitimi öğretmenlerine araştırmanın amacı ve kapsamına yönelik açıklamalar yapılmıştır.
Araştırmaya yalnızca gönüllü öğretmenler dahil edilmiştir. Veri toplama aracının doldurulması yaklaşık 15
dakika sürmüştür.
Verilerin Analizi
Yapılan Kolmogorov-Smirnov normallik testinde verilerin normal dağılmadığı gözlenmiş, bu nedenle
kadın ve erkek beden eğitimi öğretmenlerinin spor ve spor dışı yaşamlarındaki ahlaki uzaklaşma
eğilimlerini karşılaştırmak amacı ile Mann Whitney U Testi, beden eğitimi öğretmenlerinin spor ve spor
dışı yaşamlarındaki ahlaki uzaklaşma eğilimleri ile yaşları ve öğretmenlik deneyimleri arasındaki ilişkiyi
belirlemek amacı ile de Spearman Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır.
Bulgular
Bu bölümde veriler Mann-Whitney U, Spearman Korelasyon Katsayısı ve tanımlayıcı istatistikler
yoluyla analiz edilerek rapor edilmiştir. Araştırma bulguları kadın (Mdn.= 14.00) ve erkek (Mdn.= 17.20)
beden eğitimi öğretmenlerinin sporda ahlaktan uzaklaşma ölçeğinden almış oldukları puan arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya koyarken, U= 2806.50, z= -1.19, p= .24; kadın (Mdn.=
42.74) ve erkeklerin (Mdn.= 49.03) spor dışı yaşamlarında ahlaktan uzaklaşmaya yönelik almış oldukları
puan açısından fark olduğunu göstermiştir, U= 2138.50, z= -3.47, p= .001. Elde edilen bulgular, kadın
beden eğitimi öğretmenlerinin spor dışı yaşamlarında ahlaktan uzaklaşma eğilimi puanları, erkeklerle
kıyaslandığında anlamlı derecede düşük çıkmıştır. Buna ek olarak kadın ve erkek beden eğitimi
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öğretmenlerinin sporda ve spor dışındaki ahlaki uzaklaşma eğilimleri ile yaş ve deneyimleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığı Spearman’s Rank Order korelasyon katsayısı ile
hesaplanmış ve kadın öğretmenlerin yaşları ve deneyimleri ile sporda ve spor dışındaki ahlaki uzaklaşma
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur, p> .05. Ancak kadın
öğretmenlerin sporda ahlaki uzaklaşma puanları ve spor dışındaki ahlaki uzaklaşma puanları arasında
istatistiksel olarak pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir, (rs(65)= .57, p= .01).
Benzer biçimde erkek öğretmenlerin de sporda ve spor dışında ahlaki uzaklaşma eğilimi puanları ile yaş ve
deneyim arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi tespit edilmemiş (p> .05), ancak sporda ve spor
dışında ahlaki uzaklaşma eğilimi puanları arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki
bulunmuştur, (rs(97)= .38, p= .01). Analiz sonuçlarından elde edilen bulgulara yönelik değerler Tablo 1.’de
görülmektedir.
Tablo 1.
Öğretmenlerin yaş, kıdem, sporda ahlaki uzaklaşma ve ahlaki uzaklaşma puanlarına ilişkin ortalamaları
Kadın
Erkek
Ort.

SS.

Ort.

SS.

Yaş

35.51

6.68

38.86

6.43

Kıdem

11.28

8.52

13.08

7.09

Sporda ahlaki
uzaklaşma

15.68

6.79

17.20

7.81

Ahlaki uzaklaşma

42.74

12.13

49.03

11.57

TARTIŞMA
Alan yazında sporda ahlaki uzaklaşma ile ilgili kısıtlı sayıda araştırma olduğu tespit edilmiştir
(Boardley & Kavussanu, 2008, 2010; Kavussanu, Ring & Kavanagh, 2015). Boardley ve Kavussanu (2008)
sporcu erkeklerin sporcu kadınlardan; rugby oyuncularının ve futbolcuların, basketbol ve hokey
sporcularından daha fazla ahlaktan uzaklaştıklarını bulmuş; benzer şekilde yaptıkları bir başka çalışmada
erkeklerin kadınlara oranla daha fazla ahlaktan uzaklaştıklarını ve ahlaktan uzaklaşma ile rakibe yapılan
antisosyal davranışlar arasında yüksek derecede güçlü ilişki olduğunu tespit etmişlerdir (Boardley &
Kavussanu, 2010). Bu bulgular araştırmada cinsiyet değişkeni ile ilgili ortaya çıkan bulgularla
örtüşmemektedir. Beden eğitimi öğretmenlerinin aynı koşullarda eğitim almış olması ve aldıkları eğitimin
cinsiyete göre farklılaşmamasının kadın ve erkek beden eğitimi öğretmenlerinin sporda ahlaki uzaklaşma
puanlarının benzer olması durumunu ortaya çıkardığı söylenebilir (Cengiz & Serbes, 2014).
Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre ahlaktan uzaklaşma eğilimlerinin daha düşük olması;
Gezici-Yalçın vd. (2016)’nin yaptığı araştırmada kadın ve erkeklerin ahlaki uzaklaşma eğilimleri arasında
fark olmaması bulgusuyla örtüşmemektedir. Bandura, Barbaranelli, Caprara ve Pastorelli (1996)’nın
yaptığı çalışmada ise erkeklerin kadınlara göre daha fazla ahlaki uzaklaşma eğilimine sahip olduğunu tespit
etmiş olmaları bu araştırmanın bulgusuyla paralellik göstermektedir. Çiftçi (2001) lise öğrencilerinin ahlaki
yargı yeteneklerini araştırdığı doktora tezinde, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha özerk olmaya,
girişimci olmaya, planlar yapmaya teşvik edildiğini; kız öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri, yaşama,
mesleğe, dış dünyaya hazırlanmaları yerine, daha çok ailelerine ve daha sonra da eşlerine bağımlı
olmalarının teşvik edildiğini belirtmektedir (akt. Güler, 2006). Buradan yola çıkarak erkeklerin başarılı,
güçlü vb. olmaları adına daha fazla ahlaki uzaklaşma eğilimi gösterdikleri söylenebilir.
Kadın ve erkek öğretmenlerin yaşları, kıdemleri ile sporda ve spor dışındaki ahlaki uzaklaşma
düzeyleri arasında ilişki ortaya çıkmamıştır. Ancak kadın ve erkek öğretmenlerin sporda ahlaki uzaklaşma
puanları ve spor dışındaki ahlaki uzaklaşma düzeyleri arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin
değerler eğitimine ilişkin görüşleri üzerine yapılan araştırmalarda, değişen ve gelişen zamana rağmen
öğretmenlerin değer yargılarını muhafaza ettikleri vurgulanmıştır (Özmen, Er & Gürgil, 2012). Bu bulgu
kadın ve erkek öğretmenlerin sporda ve spor dışındaki ahlaki uzaklaşma puanları ile yaş ve kıdem arasında
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anlamlı bir ilişki olmaması durumunu destekler niteliktedir. Benzer şekilde öğretmenlerin var olan ahlaki
uzaklaşma eğilimlerini korudukları söylenebilir.
Hem kadın hem de erkek öğretmenlerin sporda ve spor dışında ahlaki uzaklaşma eğilimi puanları
arasında pozitif yönde ilişkinin tespit edilmiş olması; öğretmenlerin sporda ahlaki uzaklaşma eğilimlerinin
artması durumunda spor dışındaki ahlaki uzaklaşma eğilimlerinin de paralel bir şekilde arttığını
göstermektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında; okullarda sportmenliği, ahlaklı olmayı öğretecek olan
beden eğitimi öğretmenlerinin yetiştirildiği eğitim kurumlarında sportif erdem, etik ve sportmenlik gibi
konularda yeterli bir eğitim verilmemesi (Koç, 2013) ve tüm bu söylenenlerin aynı zamanda sosyal yaşamın
ayrılmaz bir parçası olması (Yoncalık & Gündoğdu, 2007), öğretmenlerin sporda ve spor dışında ahlaki
uzaklaşmalarının paralel şekilde değişmesine neden olduğu söylenebilir.
Sonuç
Araştırma bulguları kadın ve erkek beden eğitimi öğretmenlerinin hem spor ortamında hem de spor
ortamı dışında ahlaki uzaklaşma eğilimlerinin düşük olduğunu göstermiştir. Cinsiyetin, spor ortamında
ahlaki uzaklaşma açısından öğretmenler arasında fark yaratmadığı, spor dışındaki yaşamda erkek
öğretmenlerin kadınlardan daha fazla ahlaki uzaklaşma eğilimleri olduğu görülmüştür. Spor ortamında ve
dışında ahlaki uzaklaşma ile öğretmenlerin yaş ve öğretmenlik deneyimleri ilişkili bulunmamıştır; ancak
spor ortamında ahlaki uzaklaşma eğilimi arttıkça, spor ortamı dışında da artmaktadır.
Spor ortamında ve spor ortamı dışında beden eğitimi öğretmenlerinin ahlaki uzaklaşma eğilimlerinin
ortaya konulmasında nitel araştırma yöntemi kullanılması; araştırmada ahlaki uzaklaşma puanları
ortalamanın altında bulunmuş olsa da, öğretmenlerin ahlaki uzaklaşma eğilimlerinin en düşük düzeyde
çıkmamasının olası nedenlerinin araştırılması önerilmektedir.
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6. ve 7.Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının Okuduğunu Anlama
Becerilerine Etkisi
Selma Sarıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, akinselma81@gmail.com
Abdullah Adıgüzel, Düzce Üniversitesi, Türkiye, abdullahadigüzel@duzce.edu.tr
Özgür Sirem, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, ozgursirem@gmail.com
Öz
Türkiye’nin PISA sınavlarında okuma becerileri değerlendirildiğinde OECD ülkelerinin altında
kalmıştır. Bu yüzden okumaya karşı tutumun artırılmasıyla okuduğunu anlama becerileri arasındaki
ilişkinin varlığı önemlidir. Bu çalışmanın amacı; Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin
tutumlarının okuduğunu anlama beceri düzeylerine etkisini araştırmaktadır. Araştırmada tekil ve ilişkisel
tarama modelleri kullanılmıştır. Araştırma evrenini Düzce İli Akçakoca İlçesi ortaokullarında öğrenim gören
6. ve 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada seçkisiz örneklem tekniğinin bir türü olan basit
tesadüfi örneklem tekniği kullanılmıştır. Buna göre Düzce İli Akçakoca İlçesinde bulunan 8 ortaokul
içerisinden rastgele seçilen 4 ortaokuldan toplam 232 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Elde edilen bulgulara göre; 6 ve 7.sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutum düzeyleri
incelendiğinde; Tutum düzeyleri kişisel özelliklere göre, kız öğrencilerin ve 6.sınıfların okumaya karşı
tutumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Her gün düzenli kitap okuyan öğrencilerin okumaya karşı
tutumlarının daha yüksek olduğu elde edilen sonuçlar arasındadır. Öğrencilerin okuduğunu anlama
becerileri ve bu beceriler onların kişisel özelliklerine göre değerlendirildiğinde 7.sınıf öğrencilerinin ve kız
öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri daha yüksektir. Öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ile
kitap okuma sıklık düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sessiz okuyan öğrenciler sesli
okuyan ve altını çizerek okumayı benimseyen öğrencilere göre okuduğunu anlama beceri bakımından
yüksek puanlara sahiptir. Öğrencilerin okumaya karşı tutumları onların okuduğunu anlama becerilerini
düşük düzeyde açıklayabilme oranına sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Okuduğunu anlama becerisi, okuma türü, okuma sıklığı, tutum.
Abstract
The purpose of this study is; When reading skills in assessing Turkey's PISA exam was below the
OECD countries. Therefore, it is important that the relationship between reading comprehension and
reading comprehension skills is improved. This study investigates the effects of reading attitudes of 6th
and 7th grade students in middle school on reading comprehension skill levels. Single and relational scan
models were used in the study. The research universe is composed of 6th and 7th grade students who are
studying in the Düzce Akçakoca district secondary schools. A simple random sample technique, a type of
random sample technique, was used in the research. According to this, a total of 232 students from 4
secondary schools randomly selected from 8 secondary schools located in Düzce İli Akçakoca District
constitute the sample of the research.
According to findings; When the attitudes of 6th and 7th grade students to reading are examined;
When attitude levels were examined according to personal characteristics, it was seen that the attitudes
of girls and 6th graders towards reading were higher. Students who read regular books every day have
higher attitudes towards reading. The ability of the learners to understand and to be assessed according
to their personal characteristics. Grade 7 students and girls have a higher level of comprehension. There
was no significant difference between reading comprehension skills of students and reading frequency
levels. Students who read silently have high scores in terms of reading skills according to students who
read gold and voice reading. Students' attitudes towards reading have a low rate of explaining their
reading comprehension skills.
Keywords:Reading comprehension skill, reading type, reading frequency, attitude
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Giriş
Dünyada bilgiye ulaşmak için kullanılan en kolay ve ekonomik yol okumadır. Dahası okuma sadece
bilgi edinmenin değil aynı zamana bu bilgileri eskileriyle pekiştirerek, yeniden anlamlandırma ve
üretmeninde en kolay yoludur(Yıldız, 2013). Okuma becerisi ve alışkanlığı erken eğitim sürecinde
kazandırılmalıdır.
Bu becerilerin yanlış ya da eksik kazandırılması öğrenme açısından ciddi anlamda olumsuz sonuçlar
doğurabilir(Hulme ve Snowling, 2013). Okuma insan yaşamının çocukluk çevresinde okulla birlikte
kazanılan bir etkinlik olmakla birlikte bu etkinliğin süreklilik kazanması okuma alışkanlığını ortaya
çıkarmaktadır(Çakmak ve Yılmaz, 2009). Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için, çocuğun doğduğu
andan itibaren oyuncakları arasında renkli, çekici kitapların yer alması, evde çocuğun sürekli görebileceği
bir kitaplığın olması, anne babaların okuyarak model olmaları kütüphaneden bahsetmeleri ve çocuğu kitap
okuduğu için övmeleri önerilmektedir(Çetin ve Karaata, 2010). Bu öneriler aynı zamanda okumaya karşı
tutumu da güçlendirir.
Okumaya ilişkin tutum, okuma üzerinde oldukça etkili olan bir faktördür. Tutumu, bireyin çevresiyle
etkileşimi sonucunda gelişen; onun bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını gösteren; bilişsel,
duyuşsal ve psikomotor davranışlarını etkileyen nispeten kalıcı eğilim olarak tanımlamak mümkündür. İlgili
literatürde okumaya ilişkin geliştirilen tutumun özde aynı olmakla beraber çeşitli şekillerde tanımlandığı
görülmektedir. Örneğin Turner ve Paris(1995) okumaya ilişkin tutumu, okumanın niteliğini ve niceliğini
etkileyen, bireyin okumaya ilişkin geliştirdiği hisleri olarak tanımlarken(Akt:Black ve Young, 2005).
Alexander ve Filler(1976) ve Smith(1990) ise okuma eyleminin sıklığını artıran ya da azaltan duygu ve
hislerin eşlik ettiği zihin hâli olarak tanımlamışlardır(Akt: Yamashita, 2004).
Okuma tutumu genel olarak” okumaya yönelik duygular, değerlendirmeler olarak ifade
edilmektedir(Mathewson, 1994; Mckenna, Kear ve Ellsworth, 1995) .Okuma tutumuna yönelik
araştırmaların sonucunda okumaya karşı olumlu tutum geliştiren bireylerin okuma motivasyonlarının da
olumlu olduğu görülmüştür(Baker ve Wiegfield, 1999). Okumaya yönelik tutum ile ilgili edinilmiş
kazanımlar bireyin okuma ve anlama ile ilgili becerilerini de etkiler. Okuma bireyin kendi isteğiyle
gerçekleştiği için okuma işinin yapılması için okumaya karşı olumlu tutum geliştirmek gerekir(Akyol, 2005).
Okumaya karşı tutumun erken yaşlarda geliştirilmesi önemlidir. Ülger’e(2011) göre öğrencilerin erken
yaşlarda okuma alışkanlığının kazanması ileriki yaşlar için belirleyici olacaktır.
Okumaya yönelik tutum ile ilgili olumlu tecrübeler edinilmesi için erken yaşlardan itibaren okuma
ile ilgili olumlu öğretiler verilmelidir.” Öğrencilerin, okuyan, düşünen anlayan, sorgulayan, bireyler
olmalarına yönelik çalışmalara erken yaşlarda başlanmalıdır; çünkü okuma alışkanlığı kazanma ve okuma
becerilerini geliştirme, 6-11 yaş düzeyinde şekillenmeye başlamaktadır”(Güneş, 2009). İnsanların hayatları
boyunca öğrenme- öğretme sürecinde yer alan okuma becerisi bireyin kişisel özelliklerine göre şekillenir.
Bu durum okumanın zorunluluk dışında bireyin duygu, düşünce ve geçmiş birikimiyle okumaya karşı
geliştirdiği bir tutum olduğunu göstermektedir.
Öğrencilerin büyük çoğunluğunun okumaya ilişkin yüksek seviyede olumlu tutum geliştirdiği
görülmüştür. Gönen ve diğerleri(2004) de, ilköğretim beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin okuma
alışkanlıklarını inceledikleri çalışmada, çocukların okumaya karşı ilgilerinin yüksek olduğunu, çocukların
önceki yıllarda yapılan araştırmalara göre daha fazla kitap okuduklarını belirlemişlerdir. Cinsiyet açısından
bakıldığında kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre okumaya ilişkin daha yüksek seviyede olumlu tutum
geliştirdiği belirlenmiştir. İlköğretim öğrencileri üzerinde yapılan pekçok araştırma sonucunun(Black ve
Young, 2005; Kush ve Watkins, 1996; Sainsbury, 2004) ulaşılan bu sonucu desteklediği söylenebilir.
Okuma eğitiminin planlı bir süreci takip etmesi gerekir. Yalçın(2006) çocuklarda, okuma eğitiminin
15 yaş sonuna kadar planlı ve sürekli bir biçimde yapılması sonucunda okuma alışkanlığının oluştuğunu ve
yaşamları boyunca geliştiğini belirtmektedir. Bu yüzden aile ve okulun okumaya karşı olumlu tutum
geliştirmesi gerekmektedir.
Okuma doğuştan gelen bir potansiyeldir. Demirel(2003) ‘ e göre okuma, okuduğunu anlama bir
beceridir. Kişilerde doğuştan okuyabilme potansiyeli vardır ama bu potansiyel eğitimle gelişir. Bu sebeple
de okuma gelişebilen, geliştirilebilen bir beceri olarak kabul edilmektedir. Bu becerinin de iki temel
bileşeni vardır. Bunlar da okuma hızı ve anlamadır. Sessiz okuma, sesli okumaya göre anlamı çabuk
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kavrama olanağı sağlar. Ayrıca sessiz okumanın sesli okumaya oranla kavrama hızını iki kat artırdığı
söylenmektedir(Cemiloğlu, 2004). Altını çizerek okuma türü, okunulan herhangi bir metinde önemli
görülen yerleri belirtmek ve okunulanların akılda kalıcılığını artırmak amacıyla, okunan yazının
işaretlenmesini ifade eder(Sert, 2010). Fizyolojik olarak yazı iki şekilde okunabilir. Sesli ve sessiz okuma
şeklinde yapılan araştırmalarda, sesli okumanın, okuma hızını yavaşlatıp anlamayı zorlaştırdığı ortaya
çıkmıştır. Ayrıca sesli okumanın, sessiz okumaya göre dört kat fazla zaman aldığı saptanmıştır(Güneş,
2000).
Çoğu ülkede, sınıf içinde okuma, yüksek sesle yapılır. Bu da öğrencileri bilinçsiz olarak düşünce
birimlerini kavraması yerine kelime kelime okumaya alıştırır. Yüksek sesle okumanın çok yapılması
gerilemeye sebep olacağı gibi, ömür boyu sürecek okuma yanlışlıklarını da başlatır(Bamberger, 1990).
Türkiye’de ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin okudukları 100 kelimelik bir metnin 70 kelimesini, lise
öğrencilerinin 50 kelimesini, üniversite öğrencilerinin ise 35 kelimesini anlamayıp ikinci kez okudukları
belirlenmiştir(Akyol, 2006). Bu bulguların okul başarısında okuma alışkanlığının rolüne ilişkin ipuçları
taşıdığı söylenebilir. Bu nedenle öğrencilere okuma alışkınlığı kazandırmak gerekir. Sümbül ve
diğerleri(2010)’ne göre, okumaya karşı uyandırılan ilgi, bireylerin boş zamanlarında okuma etkinliği
gerçekleştirmelerini ve böylece genel bilişsel özelliklerini yapılandırmalarını sağlamaktadır. Okumanın
önemi, öğretim programlarında da ifade edilmiş, bütün derslerin ilk basamağını okumanın oluşturduğu,
etkin okuyamayan ve okuduğunu anlayamayan bir öğrencinin başarı düzeyinin düşük olacağı belirtilmiştir.
Okuduğunu anlama becerisi ile akademik başarı arasında bir ilişki olduğu muhakkaktır.
Gallik(1999)’in üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmasında ders dışı okuma ile akademik
başarı arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Yaman ve Süğümlü (2010) ilköğretim ikinci kademe
öğrencileriyle yaptığı çalışmada not ortalaması yüksek olan öğrencilerin hızlı ve sessiz okuma becerileri
bakımından kendilerini daha yeterli gördükleri belirlenmiştir. Sert(2010) çalışmasında Ortaokul 6.sınıf
öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarının arttıkça öğrencilerin okuduğunu anlama başarı puanlarının da
arttığı sonucuna ulaşmıştır. Ortaokul düzeyinde tutum ve okuduğunu anlama ile ilgili birçok çalışmaya
rastlanmıştır(Yıldız, 2010; Ünal, 2006; Ateş, 2008). Ancak tutum ile okuduğunu anlama arasındaki ilişkiyi
bir arada inceleyen çalışma yeterli sayıda değildir(Sallabaş, 2008). Türkiye’nin PISA sınavlarında okuma
becerileri değerlendirildiğinde OECD ülkelerinin altında kalmıştır(Karabulut, 2017). Bu yüzden okumaya
karşı tutumun artırılmasıyla okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkinin varlığı önemlidir. Bu
çalışmada okumaya yönelik tutum ile okuduğunu anlama bir arada incelenerek alan yazına katkı
sağlanmıştır.
Araştırmanın amacı
Bu çalışmanın amacı; ortaokul 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının, okuduğunu anlam
beceri düzeylerini belirlemektir. Bu genel amaç kapsamında şu soruların cevabı aranmıştır.
1. Öğrencilerin okumaya ilişkin tutum düzeyleri nedir?
2. Öğrencilerin okumaya ilişkin tutum düzeyleri onların kişisel özelliklerine göre farklılık
göstermekte midir?
3. Öğrencilerin okuduğunu anlama beceri düzeyleri nedir?
4. Öğrencilerin okuduğunu anlama beceri düzeyi onların kişisel özelliklerine göre farklılık
göstermekte midir?
5. Öğrencilerin okumaya ilişkin tutum düzeylerinin okuduğunu anlama beceri düzeylerini
yordamaktamıdır?
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırma, ortaokul 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının okuduğunu anlama
beceri düzeylerini belirlemeye yönelik tarama modelinde tekil ve ilişkisel tarama teknikleri kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Tekil tarama ile öğrencilerin okumaya ilişkin tutum düzeyleri ve okuduğunu anlama
beceri düzeyleri belirlenirken, ilişkisel tarama ile okumaya ilişkin tutumlarının okuduğunu anlama
becerisine yordayıp yordamadığına bakılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir
durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2010). “Tarama

88

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

araştırmalarında amaç; çok sayıda katılımcının görüş ya da özelliklerinin belirlenmesidir” (Büyüköztürk,
2008).
Araştırma Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın çalışma evreni 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Düzce İli Akçakoca ilçesinde bulunan
8 ortaokuldan tesadüfi örneklem yöntemine göre 4 ortaokuldan seçilmiştir. 6. ve 7. sınıfta öğrenim gören
öğrencilerden küme örneklem yöntemi ile seçilen 232 öğrenci olarak belirlenmiştir. Tüm ortaokullarda
bulunan öğrencilerle çalışmak mümkün olmadığı için örneklem alma yoluna gidilmiştir. Araştırmanın
örneklem büyüklüğü % 37 güven düzeyinde 232 kişi olarak belirlenmiştir (Büyüköztürk vd. 2014).
Araştırmada seçkisiz örneklem tekniği kullanılmıştır. Daha sonra bu okullardan küme örnekleme yöntemi
ile 6. ve 7. Sınıflarda 7 farklı şubede öğrenim gören öğrencilerle çalışılmıştır. Evren örneklem ilişkisi Tablo
1’de verilmiştir
Tablo 1.
Çalışmanın Örnekleminin Okullara Göre Dağılım Ve Frekansları.
Okul Adı
6-7.sınıf toplam
öğrenci sayısı

Uygulanan
öğrenci sayısı

%

Bahettin Güçlü Ortaokulu

164

50

% 30

Mustafa Açıkalın Ortaokulu

270

104

% 39

Hamiyet Sevil Ortaokulu

159

50

% 30

Tepeköy Ortaokulu

28

28

% 100

TOPLAM

625

232

% 37

Veri toplama aracı
Araştırmada veriler, McKenna ve Kear, (1990) tarafından geliştirilen “Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği
“, Sert(2010) tarafından geliştirilen “Okuduğunu Anlama Testi” kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilerin
cinsiyet, sınıf düzeyi boş zamanlarında hangi sıklıkla kitap okuduğu, okuma türlerinden hangisiyle
okuduğunda daha iyi anladığına ilişkin bilgi edinmek amacıyla “ Kişisel Bilgi Formu “ kullanılmıştır.
Okumaya ilişkin tutum ölçeği.
Öğrencilerin edindikleri birikim sonucunda okuma ile ilgili tutumlarını ölçmek amacıyla kullanılan
“Okumaya İlişkin Tutum Ölçeği” Mckenna ve Kear tarfından geliştirilmiştir. Ölçek toplamda 20 maddeden
ve iki alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları okumadan zevk alma (1-10 maddeler) ve akademik
okuma (11-20 maddeler) ilişkin maddelerden oluşmaktadır. Sınıf içinde uygulama konusunda oldukça
kullanışlı olan bu ölçek, Jim Davis tarafından yaratılan “Garfield” kedi karakterinin dört farklı his
durumlarından birini seçmeyi gerektirmektedir. Bu his durumlar, “çok mutlu”, “biraz mutlu”, “biraz üzgün
ve “çok üzgün “Garfield resimleri ile temsil edilmekte ve 4 puandan 1 puana doğru derecelendirilmektedir.
Ölçeğin geliştirme sürecinde ölçüm sonuçlarına ilişkin iç tutarlılığı ifade eden cronbach Alpha güvenirlik
katsayısı Mckenna ve Kear(1990) tarafından 0,88 olarak hesaplanmıştır.
Okuduğunu anlama başarı testi.
Öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin belirlenmesinde Sert(2010) tarafından hazırlanan 30
sorudan oluşan bir başarı testi uygulanmıştır. Sert(2010) tarafından testin güvenirliği çalışmasında yarılma
güvenirlik sonucu 0,84 ve KR20 güvenirlik değeri 0,90 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin betimsel analizleri istatiksel paket programlar
kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın örneklem büyüklüğü 50’den büyük olduğu için Kolmogorov-Simirnov
(K-S) testi sonucu göz önünde bulundurulmuştur ÇK ve BK değerlerinin +1,5 ve -1,5 aralığında olması veri
setinin normal dağılım gösterdiğini işaret etmektedir(Tabachnick, 2013). Bu nedenle toplanan verilerin
analizinde parametrik testler yapılmıştır. Öğrencilerin okumaya yönelik tutum düzeylerinin alt boyutlarını
ve sınıf düzeylerine göre okuduğunu anlama beceri düzeylerini belirlemek için 𝑋̅ ve SS hesaplanmıştır.
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Öğrencilerin okumaya karşı tutum düzeylerinin ve okuduğunu anlama beceri düzeylerinin onların kişisel
özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla T-Testi, Tek boyutlu varyans analizi
(ANOVA) ve gruplar arası farkın kaynağı Tukey testleri kullanılarak belirlenmiştir. Öğrencilerin okumaya
ilişkin tutum düzeylerine ne kadar yordadığını belirlemek için regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde verilerin analizinden elde edilen bulgular analiz edilerek yorumlanmış
ve tablolar şeklinde verilmiştir. Bulgular ve yorumların verilmesinde araştırmanın sorularının sırası
izlenilmiştir.
Öğrencilerin Okumaya İlişkin Tutum Düzeyleri
Ortaokul 6. ve 7.sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutum düzeyleri ve bu düzeyin öğrencilerin kişisel
özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla toplanan verilerin analizleri
yapılmıştır. Buna göre, öğrencilerin okumaya karşı tutum düzeylerine ilişkin sayısal veriler Tablo 2 ‘de
verilmiştir.
Tablo 2.
Öğrencilerin Okumaya Ilişkin Tutum Düzeyleri.
Tutum düzeyleri
n
minimum

𝑋̅

maximum

Ss

Okumadan zevk
alma

232

1,10

4,00

3,13

0,55

Akademik okuma

232

1,00

4,50

3,14

0,52

Tablo 2 ‘deki ortalamalar incelendiğinde öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarının zevk alma
boyutunda 𝑋̅= 3.138 ortalamaya, akademik anlamda okumaya yönelik tutumun 𝑋̅= 3,145 ortalamaya
sahip olduğu görülmektedir. Öğrencilerin okumaya yönelik tutum düzeylerine bakıldığında akademik
anlamdaki ihtiyaçlarını tamamlamak için okumaya yöneldikleri söylenebilir.
Kişisel özellikler boyutunda cinsiyet, sınıf düzeyleri, kitap okuma sıklık düzeyleri değişkenleri yer
almaktadır.
Tablo 3.
Öğrencilerin Okumaya Karşı Tutum Düzeylerinin Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları
̅
Değişken
Kategoriler n
S
sd
t
X
Tutum

Erkek

130

3,01

0,48

düzeyi

Kız

102

3,29

0,42

Toplam

232

230

-4,57

p
,00

Tablo 3 ’deki veriler incelendiğinde öğrencilerin okumaya ilişkin tutumları onların cinsiyetlerine göre
anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. [t(230)= -4,57; p< .05]. Bu farklılaşmanın kızların lehinde olduğu
görülmektedir. Buna göre ortaokul 6. ve 7.sınıf kız öğrencilerinin erkeklere göre okumayı daha çok
sevdikleri söylenebilir.
Öğrencilerin okumaya ilişkin tutum düzeylerinin onların bulunduğu sınıf düzeyine göre anlamlı bir
fark gösterip göstermediği Tablo 4 ‘de verilmiştir.
Tablo 4.
Öğrencilerin Okumaya Karşı Tutum Düzeylerinin Sınıf Düzeylerine Göre T-Testi Sonuçları.
̅
Değişken
Kategoriler n
S
sd
t
X
Tutum
6 sınıf
125
3,24
0,42
230
3,48
düzeyi
7 sınıf
107
3,02
0,52
Toplam
232
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p
,00
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Tablo 4’deki veriler incelendiğinde öğrencilerin okumaya İlişkin tutum düzeyleri ile sınıf düzeyleri
değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. [ t(230)= 3,48; p< .05]. Buna göre 6.sınıf öğrencilerinin
okumaya karşı tutum düzeyleri 7.sınıf öğrencilerine göre yüksek olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin okumaya İlişkin tutum düzeylerinin onların kitap okuma sıklık düzeylerine göre anlamlı
bir fark gösterip göstermediği Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5.
Öğrencilerin Okumaya Karşı Tutum Düzeylerinin Kitap Okuma Sıklık Düzeylerine Göre T-Testi Sonuçları
̅
Değişken
Kategoriler n
Ss
sd
t
p
X
3,33
Tutum
Düzenli
124
0,42
229
7,062
,00
okurum
düzeyi
Düzenli
107
2,29
2,92
okumam
Toplam
232
Tablo 5’ deki verilere göre, öğrencilerin okumaya karşı tutum düzeyleri ile kitap okuma sıklık düzey
leri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. [ t(229)=7,06;p< ,005]. Buna göre, her gün düzenli olarak
okuyan öğrencilerin okumaya yönelik tutum düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür.
Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Beceri Düzeyleri
Öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ve bu becerilerin öğrencilerin kişisel özelliklerine göre
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla toplanan verilerin analizleri yapılmıştır. Buna göre,
öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine ilişkin sayısal veriler Tablo 6 ‘da verilmiştir.
Tablo 6.
Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Beceri Düzeyleri.
Değişken
n
minimum
Okuduğunu
232
6,37
Anlama
Becerisi

maximum
96,86

X̅
65,23

Ss
20,08

Tablo 6 ‘daki ortalama incelendiğinde öğrencilerin okuduğunu anlama beceri düzeylerinin 𝑋̅ =
65,23 ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu da öğrencilerin orta düzeyde okuduğunu anlama beceri
düzeyine sahip olduğunu göstermektedir.
Kişisel özellikler boyutunda cinsiyet, sınıf düzeyi, kitap okuma sıklığı, okuma türü değişkenleri yer
almaktadır. Öğrencilerin okuduğunu anlama beceri düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir fark gösterip
göstermediği Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7.
Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Cinsiyete Göre T -Testi Sonuçları.
̅
Değişken
Kategoriler
n
Ss
sd
X
Okuduğunu
Erkek
130
2,01
0,70
230
Anlama
Kız
102
2,37
0,56
Becerisi
Toplam
232

t
-4,26

p
0,00

Tablo 7’deki veriler incelendiğinde öğrencilerin okuduğunu anlama beceri düzeyleri ile kız ve erkek
öğrencilerin okuduğunu anlama beceri düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. [t(230 )=-4,26; p<
.05]. Buna göre kız öğrencilerin okuduğunu anlama beceri düzeyi, erkek öğrencilerinkinden yüksektir.
Tablo 8.
Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Sınıf Düzeylerine Göre T-Testi Sonuçları.
̅
Değişken
Kategoriler n
Ss
sd
t
X
Okuduğunu 6.sınıf
125
1,97
0,70
230
-5,25
Anlama
7.sınıf
107
2,41
0,54
Becerisi
Toplam
232

91

p
0,00
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Tablo 8’deki veriler incelendiğinde öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ile 6. ve 7 .sınıf
öğrencilerinin okuduğunu anlama beceri düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. [ t (230 )=-5,25;
p< .05]. Buna göre 7. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri 6.sınıf öğrencilerine göre yüksek
olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin okuduğunu anlama başarısının onların kitap okuma sıklık düzeylerine göre anlamlı bir
fark gösterip göstermediği Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9.
Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Kitap Okuma Sıklık Düzeylerine Göre T-Testi Sonuçları.
Değişken
Okuduğunu
anlama
düzeyi

Kategoriler
Düzenli
okurum
Düzenli
okumam
Toplam

n
125

̅
X
2,22

Ss
0,65

107

2,10

0,68

Sd
227

t
1,37

p
0,84

232

Tablo 9’deki veriler incelendiğinde düzenli okuyanve düzenli okumayan öğrencilerin okuduğunu
anlama beceri düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır ( t(229 )=1,37; p> .05) .
Öğrencilerin okuduğunu anlama beceri düzeylerinin onların tercih ettiği okuma türleri bakımından
anlamlı bir fark gösterip göstermediği Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10.
Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Okuma Türlerine Göre Anova Sonuçları.
Değişken

Okuduğunu

𝑋̅

Kategori
ler

n

1.sesli
okuma

44

1,94

2.sessiz
okuma

174

2,24

3.altını
çizerek
okuma

14

Toplam

232

Ss

sd

Kareler
Ort.

3,65

2

1,82

99,88

229

0,43

Vary.

Kare.

kayna
ğı

Top.

0,77

Grup.
arası

0,62

Grup

F

P

Grp.
arası
fark

4,192

0,06

1-2

anlama

Beceri
düzeyi

içi
1,99

0,74

Tablo 10’ a göre öğrencilerin okuduğunu anlama beceri düzeyleri tercih ettikleri okuma türlerine
göre anlamlı düzeyde farklılaşmamıştır(F(2,229)=4,192; p<0,05). Buna göre, metinleri okurken sessiz
okumayı tercih eden öğrencilerin( 𝑋̅= 2,24) sesli okumayı tercih eden( 𝑋̅=1,94) öğrencilerden okuduğunu
anlama beceri puanı daha yüksektir. Okuduğunu anlama beceri düzeyleri yüksek olan öğrencilerin
metinleri okurken sessiz okumayı tercih ettikleri görülmektedir. Metinlerin altını çizerek okuyan
öğrencilerin okuduğunu anlama beceri puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.(p˃
0,05).Okuduğunu anlama beceri düzeyindeki değişkenliğin % 3’ü metinleri okuma türü ile açıklanmaktadır.
Bu oran gruplar arası kareler toplamının gruplar arası ve grup içi kareler toplamına oranından elde
edilmektedir.
Öğrencilerin Okumaya İlişkin Tutum Düzeylerinin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi
Öğrencilerin okumaya ilişkin tutum düzeylerinin okuduğunu anlama becerisini yordamasına yönelik
sayısal veriler Tablo 11 ‘de verilmiştir. Okumaya ilişkin tutum düzeyinin okuduğunu anlama becerisini ne
kadar yordadığını belirlemek amacıyla regresyon analizinden yararlanılmıştır.
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Tablo 11.
Öğrencilerin Okumaya Ilişkin Tutumlarının Okuduğunu Anlama Becerisine Etki Düzeyi.
Faktörler
Bağımlı Değişken
Okuduğunu Anlama Becerisi
Okumaya
İlişkin Tutum

Std ß
1,43

t
4,98

p
,000

R2

0,17

F
6,84

Tablo. 11’da görüldüğü gibi, regresyon analizinin sonuçları istatiksel olarak anlamlı olduğunu
görülmüştür(F= 6,84;p< 0,01). R2 değerine bakıldığında okumaya ilişkin tutumun onların okuduğunu
anlama beceri düzeyini % 17 oranında(R2 =0,17) yordamakta olduğu görülmüştür.
Tartışma ve Sonuç
Öğrencilerin okumaya yönelik tutum düzeylerine bakıldığında akademik anlamdaki ihtiyaçlarını
tamamlamak için okumaya yöneldikleri görülmektedir. Zevk için okumaya daha az yöneldikleri
görülmektedir. Karahan ve Taşdan(2016) yaptıkları çalışmada 5 ve 6.sınıf öğrencilerinin okumaya karşı
tutumlarının kişisel eğilimden kaynaklanmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu da çalışmamızı destekler
niteliktedir.
Öğrencilerin okumaya karşı tutum düzeyleri kişisel özelliklere göre incelendiğinde; cinsiyet değişkeni
alt boyutunda kız öğrencilerin okumaya ilişkin tutum düzeylerinin erkek öğrencilere göre yüksek olduğu
görülmektedir. Gerek okuma gerekse Türkçe dersine yönelik tutumun kız öğrencilerin dil yeteneğinin daha
erken gelişmesinden dolayı daha yüksek olması çalışmamızla paralellik göstermektedir(Baroody ve
Dramond, 2013). 6. sınıf öğrencilerinin okumaya karşı tutumlarının yüksek olmasını bireylerin ileriki
yaşlarda bilgisayar oyunlarına yönelmeyi, boş vakitlerinde internette gezinmeyi ve sosyal paylaşım
sitelerine girmeyi okumaya tercih etmelerine bağlayabiliriz(Başara ve Ateş, 2009). Öte yandan her gün
düzenli olarak kitap okuyan öğrencilerin okumaya karşı tutum düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür.
Erdoğan ve Demir’in(2016) çalışmasında her zaman kitap okuduğunu ifade eden öğrencilerin
kitap okumaya yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
Öğrencilerin okuduğunu anlama beceri düzeyleri 7.sınıflarda daha yüksektir. 7. Sınıfların okuduğunu
anlama beceri düzeylerinin yüksek olması yaşa bağlı olarak, öğrencilerin okuduğunu anlama stratejileri
kullanım sıklıklarının artmasıyla açıklanabilir(Oxford, 1994). Örneğin Hamurcu’nun(2002). Öğrenme
stratejileri ile ilgili yaptığı çalışmada yaş düzeyi arttıkça okuduğunu anlama beceri düzeyinin arttığı sonucu
elde edilmiştir.
Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre okuduğunu anlama beceri düzeylerinin yüksek olması
araştırmamızın bulgular içerisindedir. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre okuduğunu anlama
becerilerinin yüksek olması, kız öğrencilerinin okuduğunu anlama stratejilerini daha iyi kullanmaları ile
açıklanabilir. Alan yazında yer alan araştırmalarda, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre okuduğunu
anlamada daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Brantmeier,2000;Moss,2000;Phakiti, 2003). Ayrıca
bu kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre okumaya karşı tutum düzeylerinin yüksek olması okuduğunu
anlama beceri düzeylerinin yüksek olmasına etki eden bir faktördür denilebilir. Kız öğrencilerin genel
olarak eğitimsel süreçte de daha başarılı oldukları(Lee,2009;Moss 2000) belirlenmiştir. Bu yüzden kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre okuduğunu anlama beceri düzeylerinin daha yüksek olmasının
muhtemel olduğu söylenebilir.
Okuduğunu anlama beceri düzeyleri yüksek olan öğrencilerin metinleri okurken sessiz okumayı tercih
ettikleri görülmüştür. Okuma türü okuduğunu anlama beceri düzeyi üzerinde büyük bir etkiye
sahiptir(Cohen,1988). Yapılan araştırmalarda sessiz okumanın anlama üzerinde daha fazla etkisinin olduğu
görülmektedir.
Bu çalışma ile daha önceki çalışmalarda elde edilen bulguları destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. Diğer
okuma türlerine göre sessiz okuma” anlama” oranını artırır. Bunun nedeni, sessiz okuma sırasında göz ve
beyin arasına başka bir duyu organının girmemesidir. Akar(2009) ‘ın yaptığı çalışmada sessiz okuma yapan
8.sınıf öğrencilerinin okudukları metni daha iyi cevaplandırdıkları görülmektedir. Yine bu çalışmada dikkati
çeken bir diğer sonuç hiçbir öğrencinin sesli okuma ile ders çalışmayı tercih etmemesidir.
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Araştırma sonucunda öğrencilerin okumaya karşı tutumlarının onların okuduğunu anlama
becerilerini yordamakta olduğu görülmüştür. Bu da okumaya ilişkin tutumun okuduğunu anlama beceri
düzeyi üzerinde bir etkiye sahip olduğunu gösterir. Başaran ve Ateş(2009) yaptığı araştırmada öğrencilerin
okumaya yönelik tutum düzeylerinin yüksek olmasınin Türkçe dersindeki akademik başarı ile pozitif yönde
bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır.Bu sonuç araştırmamızı destekler niteliktedir.
Araştırma ve uygulama için öneriler
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ışığında; çocukların okumaya ilişkin tutumları yaşa bağlı azaldığı
için çocuklara küçük yaşlardan itibaren okumaya ilişkin olumlu tutum geliştirmesine hizmet edecek zengin
bir çevre sağlanmalıdır. Yani okuma materyallerine ulaşılabilirliği sağlanmalıdır. Gerek aile gerekse okul
ortamı çocuğu bu materyallere yöneltecek güdüleyici etkileri sağlamalıdır.
Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre okumaya ilişkin tutumlarının düşük olmasının nedenleri daha
derinlemesine her yaş düzeyinde incelenmeli, araştırma sonuçları ışığında ortaya çıkan önerilere göre
önlemler alınmalıdır. Sınıf öğretmenleri okuma becerileri kazandırırken okumaya karşı olumlu tutum
geliştirmenin önemli olduğunu çocuklara ve ailelere hissettirmeli, okumaya ilişkin olumlu tutum
geliştirecek öğrenme yaşantıları oluşturmalıdır.
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Öz
Yaratıcılık, süreç içerisinde özgün ve yeni ürünler ortaya koyabilmektir. Sınıf ortamlarının eğitim
öğretim için gerektiği gibi düzenlenmesi ile öğrencilere uygun ortam sağlanırsa, yaratıcı ürünler meydana
gelebilir. Bu çalışmanın amacı Matematik programları için farklı uygulamalara örnek olan ve öğrencilerde
yaratıcılığı geliştiren Scamper ve Morfolojik Sentez tekniklerini matematik dersindeki kesirler konusunda
kullanarak, öğrencilere kesirlerin özelliklerini daha iyi anlamalarını sağlamak ve kendi tasarımlarıyla kesir
parçalarını kullanarak yeni ürünler oluşturmaları yoluyla bilgilerin kalıcılığını sağlamaktır. Araştırma 20172018 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinin Küçükçekmece bölgesinde bir ilkokulda 4. sınıf öğrencileri
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada deneysel desenlerden öntest- sontest kontrol gruplu desen
kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilere “Başarı Testi” uygulanmıştır. Öğrencilerin “Kesirler”i
öğrenmelerinde scamper ve morfolojik sentez teknikleri kullanılarak öğrenmeleri zenginleştirilmiştir.
Uygulama sonucunda akademik başarı üzerindeki etkisinin anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan
analizlerle, öğrencilerin akademik başarıları arasında deney grubunun lehinde anlamlı düzeyde farklılığın
olduğu görülmüştür (.005, p<0.05). Bu çalışma ile öğrencilerin başarılarının artmasının yanında konuyu
daha ilgi ile öğrendikleri ve buna benzer çalışmalar konusunda isteklerinin arttığı gözlemlenmiştir.
Matematik ders programlarında buna benzer uygulamaların çoğaltılması ve somut örneklerle eğitimcilere
anlatılmasında fayda vardır.
Anahtar Kelimeler: Matematik ders programı, yaratıcılık, kesirler, Scamper tekniği, Morfolojik sentez.

Abstract
Creativity is to be able to present original and new products in the process. By arranging classroom
settings as required for teaching and learning, creative products can come into play if a suitable
environment is provided for the students. By using Scamper and Morphological Synthesis techniques,
which are examples of different applications for Mathematics programs and developing creativity for
students, this study aims to provide learners with better understanding of the features of fractions and to
create new products using fragments of fragments with their own designs and to ensure the permanence
of information. The study was carried out on the 4th grade students in a primary school in Kucukcekmece
district of Istanbul in 2017-2018 academic year. In this study, pre-test post-control pattern was used from
experimental designs. The "Achievement Test" was applied to the students in this research. Learning has
been enriched by using scamper and morphological synthesis techniques in learning the "Fractions" of
the students. Analyzes to determine whether the effect on academic achievement was meaningful in the
result of the application were found to be significantly different in favor of the experimental group among
the academic achievements of the students in the control group (.005, p<0.05). In addition to the increase
in success with this study, it has been observed that students are more interested in this topic and their
desire for similar studies is increasing. In mathematics curriculum, it is beneficial to replicate similar
applications and explain them to the trainers with concrete examples.
Keywords: Mathematics curriculum, creativity, fractions, Scamper technique, morphological synthesis.
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Giriş
Günümüzde yaratıcılık ve yaratıcı uygulamalar günlük hayatımızın ve eğitimimizin odak noktası
olarak öne çıkmaktadır. Ülkemizde ise eğitim genellikle sınıf ortamında verilmektedir. Sınıf, yeni
yaşantıların, öğrenmelerin ve kavrayışların ortaya çıkması için olanaklarla dolu bir alandır. Öğrencilerin
kendini geliştirebileceği, gelişimini sürdürebileceği ve öğrendiklerini farklı düşünme yollarıyla yeni fikirlere
dönüştürebileceği, akranlarıyla etkileşimlerinin, görülebileceği küçük ölçekli bir alandır. Ancak öğrencilere
uygun ortam sağlanırsa yeni oluşumlar meydana gelebilir. Öğrencilere uygun ortamı sağlamak yaratıcı
düşünme ve üretme becerilerini geliştirmekten geçer. Öyleyse yaratıcılığın literatürdeki açıklamalarına
kısaca bakmakta fayda vardır.
Yaratıcılık, uygun gözlemciler tarafından yaratıcı olduğu düşünülen ürün veya cevapların kalitesi
olarak kabul edilebilir ve aynı zamanda yargılanan bir şeyin üretildiği süreç olarak kabul edilebilir (Amabile,
1996) veya “bir birey ya da grubun sosyal bağlamda tanımlandığı şekilde hem yeni hem de yararlı olan
algılanabilir bir ürün ürettiği yetenek, süreç ve çevre arasındaki etkileşim” dir. (Plucker, Beghetto ve Dow,
2004, akt. Lambert, 2017). Bunun yanı sıra yaratıcılık, yenilik ve risk almanın yanında hedeflere ulaşmak
için planlama yapma ve proje yönetme yeteneğini de içerir (MEB, 2018). Yaratıcılık araştırmacılarının
çoğu, standart yaratıcılık tanımının hem özgünlük hem de etkililik gerektirdiğini kabul ederler (Runco ve
Jaeger, 2012, akt. Lambert, 2017).
Eğitimde çeşitlilik; birey, eğitim düzeyi, ders içeriği, sosyal ortam, okul imkânları vb. iç ve dış
dinamiklerden ciddi şekilde etkilendiği için, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının etkililiğini sağlamada
öncelik öğretim programlarından değil öğretmen ve eğitim uygulayıcılarından beklenir. Bu noktada
özgünlük ve yaratıcılık öğretmenlerden temel beklentidir (MEB, 2018). Öğretmenler ise öğrencilerdeki
yaratıcı düşünceyi açığa çıkarmak için çeşitli teknikler kullanırlar. Bunlardan ikisi ise SCAMPER ve
Morfolojik Sentezdir. Kısaca açıklayacak olursak SCAMPER (Eberle, 1996), öğrencilerin beyin fırtınası
yoluyla yaratıcı düşünmelerini kolaylaştırmak için kullanılabilecek bir stratejidir. SCAMPER, ikame etmek
için bir kısaltmadır; S: Substitute (Yer değiştirme, yerine kullanma); C: Combine (birleştirme); A: Adapt
(Uyarlama); M: Modify, Minify (Değiştirme, Büyütme-Küçültme); P: Put to other uses (Farklı amaçla
kullanma); E: Eliminate (Yok etme); R: Reverse, Rearrange (Tersine Çevirme ve Yeniden Düzenleme). Bir
öğretmen, SCAMPER modelini kullanarak, öğrencilerin belirli bir problemi çözmek için yeni yollar
bulmasına yardımcı olacak bir dizi soru sorabilir. Sorular, öğrencilerin daha önce sahip olmayabilecekleri
farklı açılardan problemleri düşünmelerini sağlamak için uyaranlar olarak hizmet eder (Batdal Karaduman,
2016; Park ve Seung, 2008; Sak, 2016).
Morfolojik Sentez tekniği ise farklı olan nesnelerin, düşüncelerin ya da imgelerin öğeleri (boyut, işlev,
renk vb.) arasında transfer yapılarak ya da bu öğeleri birleştirerek (kombinasyon) bambaşka yeni bir ürün
elde edilmesidir. Birleştirilen öğelerin çoğu zaman orijinal kimliklerini birleşim içinde yitirmelerinden
dolayı morfolojik sentez tekniğinin kullanımı yapısal değişimleri ve yenilikleri de beraberinde
getirmektedir (San, Sak, Ören, Üstündağ, Çakır, Yıldırım, Öztürk, 2011). Morfolojik sentezde bir matrisin
bir tarafına öğeleri birleştirilecek olan nesneler ya da fikirler, diğer tarafına ise öğeler sıralanır. Yeni ürün
birleşimi ise matrisin kutucuklarında yer alan öğelerin birleştirilmesiyle yaratılır. Bu teknikte kullanılan
temel düşünsel araç birleştirmedir (kombinasyondur). Morfolojik sentez tekniği 1. Durumun belirlenmesi,
2. Nesnelerin belirlenmesi, 3. Öğelerin belirlenmesi, 4. Öğelerin seçimi, 5. Öğelerin birleştirilmesi
aşamalarına göre uygulanmalıdır (San vd., 2011).
Araştırmamız kesirler gibi günlük hayatla oldukça bağlantılı olan bir konunun yaratıcılık teknikleri ile
eğitime müdahalemiz sonucu teori dışında uygulamada nasıl sonuç verdiğini görmemiz açısından önem
taşımaktadır. Kesirler konusunun seçilmesindeki etken ise, öğrencilerin bu konuda zorluk yaşamalarıdır.
Araştırmanın Problemi
İlkokul matematik dersinde “Kesirler” konusunun Scamper ve Morfolojik Sentez teknikleri ile
işlenmesi öğrencilerin dersteki akademik başarılarını etkiler mi? sorusu araştırmamızın problemini
oluşturmaktadır.
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Alt problemler
1.

Deney ve kontrol grubunun öntest başarı puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık var mıdır?

2.

Deney ve kontrol grubunun sontest başarı puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık var mıdır?
Yöntem

Araştırmada deneysel desenlerden öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Öntest-sontest
denkleştirilmemiş gruplu desen olarak da bilinen desende grupların ölçülen nitelikle ilgili başlangıç
noktalarının bilinmesine, böylece değişimin ölçülmesine ve test edilmesine olanak tanıması desenin
kullanılabilirliğini artırmaktadır. Desen işlem koşulları ve tekrarlı ölçümler içerdiğinden seçkisiz atamanın
olmadığı karışık bir desen olarak tanımlanabilir. Deneysel işlem ise sadece deney grubuna yapılır
(Büyüköztürk, 2013; Creswell, 2014).
Deney ve kontrol grubu seçilirken amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme
araştırmacının kendi kişisel gözlemlerinden hareket ederek araştırma sorunsalına uygun geldiğini
düşündüğü belli özellikleri taşıyan deneklerin seçildiği örneklemedir (Gürbüz ve Şahin, 2017, s.132). Deney
grubu öğrencileri daha önce dört öğretmen değiştirmiştir ve araştırmacı ise beşinci öğretmenleridir. Bu
aralıkta sınıfta sınıf yönetimi eksikliği görülmüş ve disiplin sorunu sebebiyle eğitim öğretimde aksaklıklar
oluşmuştur. Akademik anlamda öğrenciler matematik dersinde diğer sınıflara göre dezavantajlıdır.
Öğrencilerdeki matematik başarısızlığının giderilip giderilemeyeceğini görmek için amaçlı örneklemeye
uygun olarak seçilmişlerdir. Kontrol grubu öğrencileri ise seviyenin deney grubuna uygun olması
bakımından okuldaki ortalaması en yakın ikinci sınıftır. Deney grubu öğrencilerine “Kesirler” konusu
işlenirken yaratıcılık tekniklerinden Scamper ve Morfolojik Sentez uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise
geleneksel eğitim uygulanmıştır. Ayrıca deney grubu sınıfında yaratıcılık tekniklerini daha rahat
uygulayabilmek adına sınıf düzenlemesine gidilmiş ve sıralar grup çalışmasına uygun hale getirilmiştir.
Kontrol grubunda ise tahtaya dik, geleneksel sıra düzeni hâkim olmuştur.
Katılımcılar
Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı, ikinci döneminde İstanbul ilinin Küçükçekmece ilçesinde
bulunan bir ilkokuldaki toplam 60 dördüncü sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada nitel veriler toplanırken Scamper ve Morfolojik Sentez tekniklerine ve Matematik
programında bulunan kazanımlara uygun etkinlikler tasarlanmıştır. Teknikler aşama aşama öğrencilere
uygulanmıştır. Araştırma için gerekli nicel veriler öğrencilere “Başarı Testi” uygulanarak toplanmıştır.
Ölçme aracı olarak kullanılan başarı testinin kapsam ve görünüş geçerliliği için test uzman görüşüne
sunulmuştur. Başarı testi, kesirler konusuyla ilgili 25 soruluk açık uçlu sorulardan oluşmuştur. Testte yer
alan sorular ilkokul dördüncü sınıf matematik programında belirlenen, kesirler konusuna ilişkin
kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Testin geçerlik ve güvenirliğini sağlayabilmek için 70 öğrenci
üzerinde pilot uygulaması yapılmış ve doğru cevaplar “1” yanlış cevaplar “0” olarak kodlanarak Spss’e
girilmiştir. Bu halde Cronbach’s Alpha değeri 0.730 çıkmıştır. Ancak sorulardan Cronbach’s Alpha değerini
düşüren bazı maddeler çıkarılarak teste son hali verilmiştir. Çalışma öncesinde soruların çıkarılabileceği
düşünülerek kazanımlara uygun fazladan soru hazırlanmıştır. Dolayısıyla soru çıkarıldığında kazanıma
uygun soru kaybı yaşanmamıştır. Son haliyle testte kalan 15 sorunun Cronbach’s Alpha değeri 0.783
çıkmıştır. 0.783 değeri 0.60≤α<0.80 arasında olduğundan ölçek oldukça güvenilir bir ölçektir şeklinde
yorumlanır (Kalaycı, 2010). Hazırlanan bu başarı testi deney ve kontrol grubu öğrencilerine öntest ve
sontest olarak eş zamanlı uygulanmıştır.
Scamper ve morfolojik sentez tekniklerinin uygulanması
Çalışma aşamaları için öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirici etkinlikler planlanmıştır. Her aşamadan önce
konu anlatımı yapılmıştır. Konu anlatımı sonrasında ya da konu anlatımıyla eş zamanlı olarak yaratıcılık
teknikleri uygulanmıştır. Scamper tekniğinde sıralama değişiklik gösterebildiğinden okuldaki ilköğretim
programına uygun olan kazanımların işlenme sırası baz alınarak Scamper Tekniği uygulama adımları
yürütülmüştür.
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1.
S: Substitute (Yer değiştirme, yerine kullanma): Bu aşamada öğrenciler öncelikle gruplara
ayrılmıştır. Grup yapılmasının nedeni öğrencilerin hem iş birliği yapmaları hem de birbirlerine destek
olarak yaratıcı fikirlerini desteklemeleri konusunda birbirlerine yardımcı olmalarıdır. Gruplar
belirlendikten sonra öğrencilere süre tutulmuş ve grupla birlikte çalışma yaparak yaratıcı çözümler
üretmeleri istenmiştir. Bu aşama bir nesnenin yerine başka bir şey koyma olduğu için öğrencilerin kesir
modelleriyle kesir sayılarını eşleştirmeleri istenmiştir. Bir kesre uygun birden fazla kesir modeli
olabilmektedir. Ayrıca açıkta kalan sayı ve modeller de bulunmaktadır.
2.
C: Combine (Birleştirme): Burada öğrencilere eş parçalardan oluşan küçük boyutlu 15 adet koli
getirilmiştir. Kolilerin etrafı bir bant yardımıyla sarılmış ve bir bütün olarak birleştirilmiştir. Öğrencilere
birleşmiş olarak kare halde sunulmuştur. Öğrencilerin önünde eş parçalara ayrılmıştır. Oluşan her bir
parçanın eş olduğuna dikkat çekilmiştir. Öğrencilere kendilerini bir tasarımcı, bir mühendis, bir mimar, bir
marangoz vb. gibi mesleklere sahip olduklarını düşünmeleri söylenmiştir. Ellerindeki bu parçalarla yeni ne
üretebilecekleri sorulmuş ve farklı fikirler üretmeleri istenmiştir. Öğrenciler yine gruplara ayrılmıştır.
Düşünmeleri için öğrencilere 10 dakika süre verilmiştir. Oluşturdukları ürünü, gruba dağıtılan kâğıda
çizmeleri ve çizdikleri plana uygun olarak ürünü sınıfta sunmaları istenmiştir
3.
A: Adapt (Uyarlama): Bu basamakta öğrencilere bir bütünün çeşitli kesirlere bölünmüş
parçalarıyla bir hikâye kitabı oluşturmaları ve kesir parçalarını kullanırken duruma göre çeşitli düzeltmeler
yapabilecekleri belirtilmiştir.
4.
M: Modify, Minify, Magnify (Değiştirme, Farklılaştırma: Büyütme-Küçültme): Burada bir kartona
yapboz girintisi hazırlanır. Her bir girintiye verilen kesrin denk kesirleri yerleştirilir. Denk kesirler verilen
kesrin sadeleştirilmiş hali de olabilir, genişletilmiş hali de. Burada amaç kesirlerin değişip farklılaştığını,
büyüyüp küçüldüğünü öğrenciye göstermektir.
5.
P: Put to other purposes (Başka amaçla kullanma): Bu aşamada ise bir çokluğun parçalarını kesirle
ifade etme çalışması yapılmıştır. Kartlara kesir görselleri hazırlanmış, öğrencilere yarım daire kalıpları
verilerek bu görsele uygun ellerindeki yarım daire parçalarını kullanarak, belirtilen kesirleri oluşturmaları
istenmiştir. Daha sonra ise bu parçaları başka nasıl kullanabilecekleri sorulmuş ve öğrencilerden kartlarla
yeni ürünler oluşturmaları istenmiştir.
6.
Eliminate (Yok Etme): Bu bölümde öğrencilere sayı doğrusu verilmiştir. Fakat sayı doğrusunun
aralıkları boş bırakılmıştır. Öğrencilere magnetler verilerek bu magnetlerle oluşturulan sayı doğrusunda
kendisinden istenilen kesri oluşturmaları istenmiştir. Ardından oluşturulan bir bileşik kesrin (örneğin 13/7
kesrinin 0-1 aralığındaki) belli aralıklardaki bölünmeler kaldırılırsa ne olabileceği sorulmuştur.
7.
R: Reverse, Rearrange (Tersine çevirme, yeniden düzenleme, sırasını değiştirme): Bu aşamada
pay ve paydadaki sayıların yerleri değiştirilerek kesirler oluşturulmuştur. Bu çalışma kesir türlerinde
değişikliğe yol açmıştır. İkinci bir uygulama ise sıralanmış bir kesrin sırası değiştirmektir. Burada da
kesirlerin arasındaki büyüktür, küçüktür işaretlerinde değişiklik meydana geldiği, eşittirde ise herhangi bir
değişiklik olmadığı çalışılmıştır. Ayrıca tam sayılı kesirlerde tam kısmındaki sayı ile pay ve paydadaki
sayıların yerleri değiştirilmiştir. Yeni oluşan kesirler sınıfta tartışılmıştır.
Morfolojik sentez tekniğinin uygulanması
Bu teknikte öğrencilerle birlikte bir matris oluşturulmuş ve öğrenciler yaratıcı düşünmeye
yönlendirilmiştir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde öncelikle verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığına bakılmış, çıkan sonuca göre
analizin parametrik mi, nonparametrik mi olacağına verilmiştir. Örneklem sayısı 50’den küçük olduğundan
verilerin normal dağılıma uygunluğunu test etmek amacıyla Shapiro-Wilkis testi kullanılmıştır (Köklü,
Büyüköztürk & Bökeoğlu, 2006; Yazıcıoğlu & Erdoğan, 2004).
Veriler normal dağılıma sahip olduğu için parametrik testlerden biri olan ve bağımsız iki grubun puan
ortalamaları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını test eden, ilişkisiz t testi ve deney grubunun
öntesti ve sontesti arasındaki arasında anlamlı bir farkın olup olmadığına bakmak için eşleştirilmiş t testi
kullanılmıştır.
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Araştırmanın verilerini ön test ve son test analizleri oluşturmaktadır. Veri toplama aracıyla elde edilen ham
veriler, bilgisayara kaydedilmiştir. Başarı testindeki her sorunun puantajı şöyledir: 1-2 ve 15. sorular 8
puan, 3-4-5-9-10-11 ve 12. sorular 4’er puan, 6-7 ve 8. sorular 12’şer puan, 13 ve 14. sorular ise 6’şar puan
toplamda 100 puandan oluşmaktadır. Araştırmanın ana problemine cevap bulma sürecinde, SPSS 18’den
yararlanılarak, araştırmada elde edilen verilere t testi, uygulanmış, aritmetik ortalamaları, standart
sapmaları çıkartılmış ve genel değerlendirmesi yapılarak yorumlanmıştır.
Bulgular
Bu bölümde öncelikle başarı testinden sonra deney grubuna uygulanan etkinliklerden elde edilen
bulgulara ve ardından başarı testinin öntest- sontest olarak uygulanmasıyla elde edilen sonuçlara tablo ve
yorumlar olarak verilmektedir.
1.
S: Substitute (yer değiştirme, yerine kullanma): Grup halinde çalışan öğrenciler uygulama
esnasında bazı hatalar yapmışlardır. Eşleşmeyen kart ve kesirler bulunmaktadır. Öğrenciler eşleştirme
esnasında uyuşmayan kart ve sayıyı fark etmişlerdir. Ancak gruplardan birinde öğrencinin biri “Bu sayı ve
bu kart eşleşmiyor.” ifadesini kullansa da kartlar azaldığında açıkta kalan ve iki uyuşmayan kart ile sayıyı
eşleştirerek araştırmacıya teslim etmişlerdir. Çalışma sonrası öğrencilere yaptıkları hatalar konusunda
bilgilendirme yapılmıştır.
2.
C: Combine (birleştirme): Bu basamakta bazı gruplara süre yetmemiş ve ek süre istemişlerdir.
Dolayısıyla tüm gruplara zenginleştirme için beş dakika ek süre verilmiştir. Süre sonunda bu kâğıdı
araştırmacıya teslim etmişlerdir. Buradaki amaç öğrencilerin plana sadık kalarak oluşturdukları özgün
ürünü sınıfa sunmalarıdır. Çünkü öğrencilerin diğer gruplardan etkilenerek çalışmayı değiştirmek
isteyebilecekleri düşünülmüştür. Nitekim böyle de olmuştur. Öğrenciler sunumlar esnasında araştırmacıya
planda değişiklik yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Ne çizmek istedikleri sorulduğunda ise sunulan
çalışmalara benzer çalışmalar sunmak istedikleri görülmüştür. Araştırmaların özgünlüğünü bozmamak için
buna izin verilmemiştir. Buradaki bir diğer sorun ise öğrencilerin planladıkları ürünlerin dikey mi yatay mı
duracağıdır. Öğrencilere sorulduğunda sadece bir grubun ürünü dikey durmaya müsait olduğundan onlar
dikey yapmışlardır. Ürünü dikey durmaya müsait olmayan bir grubun çalışmasında ise ayakta nasıl
durdurabilecekleri sorulunca dikey değil yatay olarak sergileyeceklerini belirtmişlerdir. Diğer gruplarda da
dikey duramayacağı için bu gruptan etkilenerek onlar da yatay sergileme yapmışlardır. Öğrencilerin
ürünleri Şekil 1’de verilmiştir:
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Şekil 1. Öğrencilerin combine basamağındaki çalışmaları.
3.
A: Adapt (uyarlama): Bu basamakta öğrenciler kesir parçalarını resimlerinde kullanarak nesnelere
uyarlamışlardır. Ayrıca oluşturdukları resimle ilgili bir de hikâye yazmışlardır. Aşağıda bir grubun hikâye ve
resmi verilmiştir. Öğrencilerin özgün ürünler ortaya koyduğu görülmüştür.
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4.
M: Modify, minify, magnify (değiştirme, farklılaştırma, büyütme-küçültme): Öğrenciler bu
basamakta kimi zaman yanılmışlar kimi zaman doğrudan cevabı bulmuşlardır. Ancak kendileri yaparak
öğrenmişlerdir. Dolayısıyla kesirlerin farklı sayılara dönüştüğünü öğrenmişlerdir. Öğrencilerin bu
basamakta yaptığı çalışmanın bir kesiti aşağıda verilmiştir.

Şekil 3. Öğrencilerin modify basamağındaki çalışmaları.
5.
P: Put to other purposes (başka amaçla kullanma): Burada öğrenciler parçalarla görselleri
eşleştirmiş, ardından parçalarla papatya, gül oluşturmuş, bazı öğrenciler ise bütünün parçaları ile çokluğun
parçalarından yeni şekiller oluşturmuşlardır. Böylece kesir parçalarını farklı amaçla kullanmışlardır.

Şekil 4. Öğrencilerin modify basamağındaki çalışmaları.
6.
Eliminate (yok etme): Belli aralıklardaki bölünmeler kaldırılırsa ne olabileceği sorulan
öğrencilerden burada beklenen cevap (aralıklar eşitlendiğinde)tamsayılı kesirdir ya da aralıklar
eşitlenmezse kesir yok olur cevabıdır. Öğrencilerin geneli bu cevabı verebilmişlerdir. Bir basit kesirde 2/6
0-1 arasındaki bölmelerden biri kaldırılıp kalan magnetlerle aralıklar eşitlenirse ne olur diye sorulduğunda
beklenen cevap 2/5 ‘tir. Öğrenciler bu bölümde başlangıçta zorlanmışlar ancak sonrasında çalışma süreci
boyunca sayı doğrusundan bir eleman yok edildiğinde ne olduğuyla ilgili yorum yapabilme becerileri
gelişmiştir. Buna ilişkin görsel aşağıda verilmiştir:
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Şekil 4. Öğrencilerin eliminate basamağındaki çalışmaları.
Morfolojik sentez
Bu teknikte öğrencilerle birlikte oluşturulan matrisin morfolojik sentez tekniğini tam olarak yansıtmadığı
görülse de öğrencilerin kesirler konusunu öğrenmesine katkı sağladığı görülmüştür.

Şekil 5. Öğrencilerin morfolojik sentez matrisi örneği.
Şekil 5’te yer alan matris morfolojik senteze uygun bulunmamıştır. Öğrencilerin genelinin oluşturduğu
matris bu şekildedir. Ancak görsel incelendiğinde öğrencilerin sol taraftaki tablodan seçtikleri şekil ve kesir
türleriyle sağ tarafa kesirler oluşturdukları ve açıklamalar yazdıkları görülmüştür. Buradan da öğrencilerin
kesirler konusuyla ilgili aşama kaydettikleri düşünülmektedir. Ayrıca burada daha önceki Scamper
tekniğinin aşamalarında öğrendikleri diğer bilgileri kullandıkları ve modify basamağındaki uyarlamalarla
denk kesirler oluşturdukları görülmüştür.
Uygulamalar sonrasında Aslı (rumuz) adlı öğrenci aniden “Artık matematik dersini seviyorum.” İfadesini
kullanmıştır. Öğrencinin bu ifadesinden öncesinde dersi sevmediği ancak uygulamalar sonrasında derse
yönelik tutumunun da değiştiği görülmüştür.
Deney grubu ve kontrol grubundan çalışma öncesi ve çalışma sonrası başarı testinden elde edilen
veriler ise aşağıdaki gibidir:
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Tablo 1.
Uygulanan Öntestin Normallik Dağılımı Sonuçları.
Kolmogorov-Smirnova
Statistic

Shapiro-Wilk

sd

p

Statistic

sd

p

Deney Grubu Öntest

.083

29

.200*

.965

29

.442

Kontrol Grubu Öntest

.115

29

.200*

.963

29

.394

Yapılan normallik testi sonuçlarına göre deney grubu ön testte Shapiro-Wilk için p>.05, p=.442
olduğundan normal dağılım gösterdiği, kontrol grubunun p=.394 olduğundan onun da normal dağılım
gösterdiği görülmüştür. Ayrıca çarpıklık ve basıklık değerlerinin de normal dağılımı desteklediği
belirlenmiştir (Deney grubu,Skewness ,418,434, Kurtosis-,377 ,845/ Kontrol grubu Skewness ,411,434,
Kurtosis, -,495,845). Test sonuçları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla t
testi sonuçları verilmiştir.
Tablo 2.
Deney ve Kontrol Grubu Öntest Korelasyon İlişkisi.
Öntest

Pearson Correlation

Deney Grubu Öntest

Kontrol Grubu ÖnTest

1

.199

Sig. (2-tailed)

.301

N

31

29

0 < r ≤ .5 aralığında r=.199 olarak pozitif yönlü zayıf bir ilişki vardır. Yani deney ve kontrol grubunun
akademik olarak birbirine çok da uyumlu olduğu söylenememektedir. Ancak deney grubu öğrencilerinin
genel olarak akademik seviyelerindeki eksiklik ve olumsuzluklardan dolayı dördüncü sınıf seviyesinde
olmamaları gruba ilk dönem ortalaması en yakın olan bu grubun kontrol grubu seçilmesini sağlamıştır.
Ortalama bakımından deney grubuna yakın olduğu düşünülen kontrol grubuyla bile aralarında zayıf ilişki
olması deney grubuna uygun kontrol grubu denkleştirmeyi zorlaştırdığından bu grubun kontrol grubu
olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Tablo 3.
Deney ve Kontrol Grubuna Uygulanan Öntestin T testi Sonuçları.
Grup
Testler
N
X̄
S
Deney

Öntest

31

16.83

7.65

sd
58

t

p

-

.000

-

.000

5.59
Kontrol

Öntest

29

32.34

13.23

44.24
5.50

Tablo 3’e bakıldığında deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön testteki aritmetik ortalamaları
açısından kontrol grubu öğrencilerinin deney grubu öğrencilerinden yaklaşık olarak iki kat daha başarılı
olduğu görülmektedir. Aritmetik ortalama farkının-15.50612 gibi negatif bir farka eşit olduğu göze
çarpmaktadır. Bu durum deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerinden akademik olarak zayıf
olduklarının göstergesidir. Farkın anlamlı olup olmadığını anlamak için yapılan t testi sonucuna göre deney
ve kontrol grubu arasındaki ön testte p=.000 (p<.05) anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Tablo 4’te
deney ve kontrol gruplarının Scamper ve Morfolojik Sentez tekniklerini sınıfta uygulama sonrasında
başarılarını ölçmeye yönelik yapılan son testin normallik dağılımı sonuçları verilmektedir.
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Tablo 4.
Uygulanan Sontestin Normallik Dağılımı Sonuçları.
Kolmogorov-Smirnova

Deney Grubu Sontest
Kontrol Grubu Sontest

Statistic

sd

.125

29
29

.104

Shapiro-Wilk
p

Statistic

sd

p

.200*

.951

29

.190

.200*

.936

29

.077

Yapılan normallik testi sonuçlarına göre deney grubu son testte Shapiro-Wilk için p>.05, p=.190
olduğundan normal dağılım gösterdiği, kontrol grubunun p=.077 olduğundan onun da normal dağılım
gösterdiği görülmüştür. Ayrıca çarpıklık ve basıklık değerlerinin de normal dağılımı desteklediği
belirlenmiştir (Deney grubu, Skewness-, 176,434, Kurtosis-1,156,845/ Kontrol grubu Skewness ,792,434,
Kurtosis, ,304,845). Test sonuçları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla t testi
sonuçları verilmiştir.
Tablo 5.
Deney ve Kontrol Grubuna Uygulanan Sontestin T testi Sonuçları.
Gruplar

Testler

N

X̄

S

sd

t

p

Deney

Sontest

31

65.96

21.08

58

2.91

.005

Kontrol

Sontest

29

51.72

16.20

55.9

2.94

.005

Her iki grubun son test aritmetik ortalamalarına bakıldığında deney grubu ve kontrol grubunun
aritmetik ortalamasının 14.24360 farkıyla deney grubu lehinde olduğu görülmektedir. Farkın anlamlı olup
olmadığını belirlemek için yapılan t testi sonucuna göre her iki grubun sontest puanları arasında anlamlı
bir farklılık bulunmuştur (p<.05). Buna göre SCAMPER ve Morfolojik Sentez yaratıcılık tekniklerinin kesirler
konusunun işlenmesinde geleneksel yöntemlere göre daha etkili olabileceğini göstermektedir. Tablodan
elde edilen sonuçlara göre başlangıçta akademik olarak daha zayıf olan deney grubunun, uygulanan
yaratıcılık çalışmaları sonrasında, başlangıçta akademik olarak daha başarılı olan kontrol grubundan daha
başarılı olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra bu bulgu deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu
öğrencilerine göre yaratıcılık aktivitelerine daha yatkın olabileceklerini de gösterebilir şeklinde
yorumlanabilir. Tabloda p değeri .05’ten büyük çıkmadığı için “yaratıcılık uygulamasının çocuklar üzerinde
belirlenen norm değer arasında fark yoktur” şeklindeki hipotezi reddedilmiştir. Çocukların yaratıcılık
uygulaması SCAMPER ve Morfolojik Sentez teknikleri ile arasında anlamlı bir fark vardır. Bu fark p<.05
olduğu için anlamlı fark olarak kabul edilmektedir (Can, 2017).
Tablo 6.
Deney Grubuna Uygulanan Öntest ve Sontestin T testi Sonuçları.
Grup

Deney

Testler

N

X̄

S

sd

t

Öntest

31

16.8387

7.65984

30

Sontest

31

65.9677

21.0847

14.622

Fark

31

-49.1290

18.7078

p
.000

Tablo 6’ya bakıldığında deney grubuna uygulanan yaratıcılık teknikleri sonrası öğrencilerin
ortalamalarının grubun lehine 49.12903 olarak arttığı görülmüştür. Bu artışın kendi içinde anlamlı olup
olmadığına bakıldığında yapılan t testi sonucunun anlamlı bir farklılık teşkil ettiği görülmektedir (p<.05).
Bu bulgu ise bu öğrencilerin başlangıçtaki akademik yetersizliklerinin aslında öğrencilerin ilgisizliğinden
değil, eğitim öğretimde yaşadıkları olumsuzluklardan kaynaklanmış olabileceği yönünde yorumlanabilir.
Tablo 7.
Kontrol Grubuna Uygulanan Öntest ve Sontestin T testi Sonuçları.
Grup
Kontrol

Testler
Öntest
Sontest
Fark

N
29
29
29

X̄
32.3448
51.7241
-19.3793
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S
13.2349
16.2016
5.26724

sd
28

t
19.813

p
.000
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Tablo 7’de görüldüğü üzere geleneksel yöntemlerle yapılan eğitim-öğretim sonucu da öğrencilerin
aritmetik ortalamalarının 19.37931 olarak arttığı görülmüştür. Bu artışın anlamlılığına bakıldığında yapılan
t testi sonucunun anlamlı bir farklılık teşkil ettiği görülmektedir (p<.05). Buradan çıkarılacak sonuç
gerektiği zaman geleneksel yöntemlerin de yaratıcı çalışmaların yanında ek olarak verilebileceği şeklinde
yorumlanabilir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın sonucunda Scamper ve Morfolojik Sentez tekniklerinin öğrenciler üzerinde olumlu
etkiye sahip olduğu ve akademik başarıyı arttırdığı düşüncesine varılmıştır. Farklı öğrenme ortamları
öğrencilere görmediklerini sunduğu için ilgi çekicidir ve motivasyonu arttırır. Dolayısıyla da akademik
başarıyı arttırır. Literatüre bakıldığında kesirler konusu ile ilgili farklı öğrenme stilleri sunan deney ve
kontrol grubu desenli çalışmaların sonuçlarının araştırmamızın sonucunu destekler niteliktedir ve deney
grubu çalışmalarının lehine sonuçlar doğurmuştur (Akbuğa, 2009; Aksoy, 2010; Altıparmak ve Akın, 2017;
Demirdöğen ve Nacar, 2010; Doğru, 2012; Erdağ, 2011; Tully ve Hlawaty, 2006; Uygun, 2008; Yazgan,
2007; Yiğit, 2008).
Matematik dersinde kesirler ile ilgili çalışmamızın sonucunda SCAMPER ve Morfolojik Sentez
tekniklerinin yaratıcı düşünmeyi destekleyici, motivasyonu ve akademik başarıyı arttırıcı olduğu kanaatine
varılmıştır. İslim (2009), SCAMPER tekniğine göre bilgi ve iletişim teknolojileri dersinin işlenmesinin
öğrencilerin yaratıcı problem çözme becerilerine ve akademik başarılarına etkisini belirlemek amacıyla
yaptığı çalışmada SCAMPER tekniği ile eğitim gören öğrencilerin yaratıcı problem çözme becerilerinde
olumlu etki yaptığı ve öğrencilerin lehine anlamlı bir farka rastlanması çalışmamızın sonucunu
desteklemektedir.
Bu araştırmanın, bu konuda çalışmak isteyen eğitimcilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Matematik ders programlarında buna benzer uygulamaların çoğaltılması ve somut örneklerle eğitimcilere
anlatılmasında fayda vardır.
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Örtük Program: Çalışmalarda İlişkilendirildiği Alanlar
Yaprak ALAGÖZ HAMZAJ, Anadolu Üniversitesi, Türkiye, yaprakalagoz@anadolu.edu.tr
Meral GÜVEN, Anadolu Üniversitesi, Türkiye, mguven@anadolu.edu.tr
Öz
Örtük program, eğitim alanyazınında son dönemlerde önemi giderek artan kavramlardan biri haline
gelmiştir. Son zamanlarda bu konuda yapılan araştırmalar giderek artmaktadır. Bu çalışmalarda örtük
program kavramının çok çeşitli konularla ilişkilendirilerek ele alındığı göze çarpmaktadır. Buradan
hareketle bu araştırmada örtük program konusunda hem Türkiye hem de dünya alanyazınında tez ve
makale düzeyinde yer alan çalışmalarda örtük program ile birlikte ele alınan veya ilişkilendirilen konuların
belirlenmesi amaçlanmıştır. Betimsel bir araştırma olan bu çalışmada veriler doküman incelemesi yoluyla
toplanmıştır. Verilerin elde edilmesinde YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi ve ProQuest Dissertations & Thesis
Global veri tabanlarından ulaşılan Türkiye ve dünyada yazılmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri ile
Web of Science ve ULAKBİM veri tabanlarından ulaşılan açık erişimli makaleler incelenmiştir. İlgili
çalışmalara çalışma başlığında “örtük program” anahtar kelimesiyle arama yapılarak ulaşılmıştır. Bu yolla
elde edilen veriler veri çözümleme yöntemlerinden içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Analiz
sonucunda çalışmaların hedef kitleleri, amaçları ve konuları temalar oluşturularak incelenmiş ve Türkiye
ve dünya açısından karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda Türkiye ve dünyada örtük
programın birlikte ele alındığı konular arasında eğitim-öğretim ortamı ve değerler gibi bazı benzer
konuların olmasının yanı sıra diğer ülkelerde daha çok ırkçılık, ayrımcılık, cinsiyetçilik ve insan hakları gibi
konuların örtük programla ilişkilendirildiği görülmüştür. Çalışma sonucunda ulaşılan bulgulara dayalı
olarak örtük programın çok yönlü ve kavramlar arası bir özelliğe sahip olduğu, çok çeşitli konularla
ilişkilendirilebileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Karşılaştırma, örtük program, örtük program konuları.
Abstract
Hidden curriculum has lately become one of the concepts growing in importance in the education
literature. Amount of the studies related to hidden curriculum has been increasing. It is seen that the
concept is usually handled in relation to certain other concepts. In this context the purpose of this study
is to determine the topics / fields embraced in the articles and thesis related to hidden curriculum in both
Turkey and the world literature. This study is a descriptive research in the direction of the purpose of
the study and the data was collected through the document review. For the data collection, the master
and doctoral thesis both in Turkey and globally were examined beside the articles accessed from the Web
of Science and ULAKBIM databases. Related works were reached by searching with the "hidden
curriculum" key phrase in the title. The data obtained was solved by content analysis method. According
to the results the target groups, purposes and subjects of the studies were investigated and compared.
Results showed that even though there are some similarities among the subjects of the studies in Turkey
and the other countries, the studies abroad concentrate mostly on the subjects such as racism,
discrimination, sexism and human rights differently from studies in Turkey. Consequently, it can be said
that hidden curriculum is a multifaceted concept.
Keywords: Comparison, hidden curriculum, hidden curriculum subjects.
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Giriş
Örtük program, eğitim alanyazınında son dönemlerde önemi giderek artan kavramlardan biri haline
gelmiştir. Son zamanlarda bu konuda yapılan araştırmalar giderek artmakta olsa da henüz yeni gelişmekte
olduğu düşünülen örtük program kavramının farklı çalışmalarda farklı tanımlarının yapılmasının yanı sıra
kapsamının da farklı görüş açılarından belirlendiği görülebilmektedir. Örtük program genel anlamıyla
resmi olmayan öğretim etkinliklerinin oluşturduğu program olarak tanımlanmakta olsa da çeşitli yazarlar
tarafından farklı görüş açılarından bakılarak tanımlanmakta olduğu söylenebilir (Yüksel, 2002). Dreeben
(1976) örtük programı yazılı olmayan program olarak geniş bir çerçevede tanımlamaktadır. Farklı
tanımların yanı sıra örtük programın kapsamı konusunda da alanyazında farklı görüşlerin yer aldığı
görülmektedir. Buna göre örtük programın bazı araştırmacılar tarafından tanımlarına ve kapsamına göre
çeşitli şekillerde ifade edilmesine örnek olarak aşağıdaki bazı tanımlar verilebilir:
Örtük programın bir sonuç ya da çıktı olarak ele alındığı tanımlar:


Okulda ve okul dışındaki açıkça belirtilmeyen kasıtsız öğrenme çıktıları (Martin, 1994)



Amaçlanmamış ya da amaçlanmış̧ fakat öğrencilere açıkça bildirilmemiş bir öğrenim sonucunu
(Tezcan, 2005)



Akademik olmayan fakat eğitsel olarak anlamlı olan çıktılar (Vallance, 1980)



Öğrencilerin bilinçsizce öğrendikleri bilgi ve davranışlar (Kirk, 1992)

Örtük programın etki olarak ele alındığı tanımlar:


Formal eğitimin gizli etkileri (Anderson, 2002)



Bilinçsiz (gizli) etki (Gordon, 1982)



Okul kurallarının, düzenlemelerin, fiziksel ve sosyal çevrenin öğrencilere etkisi (Fischer, 1977)

Örtük programın deneyim veya süreç olarak ele alındığı tanımlar:


Resmi programın içinde açık olmayan eğitimsel deneyimler (Fischer, 1977)



Resmi programın dışında kalan okul ortamı ve yaşamı (Paykoç, 1997)



Örgütsel, ilişkisel ve kurumsal kapsamda yer alan, ders dışı etkinlikleri de kapsayan geniş bir
kavram (Demirel, 2014)

Örtük programın gizli mesaj olarak ele alındığı tanımlar:


Okulların yapılarından kaynaklanan gizli mesajlar (Illich, 2000)



Gizli mesajlar bütünü ve resmi programın yeniden yorumu (Snyder, 1971)

Yukarıda verilen çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan tanımlarda görüldüğü üzere örtük program
kavramı ile ilgili olarak gizli mesajlar (Illich, 2000, Snyder, 1971), amaçlanmamış çıktılar (McLaren, 1989,
Martin, 1994 Tezcan, 2005), bilinçsiz veya gizli etkiler (Anderson, 2002; Fischer, 1977; Gordon, 1982),
deneyimler (Fischer, 1977; Demirel, 2014; Paykoç, 1995) gibi birçok farklı noktaya vurgu yapıldığı
görülmektedir. Dolayısıyla örtük program bazen bir mesaj, bazen bir çıktı, bazen de her türlü deneyim
kapsamında değerlendirilmektedir. Bu tanımlara bakıldığında araştırmacıların farklı kapsamlardan
bakmasının yanı sıra örtük programın çoğu tanımda kasıtsız, bazı tanımlarda ise kasıtlı veya kasıtsız, bazı
tanımlarda da kasıtlı fakat yazılı veya sözlü bir şekilde bildirilmemiş olarak yer aldığı da söylenebilir. Bütün
bunlardan hareketle örtük programın neyi ifade ettiği ve kapsamının ne olduğu ile ilgili alanyazında bir
çeşitliliğin söz konusu olduğu söylenebilir. Fakat buna rağmen örtük programın, formal programda
belirtilen uygulamaların dışında kalan okul ve sınıf içerisindeki tüm yaşantıları kapsamakta olduğu (Yüksel,
2002) görüşü alanyazında kabul görmektedir denilebilir.
Örtük program hakkında bir diğer önemli konu ise yapılan çalışmalarda örtük programın genellikle
belirli bazı kavramlarla ilişkilendirilerek ele alınmasıdır. Çalışmalarda çoğunlukla örtük programın farklı
konulardaki kazanımlara etkisinin (değer kazandırılması, beceri kazandırılması, duyuşsal gelişim vb.) veya
bazı konularla ilişkisinin ortaya konulmaya çalışıldığı görülmektedir. Örtük program konusunda yapılan tez
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ve makaleler incelendiğinde yapısı gereği bu konuların hem dünyada hem de Türkiye’de oldukça
farklılaşabildiği görülebilir. Dolayısıyla örtük program ile ilişkilendirilen diğer kavram ve konuların neler
olduğunun ortaya konulmasının alanyazında bu konudaki yoğunluk ve eksikliklerin ortaya konulması ve
gelecekte yapılacak olan çalışmalara ışık tutması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca
çalışmalarda örtük programla ilişkilendirilen bu konuların, çeşitlilik söz konusu olan örtük program
kavramının hangi kapsamda ele alınması gerektiği veya alındığı konusunda düşünülmesi açısından da
önemli görülebilir. Sonuç olarak örtük program kavramı konusunda alanyazında yer alan farklılıkların ve
bu konuda gerçekleştirilen çalışmaların incelenmesi, örtük program konusunda yapılacak çalışmaların
yararlanabileceği bir kaynak olması açısından alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu kapsamda bu araştırmanın amacı örtük program konusunda hem Türkiye hem de dünya
alanyazınında tez ve makale düzeyinde yer alan çalışmalarda örtük program ile birlikte ele alınan/
ilişkilendirilen konuların belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır;
1. Dünya ve Türkiye alanyazınındaki çalışmalarda örtük program ile birlikte ele alınan ya da
ilişkilendirilen kavramlar/ konular/ alanlar nelerdir?
2. Dünya ve Türkiye alanyazınındaki çalışmalarda örtük program ile birlikte ele alınan ya da
ilişkilendirilen kavramlar/ konular/ alanlar arasında benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
Yöntem
Çalışmanın amacı doğrultusunda bu araştırma nitel araştırma deseninin benimsendiği betimsel bir
araştırma olup veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır.
Verilerin Toplanması
Verilerin elde edilmesinde Türkiye ve dünyada yazılmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri ile Web
of Science ve Ulakbim veri tabanlarından ulaşılan açık erişimli makaleler kullanılmıştır. İlgili çalışmalara
çalışma başlığında “örtük program” anahtar kelimesiyle arama yapılarak ulaşılmıştır. Bu yolla elde edilen
veriler veri çözümleme yöntemlerinden içerik analizi yöntemi ile çözümlenerek bulgular ortaya konulmaya
çalışılmıştır. YÖK’ün tez tarama sayfasından yapılan aramada tez adında “örtük program” kavramı geçen
13 tanesi yüksek lisans 14 tanesi ise doktora olmak üzere toplam 27 tezin olduğu belirlenmiş, bunlardan
kısıtlanmamış olan 22 tanesi araştırma kapsamına dahil edilmiştir. ProQuest Dissertations & Thesis Global
veri tabanından dünyada yapılmış tezler arasında yapılan arama sonucunda ise tez adında “hidden
curriculum” kavramı geçen ve tam metin erişilebilen toplam 61 tez bulunmuştur. Arama İngilizce yapıldığı
için ve tezler genel olarak ana dilde yazıldığı için burada ulaşılan tezlerin büyük çoğunluğu ABD ve
İngiltere’de yapılan tezlerden oluşmuştur. Makalelere ulaşım içinse ULAKBİM ve Web of Science veri
tabanlarından yararlanılmış, bu veri tabanlarında aynı ölçütlerle yapılan arama sonucunda ULAKBİM veri
tabanında toplam 21, Web of Science veri tabanında ise 20 makaleye ulaşılmıştır. Çalışmanın amacı
doğrultusunda araştırma alanyazının bahsedilen veri tabanlarından yararlanılarak ulaşılan çalışmalar ile
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda verilerin elde edilmesinde kullanılan çalışmalar aşağıdaki tabloda da
gösterilmektedir:
Tablo 1.
Verilerin Elde Edilmesinde Kullanılan Çalışmalar.
Yer
Çalışma türü
Veri tabanı
Türkiye
Tez
Yök Ulusal Tez Merkezi

Dünya

Sayı
22

Makale

Ulakbim

21

Tez

ProQuest Dissertations & Thesis Global

61

Makale

Web of Science

20
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Verilerin Analizi
Çalışma kapsamında elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Öncelikle araştırma kapsamında ulaşılan çalışmaların içeriği incelenerek hedef kitleleri ve amaçları
belirlenmiştir. Çalışmaların hedef kitlelerinin genel olarak eğitim basamaklarına uygun şekilde ifade
edildiği görüldüğü için bu şekilde temalandırılmıştır. Çalışmalarda belirlenen amaçlar doğrultusunda
kodlar oluşturulmuş, sonrasında ise bu kodlardan temalar elde edilmiştir. Aynı zamanda çalışmaların
başlıkları, amaçları ve içeriği incelenerek konuları belirlenmiş ve bu konular kodlanarak temalar
oluşturulmuştur. Elde edilen kod ve temalar iki araştırmacı arasında kontrol edilerek güvenirlik
sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmacılar arasında uyum Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği %80 oranını
sağlamıştır.
Bulgular
Çalışma kapsamında, örtük program konusunda hem Türkiye hem de dünya alanyazınında tez ve
makale düzeyinde yer alan çalışmalarda örtük program ile birlikte ele alınan/ ilişkilendirilen konuların
belirlenmesi amacıyla yapılan incelemede öncelikle bu çalışmaların hedef kitleleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Buna göre incelenen çalışmalar kapsamında çalışmaların hedef kitleleri Tablo 2’deki gibi
belirlenmiştir;
Tablo 2.
Türkiye ve Dünyada Örtük Programla İlgili Çalışmaların Hedef Kitleleri ve Dağılımı.
TÜRKİYE

DÜNYA

Hedef Kitle

f

Hedef Kitle

f

Okulöncesi Eğitim

2

Okulöncesi Eğitim

5

İlköğretim

13

İlköğretim

16

Ortaöğretim

6

Ortaöğretim

14

Yükseköğretim

6

Yükseköğretim

28

Öğretmen-Öğretmen adayları

9

Öğretmen-Öğretmen adayları

4

Diğer (polis meslek yüksekokulu,
Türk Hava Kuvvetleri Subay ve
Astsubay Yetiştirme Okulu,
Genel)

7

Diğer (homeschooling, yaygın eğitim
(yetişkin), çevrimiçi öğrenme ortamları,
kitaplar, filmler, özel eğitim)

9

K-12

5

TOPLAM

43

TOPLAM

81

Çalışmaların hedef kitleleri belirlenirken eğitim basamakları dikkate alınmakla birlikte öğretmen ve
öğretmen adaylarının bu konuda ayrı bir öneme sahip oldukları düşünüldüğü için yükseköğretimden ayrı
bir şekilde değerlendirilmiştir. Ayrıca özellikle ABD’de K-12 şeklinde belirtilen ve anaokulundan lise sonuna
kadar kapsayan kavramın Türkiye’de bir karşılığı olmaması ve bu geniş aralıkta bir hedef kitleye
rastlanmaması sebebiyle Türkiye kapsamında değerlendirilememiştir. Ancak bazı yurtdışı çalışmalarında
hedef kitle olarak K-12’nin belirtilmesi sebebiyle hedef kitle listesine dahil edilmiştir.
Araştırma kapsamında ele alınan çalışmalar, amaçları açısından incelenerek temalandırılmaya
çalışılmıştır. Buna göre Türkiye ve dünyada örtük programla ilgili incelenen çalışmaların amaçları aşağıdaki
şekilde temalandırılmış ve dağılımları gösterilmiştir;
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Tablo 3.
Türkiye ve Dünyada Örtük Programla İlgili Çalışmaların Amaçları ve Dağılımı.
Dünya
f
Türkiye
Örtük programın incelenmesi
32
Örtük programın incelenmesi
Örtük programın belirlenmesi
21
Örtük programın etkisi
Örtük programın etkisi
21
Örtük programın belirlenmesi
Örtük programın kuramsallaşması
4
Örtük programın kuramsallaşması
Örtük programın farklı değişkenler
1
Örtük programın farklı değişkenlerle
açısından farkı
ilişkisi
Örtük programın farklı değişkenlerle
1
Örtük programın farklı değişkenler
ilişkisi
açısından farkı
TOPLAM
81
TOPLAM
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f
13
11
10
5
3
1
43

Tablo 3’te yer alan bilgilere bakıldığında örtük programla ilgili çalışmaların örtük programın
incelenmesi, örtük programın belirlenmesi, örtük programın etkisi, örtük programın kuramsallaşması,
örtük programın farklı değişkenler açısından farkı ve farklı değişkenlerle ilişkisi olmak üzere altı tema
altında toplandığı görülmektedir. Bu temaların dağılımının ise hem Türkiye’de hem de dünyada benzer bir
sıralama gösterdiği görülebilir. Buna göre incelenen çalışmaların en çok örtük programın belirli açılardan
incelenmesi amacını taşıdığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Türkiye ve dünyada incelenen çalışmalarda örtük programla ilişkilendirilen veya birlikte ele alınan
konuların belirlenmesi amacıyla yapılan içerik analizi sonucunda belirlenen konulara yönelik olarak belirli
temalar ortaya çıkmıştır. Bu konular ve temalar Türkiye ve dünyada ayrı tablolar şeklinde aşağıda
verilmiştir;
Tablo 4.
Türkiye’de Örtük Programla İlgili Çalışmaların Konuları ve Temaları.
TEMA

KONU

Duyuşsal Özellikler

Duyuşsal özelliklerin gelişimi
Eğitimci olmayan hizmetli personelin duyuşsal gelişime etkisi

Tutum

Demokratik vatandaşlık tutumları
Tutum ve değerler
Öğrencilerin okula ilişkin görüşleri

Değer

Mesleki etik değerlerin kazanımı
Tutum ve değerler
Demokratik değerlerin kazanımı
Değerleri kazandırma
Özgürlük değeri ve güvenlik

Beceri

Akıl yürütme becerileri
Sosyal becerilerin kazanımı

Davranış

Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarının yönetimi
Sınıf içi iletişim

Eğitim-öğretim ortamı

Fiziksel ortam
Sınıf ikliminin oluşması
Okul iklimi ve sınıf iklimi
Sınıf iklimi

Ders/Alan

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi
Bilişim Teknolojileri dersi
Beden eğitimi öğretmenleri
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Sınıf öğretmenleri
Stres

Eğitim stresi
Stres algıları

Edebi Metinler

Halk anlatıları
Dede korkut hikayeleri

Diğer

Okul yöneticilerinin yönetsel uygulamaları
Toplumsal cinsiyet
Değerlendirme süreci
Eğitim sosyolojisi

Tablo 4’te görüldüğü üzere Türkiye’de incelenen çalışmalar kapsamında örtük programla ilgili
çalışmaların konuları duyuşsal özellikleri, tutum, değer, beceri, davranış, öğrenme ortamı, ders/alan, stres,
edebi metinler ve diğer olmak üzere 10 tema altında toplanmıştır. Bu konuda yurtdışında ele alınan
çalışmaların konuları ve temaları ise aşağıda yer alan Tablo 5’te gösterilmektedir;
Tablo 5.
Dünyadaki Örtük Programla İlgili Çalışmaların Konuları ve Temaları.
TEMA
KONU
Irkçılık

Cinsiyetçilik

Ayrımcılık

Hak ve Özgürlükler

Beyaz öğretmen ve kültür
Beyaz olma, sosyal varlık ve eşitsizlik
Beyaz üstünlüğü ve gelişimi
Afrikalı- Amerikalıların eğitimi
Azınlık öğretmenleri
Kızılderili öğrenciler
Sudi öğrencilerin öğretmenleri tarafından negatif mesajların
iletimi
Cinsiyet ayrımcılığı
Cinsiyet rolleri
Spor ve cinsiyet
Genç kızların cinsiyet kimliğinin oluşması
Mühendislikte doktora yapan kadın öğrencilerin aidiyet
duygusu
Farklı cinsel yönelimler- Heteronormatiflik
Sosyal dışlama-göçmen çocuklar
Önemli sınavların örtük programı: Etiketleme, sosyalleşme
ve cinsiyet
Irk, renk, cinsiyet ve tutuculuk
Cinsiyet, etnik ve sosyo-ekonomik sınıf
Siyah kadınlar ve cinsel şiddet
Biyoloji dersi ve ırk algısı
Aborjin öğrencilerin okul aidiyeti
Azınlık bölgelerindeki okullar
Göçmen öğrenciler ve beklenmedik zorluklar
Okullardaki gizli kameralar ve insan hakları
Şiddet, güç ve baskınlık
Fiziksel görünüm ve baskıcı uygulamalar
Hümanizm ve eğitim reformu
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Kültür

Değer

Teknoloji ve çevrimiçi öğrenme
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Kültürlerarası doktora danışmanlığı
Yerli öğrencilerin örtük program deneyimi-kültürlerarası
çalışma
Çok kültürlü tıp eğitimi
Başarılı uluslararası doktora öğrencileri
Uluslararası tıp öğrencileri
İngilizce ders kitaplarındaki kültürel öğeler
Sosyalleşme ve kültürel yeniden üretim
Kültürel ağların kullanımı
Kültürel bağlam
Kültürel yeterlik
Vygotsky’nin örtük programı -sosyokültürel psikoloji ve
şefkat pedagojisi
Ahlaki değerler
Gençlerin ahlaki gelişimi
Okulun değerleri ve amaçları
Ahlak ve yurttaşlık eğitimi
Etik
Etik öğretimi
İnsanlık haysiyetine saygı değeri
Dijital eğitim ve yazılım
Semantik web teknolojileri
Bilimin görüntüsü ve teknolojik bilinç
Teknoloji, okul-aile iletişimi ve demokratik okul
Bilimin görüntüsü ve teknolojik bilinç
Web portalları
Video telekonferans sınıfları

Mesleki

Profesyonellik
Mesleki tutum ve kariyer seçimi
Eğitici profesyonelliği
Bürokrasi ve profesyonellik
Mesleki iş birliği

Eğitim-öğretim Ortamı

Kıyafet, dekor ve disiplin
Birleştirilmiş sınıflar ve liderlik
Sınıf ortamı ve öğretmen

İletişim

Öğrenci etkileşimi
Olumlu ve olumsuz sınıf iklimlerinde akran ilişkileri
Dans öğrencilerinin iletişimi ve sosyalleşmeleri
Teknoloji, okul-aile iletişimi ve demokratik okul

Alan

Veterinerlik eğitimi
Fizik tarihi
Edebiyat eğitiminde ideoloji ve örtük program
Beden eğitimi, söylem ve ideoloji
Mesleki eğitim
Beden eğitiminde öğrenme-öğretme süreçleri

Öğrenme-Öğretme Süreçleri

Yakın akran öğrenmesi
İş odaklı öğrenme
Akran liderliğindeki küçük grup tartışmaları
Sonuç değerlendirmenin etkisi
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Örtük programla ilgili dünyadaki çalışmalara bakıldığında Tablo 5’te gösterildiği üzere konuların
ırkçılık, cinsiyetçilik, ayrımcılık, hak ve özgürlükler, kültürlerarasılık/117çokkültürlülük, kültür, değer,
teknoloji ve çevrimiçi öğrenme, mesleki, eğitim ortamı, iletişim, alan ve öğrenme-öğretme süreçleri
şeklinde temalar altında toplandığı görülmektedir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırma kapsamında incelenen çalışmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda Türkiye ve
dünyada örtük programla ilgili yapılan çalışmaların çok çeşitli konuları ele aldığı ve örtük programı farklı
konularla ilişkilendirdiklerini söylemek mümkündür. Örtük program konusunda yaşanan tanım ve kapsam
çeşitliliğinin konuların çeşitliliği ve kapsamı açısından çalışmalara yansımış olduğu söylenebilir. Tüm bunlar
sonucunda örtük programın çok yönlü ve kavramlar arası bir özelliğe sahip olduğu, çok çeşitli konularla
ilişkilendirilebileceği söylenebilir.
İncelenen çalışmaların öncelikle hedef kitle açısından Türkiye’de örtük program konusundaki
çalışmaların özellikle okulöncesi ve yükseköğretim düzeyinde çok az olması, buna karşılık yurtdışındaki
çalışmaların büyük oranda yükseköğretime yönelik yapılmış olması hedef kitle açısından bir farklılık olarak
görülebilir. Ayrıca, yurtdışındaki çalışmalarda okul dışında (spor merkezleri, çeşitli kurslar vb.) yapılmış
birçok çalışmaya rastlanmasına rağmen Türkiye’de bu tür çalışmaların çok az olması da bu konuda ortaya
çıkan sonuçlardan biri olmuştur.
Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlardan en önemlilerinden biri de çalışmaların konularındaki
çeşitlilik ve kapsamları açısından Türkiye’deki çalışmaların dünyadaki çalışmalara göre daha kısıtlı olması
ve dünyada örtük program kapsamında ele alınan konulardan bazılarının Türkiye’de incelenen çalışmalar
içerisinde hiç yer almamış olmasıdır. Elde edilen bulgular incelendiğinde yurtdışındaki örtük programla
ilgili çalışmaların ırkçılık, ayrımcılık, cinsiyetçilik, hak ve özgürlükler, kültürlerarasılık ve çokkültürlülük gibi
konularda yoğunlaşmasına rağmen Türkiye’deki incelenen çalışmalarda bu konulara rastlanamamıştır. Bu
konular içerisinden yalnızca cinsiyetçilikle ilgili toplumsal cinsiyetçilik konusunda çalışmaya rastlanmıştır
(Saldıray & Doğanay, 1997). Diğer bir yandan, çevrimiçi öğrenme ortamlarında örtük programla ilgili
Türkiye’de araştırma kapsamında bir çalışmaya rastlanılmaması Türkiye açısından bu konudaki eksiklerden
biri olarak görülmektedir. Yurtdışındaki çalışmaların konularına bakıldığında farklı ülkelerin sosyolojik
yapılarına göre gereksinimleri doğrultusunda örtük programla ilişkilendirilen konuların çeşitlendiği
görülebilir.
Araştırma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda sonuç olarak Türkiye’deki çalışmaların
konularına bakıldığında örtük programın daha çok resmi programın destekleyicisi olarak görüldüğünü
söylemek mümkündür. Alanyazında eğitim üzerindeki etkisi sıkça vurgulanan (Yüksel, 2002) örtük
program gibi bir konunun dünyada yapılan çalışmalarda oldukça kapsamlı bir bakış açısıyla ele alınıyor
olması ve çok çeşitli ve önemli konularla ilişkilendirilmesine karşın Türkiye’de bu geniş kapsamın göz ardı
ediliyor olması örtük program konusunda önemli bir sorun olarak görülebilir. Örtük program resmi
programlar yoluyla değiştirmenin zor olduğu bazı fikir ve düşünceleri gizli bir şekilde kabul ettirme gücüne
sahip olması yönüyle oldukça önemli görülmektedir (Eisner, 1992). Ayrıca örtük programın varlığının
farkında olunması, uygulamalarda daha dikkatli olunmasını ve örtük programın olası etkilerinin daha
olumlu bir yöne çekilmesini sağlayabilir (Jerald, 2006). Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de örtük programın
alanyazında yer alan önemine ve kapsamına uygun şekilde yeni ve kapsamlı araştırmaların yapılması ve
örtük programla birlikte ele alınan konuların çeşitlendirilmesi önerilebilir. Bu şekilde örtük programın
sahip olduğu çok yönlü ve kavramlar arası olma özelliği Türkiye alanyazınına da yansıtılmış olacaktır.
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Sporcu Öğrencilerin Sporcu Kimliği Düzeyleri ve Obez Bireylere Yönelik
Tutumlarının incelenmesi
Burhan PARSAK, Mersin Üniversitesi, Türkiye, b.parsak@hotmail.com
Leyla SARAÇ, Mersin Üniversitesi, Türkiye, lylsrc@hotmail.com

Özet
Sporun empoze ettiği ideal beden şeklinin, obez bireylerin beden şekline zıt olduğu literatürde sıklıkla
vurgulanmaktadır. Bu zıtlığa bağlı olarak da obez bireylerin özellikle spor ortamında olumsuz tutuma
maruz kaldıkları da çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. Ancak özellikle ulusal düzeyde yapılacak
çalışmaların arttırılması ve bu çalışmalar ışığında çeşitli önlemlerin alınması önem taşımaktadır. Buradan
hareketle bu çalışmanın amacı kadın ve erkek sporcu öğrencilerin kendilerini sporcu kimlikleri ile
özdeşleştirme düzeyleri ve obez bireylere yönelik tutumları arasında bir fark olup olmadığını ve
sporcuların yaşları, sporculuk deneyimleri, sporcu kimliği düzeyleri ve obez bireylere yönelik tutumları
arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir. Araştırmaya 2018 Üniversite Spor Oyunları’na katılan 142
kadın, 148 erkek olmak üzere toplam 290 sporcu öğrenci katılmıştır. Kadın ve erkek sporcuların sporcu
kimlikleri ve obez bireylere yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığının
belirlenmesi amacı ile yapılan Mann-Whitney U analiz sonuçları, hem sporcu kimliği düzeyleri [Mdn.kadın=
12.00, Mdn.erkek= 14.91, U= 9480.50, z= -1.44, p= .15] hem de obez bireylere yönelik tutum puanları
[Mdn.kadın= 29.14, Mdn.erkek= 29.66, U= 10265.50, z= -.34, p= .73] arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olmadığını ortaya koymuştur. Sporcuların yaşları ve deneyimleri ile sporcu kimliği düzeyleri ve obez
bireylere yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı, p> .05, ancak sporcu
kimliği düzeyleri ve obez bireylere yönelik tutumları arasında anlamlı, negatif yönde ve düşük düzeyde bir
ilişki olduğu tespit edilmiştir (rs(290)= -.19, p= .01). Araştırma sonucunda elde edilen bulgular sporcu
öğrencilerin sporcu kimliği düzeylerinin ortalamanın altında, ancak obez bireylere yönelik tutumlarının
ortalamanın üzerinde olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Spor, sporcu kimliği, obezite, tutum.

Abstract
The ideal body image imposed in sport is the opposite of the body image of obese people. Based on this
opposition, obese individuals are reported to be exposed to negative attitudes especially in sport
environments. It is important to investigate the issue by increasing studies at national level and to take
necessary precautions in light of these studies. In this regard, the purpose of this study is to identify the
level of female and male sport university students’ level of internalizing their sporter identity and find out
whether there is a significant relationship between attitudes towards obese individuals and their age,
experience in sport, and sport identity levels. The study was conducted with 290 sporters (142 females
and 148 males) who participated in 2018 University Sport Games. Results of the Mann-Whitney U analysis
aimed to identify difference between female and male sporters’ sporter identity levels and their attitudes
towards obese people; results showed no significant differences in the sport identity
levels [Mdn.female= 12.00, Mdn.male= 14.91, U= 9480.50, z= -1.44, p= .15] or in the attitudes towards
obese individuals scores [Mdn.female= 29.14, Mdn.male= 29.66, U= 10265.50, z= -.34, p= .73]. There
were no statistically significant relationships between sporters’ age, experience in sport, sporter identity
levels and attitudes towards obese individuals (p> .05), but a significant, negative, and low level
relationship was found between sporter identity levels and attitudes towards obese individuals (rs(290)=
-.19, p= .01). Participating sporters’ sporter identity levels were found to be below-average, but their
attitudes towards obese individuals were above-average.
Keywords: Sport, athletic identity, obesity, attitude
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Giriş
İnsanların, özellikle çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel sağlığının geliştirilmesinde en uygun ve
önemli eğitim alanı olarak beden eğitimi ve spor etkinlikleri gösterilirken, sporun özellikle gençlerin
yaratıcı, dayanışmacı, problemleri çözebilen, hoşgörülü ve nitelikli bir biçimde yetiştirilmelerine katkı
sağladığı savunulmaktadır (Çetinkaya, 2015; Yetim, 2005). Gelişimin temel özelliklerinden biri olan kimlik
arayışı ise, bireyin kimlik benliği konusunda daha önce kim ise yine o olduğu yolundaki öznel bütünlük,
tutarlık, süreklilik duygusu ve “ben kimim” sorusuna verdiği, herkesten farklı, eşsiz bir insan olma
yolundaki cevabıdır. Bu duygu bedensel yapıyla ilgili olduğu gibi anılar, değer yargıları, inançlar, yaşananlar
ve cinsiyet, etnik, yaş, statü vb. toplumsal konum, mesleksel durum ve başkalarının bireyi algılayışlarıyla
şekillenir (Budak, 2000). Brewer, VanRaalte ve Linder (1993), bireysel kimliğin yanı sıra ortaya koyulan
spor olaylarıyla ilgili davranışların sporcu kimliğini temsil ettiğini ifade etmektedirler. Bu rol toplumsal bir
çerçevede diğer insanlarla süregelen ilişkiler ve bireyin sportif etkileşimlerle geçirdiği sosyal bir ağda
gerçekleşmektedir (Cornelius, 1995). Kişisel spor kimliği, sporcunun kendini sporcu rolünde ne şekilde
gördüğü ve bu roller ile ilgili özdeşimi olarak tanımlanmaktadır (Hilscher, 2007).
Obezite ise; alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklı olarak; vücut yağ
kitlesinin, yağsız vücut kütlesine oranla artması ile ortaya çıkan bir hastalık olarak tanımlanmaktadır
(WHO, 1997). Obezitenin, vücudun tüm organlarını ve sistemlerini etkileyerek çeşitli bozukluklara ve hatta
ölümlere yol açtığı belirtilmektedir (Altunkaynak & Özbek, 2006). Fakat obez bireylerin yaşadıkları
problemler sadece fiziksel sağlık sorunlarıyla sınırlı değildir. Yapılan birçok çalışmada obez bireylerin
psikolojik ve sosyal açıdan da çok büyük sorunlarla karşı karşıya kaldıkları bildirilmiştir (Altun, 2015;
Chambliss, Finley & Blair, 2004; Gordon-Larsen, 2001; Vartanian, 2010; Yılmaz & Dinç, 2010). Modern
kültürün obez bireyleri sosyal ortamlarda ve medyada beceriksiz, tembel, başarısız gibi göstermesi ya da
bu rollerle özdeşleştirmesi, zayıf bireylerin tam tersi şekilde yüceltilmesi obezlere karşı önyargı oluşmasına
neden olmaktadır (Altun, 2015; Ercan, Akçil Ok, Kızıltan & Altun, 2015; Yılmaz & Dinç, 2010). Bu durum
beden eğitimi ve spor aktivitelerinde de kendini göstermekte; sporun empoze ettiği ideal beden şeklinin,
obez bireylerin beden şekline zıt olduğu literatürde sıklıkla vurgulanmaktadır (Beardsley & Contreras,
2014; Cengizhan & Eyüboğlu, 2017; Duncan & Stanley, 2012; Morano, Colella, Robazza, Bortoli &
Capranica, 2011; Perry & Koehle, 2013). O'Brien, Hunter ve Banks (2007), psikoloji bölümü ve spor eğitimi
bölümü öğrencilerinin obez bireylere karşı tutumlarını inceledikleri çalışmada spor eğitimi bölümü
öğrencilerinin psikoloji bölümü öğrencilerine göre obez bireylere karşı daha fazla önyargıya sahip
olduklarını tespit etmişlerdir. Benzer şekilde Yılmaz ve Dinç (2010), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
öğrencileriyle yaptıkları araştırmada öğrencilerin obez bireylere yönelik tutumunun olumsuz olduğunu
tespit etmişlerdir. Yapılan araştırmalarda obez ve fazla kilolu olan kişilerin yaşadığı sosyal olumsuzlukların
en önemli nedeninin, diğer insanların obez kişilere karşı gösterdikleri olumsuz tutumdan kaynaklandığı
belirtilmektedir (Sarıkaya, Öztürk, Afyon & Türegün, 2013). Obez bireylerin spor ortamında daha fazla yer
edinebilmesi için özellikle ulusal düzeyde yapılacak çalışmaların arttırılması ve bu çalışmalar ışığında çeşitli
önlemlerin alınması önem taşımaktadır. Bu önlemlerin alınması gerekliliğinden yola çıkılarak bu
araştırmada, kadın ve erkek sporcuların kendilerini sporcu kimlikleri ile özdeşleştirme düzeyleri ve obez
bireylere yönelik tutumları arasında bir fark olup olmadığını; sporcuların yaşları, sporculuk deneyimleri,
sporcu kimliği düzeyleri ve obez bireylere yönelik tutumları arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir.
Yöntem
Bu bölümde araştırma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve verilerin analizine ilişkin
bilgiler yer almaktadır.
Araştırma Grubu
Araştırmaya 15. Üniversite Spor Oyunlarına katılan kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 142’si
kadın 148’i erkek olmak üzere toplam 290 üniversiteli sporcu dâhil edilmiştir. Kadın sporcuların yaş
ortalaması 20.92 (SD=1.78), sporculuk deneyimi 9.55 (SD=2.71); erkek sporcuların yaş ortalaması 21.93
(SD=2.15), sporculuk deneyimi 10.26 (SD=3.35) olarak tespit edilmiştir.
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Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplamak amacı ile Sporcu Kimliği Ölçeği (SKÖ) (Brewer & Cornelius, 2001; Öztürk
& Koca, 2013) kullanılmıştır. Ölçeğin orijinalinin ve Türkçeye uyarlanmış olan şeklinin iç tutarlık katsayısı
.81, bu çalışmada ise iç tutarlık katsayısı .88 olarak tespit edilmiştir. Ölçek 7’li likert tipi bir derecelendirme
ölçeği üzerinden değerlendirilmektedir. SKÖ’den alınabilecek puanlar 7-49 arasındadır. Elde edilen yüksek
puanlar, kişinin kendisini sporla özdeşleştirmiş ve sporcu kimliğinin güçlü olduğunu göstermektedir. Obez
Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği (T-ATOP) (Dedeli, Bursalioğlu & Deveci, 2014) ise kullanılan diğer veri
toplama aracıdır. Ölçek 6’lı likert tipinde ve toplam 8 maddeden oluşmaktadır. Alınabilecek puanlar 6-48
arasındadır. Sekiz maddenin toplanması ile elde edilen puanlamada yüksek puanlar obez bireylere yönelik
tutumun olumsuz olduğunu göstermektedir. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı .84, bu çalışma için elde edilen iç
tutarlık katsayısı .75 olarak bulunmuştur.
Verilerin Toplanması
Araştırma verileri Üniversite Spor Oyunları esnasında, sporcuların boş zamanlarında (müsabaka
öncesi, sonrası, öğle arası, otel dinlenme vs.), kolayda örnekleme yöntemi ile toplanmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik, Mann-Whitney U testi ve Spearman Korelasyon analizi
kullanılmıştır.
Bulgular
Bu bölümde sporcu öğrencilerin sporcu kimliği düzeyleri ve obez bireylere yönelik tutumları arasında
bir fark olup olmadığı; sporcuların yaşları, sporculuk deneyimleri, sporcu kimliği düzeyleri ve obez bireylere
yönelik tutumları arasında ilişki olup olmadığı Mann-Whitney U, Spearman Korelasyon ve tanımlayıcı
istatistikler kullanılarak analiz edilerek rapor edilmiştir.
Kadın ve erkek sporcuların sporcu kimlikleri ve obez bireylere yönelik tutumları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesi amacı ile yapılan Mann-Whitney U analiz sonuçları,
hem sporcu kimliği düzeyleri [Mdn.kadın= 12.00, Mdn.erkek= 14.91, U= 9480.50, z= -1.44, p= .15] hem de
obez bireylere yönelik tutum puanları [Mdn.kadın= 29.14, Mdn.erkek= 29.66, U= 10265.50, z= -.34, p= .73]
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur. Bulgular kadın ve erkek
sporcuların sporcu kimliği düzeyleri ve obez bireylere yönelik tutumlarının benzer olduğunu göstermiştir.
Bununla birlikte sporcuların yaş, sporculuk deneyimi, sporcu kimliği düzeyleri ve obez bireylere yönelik
tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak amacı ile yapılan
Spearman Korelasyon analizi sonuçları, sporcuların yaşları ve deneyimleri ile sporcu kimliği düzeyleri ve
obez bireylere yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını, p> .05, ancak
sporcu kimliği düzeyleri ve obez bireylere yönelik tutumları arasında anlamlı, negatif yönde ve düşük
düzeyde bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur, (rs(290)= -.19, p= .01). Bu bulgulara göre kadın ve erkek
sporcuların, sporcu kimliği düzeyleri arttıkça, obez bireylere yönelik tutumları olumlu yönde artmaktadır.
Tartışma
Araştırma sonuçlarına göre üniversiteli sporcuların sporcu kimliğine yönelik bulgularında kadın ve
erkek sporcular arasında bir fark gözlenmemiş ve her iki grubun sporcu kimliği düzeyleri ortalamanın
altında bulunmuştur. Lamont-Mills ve Christensen (2006) elit ve rekreatif amaçla spor yapan ve spor
yapmayanlarla, Proios, Proios, Mavrovouniotis ve Theofanis’ın (2012) beden eğitimi bölümü
öğrencileriyle, Matheson, Brewer ve Van Raalte’nın (1995) İngiliz ve Malezya Badminton milli
sporcularıyla, Saraç ve Toprak (2017) üniversite öğrencisi adaylarıyla, Sanberk, Türkeri ve Parsak (2017)
Türk karate milli sporcularıyla yaptıkları çalışmalarda spor kimliği cinsiyet değişkenine göre incelenmiş ve
tüm grupların güçlü spor kimliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Sporcu kimliği düzeyinin literatürle
kıyaslandığında daha düşük çıkma nedeninin, Üniversite Spor Oyunlarına katılan sporcuların okul takımı
dışında sporculuk yapmamaları ve buna bağlı olarak kendilerini sporculuk rolleri ile
özdeşleştirmediklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Çalışma kapsamındaki sporcuların obez bireylere yönelik tutumun olumsuz olma durumu ulusal ve
uluslar arası literatürle paralel görülmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencileri ile yapılan
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çalışmalarda öğrencilerin obez bireylere karşı tutumlarının olumsuz olduğu tespit edilmiştir (Sarıkaya et
al., 2013; Yılmaz & Dinç, 2010). O'Brien vd. (2007), psikoloji ve spor eğitimi bölümü öğrencilerinin obez
bireylere karşı tutumlarını inceledikleri çalışmada spor eğitimi bölümü öğrencilerinin psikoloji bölümü
öğrencilerine göre obez bireylere karşı daha fazla olumsuz tutuma sahip olduklarını tespit etmişlerdir.
Hansson, Näslund ve Rasmussen (2010), İsveç’te normal kilolu ve obez olan kadın ve erkeklerle yaptıkları
çalışmada obez bireylerin sosyal yaşamın birçok alanında ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirlemişlerdir.
Poon ve Tarrant (2009), hemşirelik bölümü öğrencileri ve hemşirelik mesleğine başlamış bireylerin obez
bireylere yönelik tutumlarının olumsuz olduğunu tespit etmiştir. Frederick, Saguy ve Gruys (2016) obez
bireylere yönelik olumsuz tutumun endişe verici durumlara ulaşmış olduğunu, bu durumun toplumsal
yaşamın her alanında obez bireylerin yaşamını olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. Yapılan bir araştırmada
öğretmenlerin % 28’i obez olmanın bir insanın başına gelebilecek en kötü şey olduğunu belirtmiştir (Pearl,
Puhl & Brownell, 2012). Öğretmen davranışlarının öğrencileri etkilediği ve öğretmenlerin öğrenciler için
bir rol model olduğu düşünüldüğünde sporcu öğrencilerin de bu durumdan etkileneceği gerçeği ortaya
çıkmaktadır (Çekin, 2013). Nitekim okullardaki obez çocukların akranları tarafından reddedildiğinin tespit
edilmiş olması bu bulguyu desteklemektedir (Pearl et al., 2012). Araştırma sonuçları sosyal alanın hemen
hemen her alanında obez bireylere karşı olumsuz tutum sergilendiğini; spor ortamı da sosyal alanın bir
parçası olduğu düşünüldüğünde benzeri sonuçların spor ortamında görülüyor olması şaşırılacak bir
durumun olmadığını göstermektedir.
Sporcuların yaşları ve deneyimleri ile sporcu kimliği düzeyleri ve obez bireylere yönelik tutumları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı; ancak sporcu kimliği düzeyleri ve obez bireylere
yönelik tutumları arasında anlamlı, negatif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Sporcu kimliği düzeyi ve obez bireylere yönelik tutum arasındaki ilişki negatif ve her ne kadar düşük olsa
da sporcuların kimlik düzeyinin yükseldikçe obez bireylere ilişkin tutumlarının olumlu yönde arttığının
göstergesidir. Obez olmayan sporcuların spor ortamında obez bireylerin performanslarından daha iyi
performans sergiledikleri (Duncan ve Stanley, 2012) ve bu durumun obez olmayan bireyin sporcu kimliğini
inşa ederken spor içerisindeki güçlü ve ayrıcalıklı olma halini pekiştirmesi ortaya çıkan sonucun nedeni
olarak gösterilebilir (Brewer et al., 1993).
McArthur ve Ross (1997), diyetisyenlerin obez bireylere yönelik tutumlarını araştırdıkları çalışmada
diyetisyenlerin iş tecrübelerinin kaç yıl olduğu ve kaç yıl eğitim aldıklarının obez hastalarına ilişkin
tutumlarında bir farklılık yaratmadığını belirlemişlerdir. Yapılan bir başka araştırmada Pearl vd. (2012)
hekimlerin obez bireyleri tedavi etmek istemedikleri ve onların yönetimindeyken başarı beklemediklerini
ve bu durumun çalışma süreleri ile ilişkisinin olmadığını tespit etmiş olmaları; bu araştırmadaki sporcuların
yaş ve deneyimleri ile obez bireylere yönelik tutum arasında ilişki olmaması bulgusunu destekler
niteliktedir.
Sonuç
Sonuç olarak elde edilen bulgular sporcu öğrencilerin sporcu kimliği düzeylerinin ortalamanın
altında; ancak obez bireylere yönelik tutumlarının ortalamanın üzerinde-olumsuz olduğunu göstermiştir.
Bu bulgulardan yola çıkarak obez bireylerin spor ortamında olumsuz tutum ve davranışlara maruz
kalmamaları adına gerekli önlemler alınarak güvenli spor ortamı oluşturulmalıdır. Obez bireylerin
karşılaştıkları olumsuz tutumu en aza indirmek adına toplumdaki tüm bireylere obezitenin fizyolojik ve
genetik nedenleri hakkında bilgilendirmeler yapılabilir. Bireylerin obezitenin nedenleri ile ilgili bilgilere
sahip olması onların obez bireylere karşı tutumlarına olumlu anlamda yansıyacağı düşünülmektedir. Obez
bireylere yönelik tutumun farklı örneklemler üzerinde araştırılması, farklı araştırma yöntemlerinin (nitel,
karma vb.) kullanılarak derinlemesine incelenmesi önerilmektedir.
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Öz
Bu araştırmanın amacı proje tabanlı öğrenme yaklaşımının okul öncesi öğrencilerinde kavram
öğretimine etkisinin araştırılmasıdır. Araştırma 2018 yılında Aydın ilinde bulunan bir okulda öğrenim
görmekte olan 4 yaş grubunda 17 okul öncesi öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma tek grup öntestsontest deneysel desen kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından uzman
görüşü alınarak geliştirilen “Şapka Temalı Başarı Testi” ile toplanmıştır. Öğrencilere öntest uygulandıktan
sonra yapılan bir haftalık toplam on saat uygulamanın ardından sontest uygulanmıştır. Verilerin analizinde
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucu sontest puanlarının öntest puanlarına
göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, proje tabanlı
öğrenmeye dayalı kavram öğretiminin, öğrencilerin kavram öğrenimini olumlu yönde etkilediği
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Proje tabanlı öğrenme, okul öncesi eğitim, kavram öğretimi

Abstract
The aim of this research is to investigate the effect of the project-based learning approach on
teaching concepts to pre-school students. The research was carried out with 17 pre-school students in a
4-year-old group studying in a kindergarten in Aydın, in 2018. The study was conducted by using single
group pretest posttest experimental design. In the study, the data were collected by the "Achievement
Test" developed by the researchers after receiving expert views. After the pretest was applied to the
students, one week of project based learning program was implemented to the group. And after one week
of instruction, posttest was conducted. Wilcoxon Signed Ranks Test was used in the analysis of the data.
The results indicated that there was statistically significant difference between prestest and posttest
scores of the students. As a result, it has been seen that teaching concepts based on project-based
learning has positively influenced students' concept learning.
Keywords: Project based learning, pre-school education, teaching concepts
Giriş
Günümüzde eğitimin nitelikli bir şekilde yapılması ve etkin öğrenmenin sağlanması için bilginin
yaparak ve yaşayarak yapılandırılması ve öğrencinin öğrenmenin merkezinde aktif rol alması gerektiği,
tüm eğitim kurumlarınca kabul görmüş ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Bunun için çağdaş öğrenme
yaklaşımlarına dayalı öğretim ve uygulamalar eğitimin her kademesinde ve alanında işe koşulmaktadır.
Yaygın bir şekilde kullanılan yaklaşımlardan biri de proje tabanlı öğrenme yaklaşımıdır. Proje tabanlı
öğrenme, öğrencinin, öğrenme sürecinde pasif bir alıcı değil, inceleyen, araştıran bilgiye ulaşan ve elde
ettiği bilgileri kullanarak anlamlı bütünler haline getirip bunlar aracılığıyla problem çözmesini hedefleyen
bir öğrenme modelidir (Demirel vd, 2001; Akt. Canoğlu, 2007: 47-48).
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının temel özelliklerine bakıldığında, öğrenenin merkezde öğretenin
ise danışman ve yol gösterici olduğu, yeni bilginin yaparak ve yaşayarak oluşturulduğu pragmatik
felsefeye, bunun da eğitime yansıması olan ilerlemeci eğitim akımına ve yapılandırmacılık yaklaşımına
uygun bir yapıda olduğu görülmektedir (Yurtluk, 2003: 7-10). John Dewey’in, 1916 yılında çocuklar ve
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onların içinde bulundukları sosyal ortam için mümkün olan en iyi eğitsel deneyimi yaratma konusundaki
düşünce ve girişimleri, proje yaklaşımının temellerini oluşturmaktadır. Proje yaklaşımı, Dewey (1916)’in
yeniden yapılandırma, Kilpatrick (1918)’in proje yöntemi, Bruner (1961)’in keşif yoluyla öğrenme ve
Thelen (1961)’in grup araştırma modeline benzetilmektedir (Akt: Temel vd, 2004: 14; Akt. Canoğlu, 2007:
46). John Dewey’den sonra ilerlemeci eğitimin önde gelenlerinden birisi olan William Kilpatrick proje
yönteminin ilk uygulayıcısı olarak bilinmektedir. 1800’lü yıllarda eğitim ortamlarında önerilen bu yöntem
kısa sürede tarım ve ev ekonomisinde de uygulamaya konulmuştur. 1940’lara doğru farklı proje türlerinin
ortaya çıktığı görülmektedir. Türkiye’de proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ilk kez Tübitak tarafından
yürütülen yarışmalarda kullanılmış olup özellikle fen bilimleri alanında pek çok örneği mevcuttur (Balkı,
2003).
Proje çalışması, çocukların ilgilerini çeken ve kendi seçtikleri bir alanda bireysel veya küçük ve büyük
gruplar halinde, aktif katılımlı faaliyetleri kapsayan etkileşimli bir süreçtir. Okul öncesinde çocuklar
projelerde, genellikle küçük gruplar halinde rol almaktadırlar. Daha üst kademelerdeki çocuklarda, bütün
sınıf tarafından yapılan çalışmalar ve bunun farklı bölümleri için sorumluluk üstlenen liderler
görevlendirilebilmektedir (Katz & Chard, 2000). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının temel amacı diğer
yaklaşımlarda olduğu gibi zihinsel gelişimi desteklemektir, ancak bu yaklaşımda sadece zihinsel gelişim
değil, çocukların sosyalleşmesi ve takım olarak çalışma becerisi geliştirmesi de amaçlanmaktadır (Güven,
2005: 7).
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında amaçlar, içerik, öğretim durumları ve sınama durumlarının
sürekli etkileşim içinde olması ve değerlendirmenin baştan sona tüm aşamalarda yer almasından dolayı,
sistematik öğretim anlayışından farklı bir anlayış mevcuttur (Yurtluk, 2003: 11). Katz & Chard (2000: 13)
proje çalışmaları ile sistematik öğretim arasındaki beş temel farkı aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi
açıklamıştır.
Tablo 1.
Proje Çalışmaları ile Sistematik Öğretim Arasındaki Farklar.
Sistematik Öğretim
Öğretmen öğrencilerin beceri uygulaması yapmaları
için fırsat yaratır.
İçsel Güdülenme:
Çocuklar öğretmeni memnun etme ya da ödül kazanma
isteğinden güdülenirler.
Öğretmen, öğrenme etkinliklerini seçer ve uygun
öğretim düzeyinde materyalleri öğrencilere sunar.
Öğretmen uzmandır; çocukların eksikliklerini
gidermeye çalışır.
Öğretmen, öğrenme ve başarıdan sorumludur.

Proje Çalışması
Öğretmen öğrencilerin beceri edinmesine
yardım eder.
Dışsal Güdülenme:
Çocukların ilgisi ve katılımı, çaba ve
güdülenmeyi teşvik eder.
Çocuklar öğretmenin sunduğu çeşitli etkinlikler
arasından seçim yaparlar.
Çocuklar uzmandır; öğretmen, çocukların
yetkinliklerinden yararlanır.
Çocuklar ve öğretmen, öğrenme ve başarı
sorumluluğunu paylaşır.

Katz & Chard (2000: 70-72) proje tabanlı öğrenme yaklaşımını 1. evre (başlama evresi), 2. evre (alan
çalışması) ve 3. evre (özetleme ve sonuçlandırma) olmak üzere üç evrede ele almışlardır. Erdem ve
Akkoyunlu (2002: 4) ise proje tabanlı öğrenme yaklaşımının aşamalarını ayrıntılandırdıkları; hedeflerin
belirlenmesi, ele alınacak konunun tanımlanması, takımların oluşturulması, sonuç raporu özellikleri ve
sunuş biçiminin belirlenmesi, çalışma takviminin oluşturulması, kontrol noktalarının belirlenmesi,
değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi, bilginin toplanması, bilginin örgütlenip
raporlaştırılması ve projenin sunulması olmak üzere on basamakta açıklamışlardır.
Proje tabanlı öğrenmede değerlendirme süreci yazılı ödevler, gözlemler, sorular, sunumlar, informal
tartışmalar ve yılsonu ürünleri gibi otantik (özgün) değerlendirme araçlarıyla yapılmaktadır. Bunların
yanında öz değerlendirme araçları da öğrencilerden beklenen yeterlikleri bilmeleri ve ne kadarına
ulaşabildiklerini göstermeleri açısından kullanılması önerilen araçlar arasındadır (Saracaloğlu, Akamca &
Yeşildere, 2006: 8).
Projeler, öğrencilere uygulamalı, gerçek ve özgün deneyimler sunmaktadır. Aynı zamanda
öğrencilerin bireysel farklılıklarına, farklı öğrenme stillerine, farklı zekâ türlerine ve yeteneklere hitap eden
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alternatif yaklaşımlar sağlamaktadır (Solomon, 2003: 1-2). Proje yaklaşımlı uygulamalar çocukların bilimsel
düşünce aşamalarını geliştirerek onları araştırmaya teşvik etmektedir. Ayrıca, günlük yaşamla ilgili çeşitli
rolleri oynamak için fırsatlar sunarak sosyal davranışlarını geliştirmelerine yardımcı olmaktadır (Şallı, 2011:
31).
Okul Öncesi Öğretim Programı ve Proje Tabanlı Öğrenme
Öğretme değil öğrenme odaklı bir eğitim anlayışını benimseyen proje tabanlı öğrenme, okul öncesi
eğitime birçok açıdan çok uygundur ve yaygın şekilde kullanılmaktadır. Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve
psikomotor gelişimine katkı sağlaması, bireysel ya da grup içi çalışmalarla yaşadığı ortama ilişkin küçük
deneyimler sunması ve öğrenme sorumluluğunu paylaşma imkânı sunması, bu yaklaşımın okul öncesi
eğitimde kullanılma nedenlerinden bazılarıdır.
Ülkemizde uygulanmakta olan okul öncesi eğitim programının amacı, okul öncesi eğitim kurumlarına
devam eden 3-6 yaş çocukların, öğrenmeye karşı meraklı, sorgulayıcı, eleştirel düşünen, problem çözme
becerisine sahip, kendini ifade edebilen ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmelerinin
sağlanmasıdır ( MEB, 2013: 10). Okul öncesi öğretim programında proje tabanlı öğrenme, işbirlikli
öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme ve oyun temelli öğrenme gibi farklı yaklaşımları kapsayan oyun
temelli ve eklektik bir öğretim programı geliştirilmiştir (MEB, 2013: 14-17). Bu bağlamda gerek kavramların
öğretilmesinde gerekse duyuşsal ve psikomotor becerilerin geliştirilmesini amaçlayan etkinliklerde proje
tabanlı öğrenme yaklaşımının etkili olacağına ve öğrenmeyi olumlu yönde etkileyeceğine inanılmaktadır.
Okul öncesi eğitimde proje konuları okul ya da öğretmen tarafından seçilebilmekte ve çocuklar konu
seçiminde aktif olabilmektedirler. Öğretmen konu hazırlığı ile ilgili öncelikle kâğıt üzerinde taslak plan
oluşturmalıdır. Ardından öğretmen öğrencileriyle birlikte konu ile ilgili alt temaları içeren bir kavram
haritası oluşturarak etkinlikleri plana göre tasarlanmalıdır. Öğretmenin tüm bu süreçte öğrencilere çok iyi
rehberlik etmesi gerekmektedir. Bunların hepsi projenin etkin bir şekilde gerçekleşmesi bakımından çok
önemlidir (Temel vd., 2004: 38; Akt. Çavuş & Topçu, 2011).
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı proje tabanlı öğrenme yaklaşımının okul öncesi öğrencilerinin kavram
öğrenimi üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda çalışma grubunda yer alan öğrencilerin
öntest ve sontest puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır.
Yöntem
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının okul öncesi öğrencilerinde kavram öğretimine etkisini araştıran
bu çalışma tek grup öntest-sontest modeline göre desenlenmiş deneysel türde bir çalışmadır. Araştırmada
etkisi araştırılan tek bağımsız değişken (proje tabanlı öğrenme yaklaşımı) olması nedeniyle kontrol gruplu
bir araştırma deseni tercih edilmemiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu seçkisiz olarak belirlenen ve Aydın ilinde bulunan bir okulda öğrenim
görmekte olan 17 okul öncesi öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki öğrenciler 4 yaş grubundadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmaya ait veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 10 sorudan oluşan “Şapka Temalı
Başarı Testi” ile elde edilmiştir. Öğrenciler üzerinde yapılacak uygulamaya ait ders planlarındaki
kazanımlardan yola çıkılarak hazırlanan başarı testi uzman görüşüne sunulmuş, 5 öğrenci ile yapılan pilot
çalışmalar ile soruların anlaşılırlığı test edildikten sonra başarı testi son halini almıştır. Oluşturulan veri
toplama aracı uygulama öncesinde ve sonrasında öntest-sontest olarak 17 öğrenci üzerinde uygulanmıştır.
Çalışma grubunu okul öncesi öğrencilerin oluşturması nedeniyle çoktan seçmeli başarı testinde şık
olarak ölçülmek istenen bilgiye ait görseller sunulmuş, soru kökleri uygulayıcı tarafından öğrencilere
okunarak alınan sözlü yanıtlara göre veriler elde edilmiştir.
Uygulama Süreci
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Araştırmada proje tabanlı öğrenme yaklaşımı esas alınmış, bu yaklaşımın okul öncesi öğrencilerde
kavram öğretimine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla çalışma grubunda bir hafta boyunca günde iki saat
olmak üzere toplam on saat proje tabanlı öğrenme yaklaşımına uygun eğitim etkinlikleri düzenlenmiş ve
uygulama sonunda öğrencilerin proje ürünü olarak şapka temalı sergi oluşturmaları beklenmiştir.
Uygulama çocukların bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor beceri alanlardaki gelişimlerini destekleyecek
şekilde planlanmış olup gelişim düzeylerine uygun seviyeye indirgenmiştir. Proje tabanlı öğrenme
yaklaşıma uygun olarak uygulama sürecinin başında öğrencilerin şapka teması ile ilgili öğrenmek
istediklerinden yola çıkılarak konu ile ilgili alt temaları içeren bir kavram haritası öğrencilerle birlikte
hazırlanmış ve etkinlikler bu kavram haritası yoluyla oluşturulmuştur. Konu ağı oluşturulurken ilk olarak
konu ile ilgili beyin fırtınası yapılmış, bunun sonucunda ortaya çıkan ve proje boyunca yapılacak
çalışmaların ana taslağını oluşturan alt temalar büyük bir karton kağıdın üzerine yazılarak sınıf duvarına
asılmıştır. Öğrenme etkinlikleri altı farklı öğrenme alanına ait her gün iki etkinlik olmak üzere beş günde
toplam on etkinlikten oluşmuştur. Etkinliklerin planlanmasında MacDonell’in (2007) okul öncesi eğitimde
proje tabanlı öğrenme etkinlik örnekleri içeren kitabından uyarlamalar yapılarak yararlanılmıştır. Her gün
iki saatlik bir uygulama süresinin ayrıldığı etkinliklerde şapka konusuna bağlı olarak belirli alanlara ait
kavramlar (mevsim, farklı kültürler, meslek vb.) işlenmiştir. Öğrenciler öğrendikleri bu kavramların somut
ürünü olan şapkaları uygulama sonunda oluşturulan sergide okuldaki diğer sınıflara sunmuşlardır.
Uygulamanın sonunda öğretmen ve öğrenciler bir şapka partisi organize ederek oluşturdukları şapkaları
takıp eğlendikleri bir kapanış etkinliği gerçekleştirmişlerdir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Katılımcıların “Şapka Temalı Başarı
Testi” öntest ve sontest puanlarının normal dağılım göstermemesi nedeniyle verilerin analizinde Wilcoxon
İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır.
Bulgular
Öğrencilerin başarı testi öntest ve son test puanlarının normal dağılıp dağılmadığını belirlemek
amacıyla normallik testleri yapılmıştır. Normallik test sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2.
“Şapka Konulu Başarı Testi” Öntest ve Sontest Puanlarının Karşılaştırılması
Kolmogorov-Smirnov
Test
Statistic
df
Sig.
Statistic
Öntest
,169
17
,200
,953
Sontest
,394
17
,000
,678

Shapiro-Wilk
df
17
17

Sig
,511
,000

Tablo 2’ye göre öğrencilerin “Şapka Temalı Başarı Testi” öntest ve sontest puanlarının normal dağılıp
dağılmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan normallik testi sonuçlarına göre sontest verilerinin normal
dağılım göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Shapiro-Wilk(Sontest): ,000 p<,05). Ayrıca verilerin basıklık ve
çarpıklık verileri incelendiğinde sontest verilerine yönelik D'Agostino–Pearson değerinin 5’ten büyük
olması son test verilerinin normal dağılım içermediğini göstermektedir (D.P= 6,05, D.P>5).
Normal dağılım sağlanmadığı için öntest ve sontest puanları arasındaki anlamlı fark olup olmadığını
belirlemek amacıyla Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3.
“Şapka Konulu Başarı Testi” Öntest ve Sontest Puanlarının Normallik Sonuçları
Wilcoxon

Sontest-Öntest

Öntest-Sontest

N

Sıra Ort.

Sıra Top.

Negatif Sıra

0

,00

,00

Pozitif Sıra

17

9,00

153,00

Eşit

0

*p<,05
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p
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Tablo 3’e göre öğrencilerin öntest ve sontest puanları incelendiğinde pozitif sıra, sontest puanları
lehine anlamlı fark belirlemiştir (Z=-3,635; p<,05). Bu sonuca göre proje tabanlı öğrenme yaklaşımının okul
öncesi öğrencilerinde kavram öğretimine olumlu derecede etki ettiği söylenebilir.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı okul öncesi
öğrencilerinin “şapka” temasına ilişkin kavramları öğrenmesine anlamlı düzeyde etki etmiştir. Öğrencilerin
uygulamaya ilişkin hazırlanan başarı testinden aldıkları ön test ve son test puanlarına bakıldığında
uygulama sonunda öğrencilerin aldıkları puanlarda önemli bir artış olduğu görülmektedir.
Proje Tabanlı Öğrenme ülkemizde ve dünyada özellikle fen bilimleri alanında sıkça başvurulan ve
öğrenciler üzerindeki olumlu etkileri sayısız çalışmayla ortaya konmuş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın
öğrenciye yaşayarak ve keşfederek öğrenme imkânı sunması, günümüzdeki öğrenci merkezli eğitim
anlayışıyla birebir örtüşüyor olması, öğrencinin üst bilişsel becerilerine katkı sağlaması gibi özellikleri
zamanla diğer alanlarda da başvurulan bir yaklaşım olmasını sağlamıştır. Öğrencilerin aktif öğrenme
yollarını erken yaşlarda keşfetmesi gerektiğini savunan bir anlayışla son yıllarda okul öncesi öğrencileri
üzerinde de Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının etkilerini inceleyen çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.
Çünkü keşfetme ve merak duygularının oldukça yoğun olduğu okul öncesi dönemde Proje Tabanlı
Öğrenme Yaklaşımının çocukların farklı gelişim alanlarını destekleyeceği; sorgulayıcı, araştıran, neden
sonuç ilişkisi kurabilen, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, yaratıcı bireylerin olarak yetiştirmelerinde
etkili olacağı düşünülmektedir (Özkubat, 2013). Ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalardan elde edilen
sonuçlar eldeki araştırma sonuçları ile örtüşmekte ve bu yaklaşımın okul öncesi öğrencilerine bilişsel
alanda katkı sağladığını işaret etmektedir (Angın, 2013; Bıçakçı, 2010; Aral vd,, 2010; Canoğlu, 2007;
Dikman-Özaslan, 2010; Kefı, 2016; Kimsesiz, 2017; Metin & Aral, 2016; Oğuz, 2012; Şahin, Güven &
Yurdatapan, 2011; Şallı, 2011; Yalçın & Tekbıyık, 2013).
Ülkemizde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının okul öncesi öğrencilerine duyuşsal alanda da katkı
sağladığını ortaya koyan birçok çalışma bulunmaktadır (Erol, 2016; Kabacık & Gül, 2016; Kurt, 2007; Temel,
Çiftçibaşı & Ünal, 2003; Tuzcuoğlu & Tunç, 2014; Üstün ve Çakar, 2006; Yılmaz, Beyazkürk, D. & Anlıak,
2006). Ülkemizde olduğu gibi dünyada yapılan pek çok araştırmada da Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının
okul öncesi öğrencileri üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna varılmıştır (Cowan, 2015; Elizondo &
Valencia, 2006; Gallick, 2000; Helm & Katz, 2001; Katz, 2010; Martin, 2003; NAECY, 2017; Rahman, Yasin
& Yassin, 2012).
Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ile farklı yaş grupları ve farklı disiplin alanlarında yapılan çalışmalara
ait sonuçlar da bu araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir (Ada, Baysal ve Kadıoğlu, 2009; Atıcı &
Polat, 2010; Çıbık, 2008; Çiftçi, 2006; Girgin, 2009; Korkmaz, 2002).
Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlara bağlı olarak aşağıda sıralanan öneriler getirilmiştir:
1. Çalışma sonunda Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının öğrenciler üzerinde olumlu etkilere sahip
olduğu gözlenmiştir. Buna bağlı olarak okul öncesi dönemindeki çocuklara uygulanan eğitim
programlarında bu yaklaşıma yaygın olarak yer verilebilir.
2. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı eğitim-öğretimde etkili bir yol olmakla birlikte uygulayıcıların
uzmanlığını ve alanda bilgi sahibi olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle okul öncesi öğretmenlerini
yetiştiren yükseköğretim kurumlarında öğretmen adaylarına bu yaklaşıma ilişkin teorik ve uygulamalı
eğitim verilebilir; mesleğe başlamış olan öğretmenlere ise bu alanda hizmet içi eğitimler sunulabilir.
3. Çalışma beş okul günü ve on ders saatinde yapılan uygulamalarla Proje Tabanlı Öğrenme
Yaklaşımının öğrencilerin kavramları öğrenmesine etkisini inceleme ile sınırlıdır. Daha uzun süreli
uygulamalarla Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının okul öncesi öğrenciler üzerindeki farklı etkileri
incelenebilir.
4. Okul öncesi öğrencilerinin proje oluşturma sürecinde aile katılımlı etkinliklere yer verilerek bu
konuda aileler bilinçlendirilebilir.
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Teorik Bir Çerçevede Bilgi ve Bilimsel Okuryazarlık: Tanım, Aralarındaki
İlişki ve Öğretmen Yetiştirme Sürecindeki Önemi
Şule FIRAT DURDUKOCA, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, drsulefirat@gmail.com

Öz
Uzun yıllardır eğitim literatüründe kullanılan bilgi ve bilimsel okuryazarlık kavramları, çok sayıda
araştırmaya konu olmuş, çeşitli şekillerde tanımlanmış, bu okuryazarlık becerilerine sahip bireylerin
özelliklerini açıklayan standartlar oluşturulmuştur. Son yıllarda ise bilgi okuryazarlığının tüm disiplinler
için geçerli olduğu, diğer okuryazarlık türlerinin gelişimini desteklediğine yönelik bilgiler literatürde yerini
almıştır. Yapılan bazı çalışmalarda bilgi okuryazarlığının, gelişimine destek olduğu okuryazarlık türlerinden
birinin bilimsel okuryazarlık olduğu, bu iki okuryazarlık türü arasında ilişki olduğu, bilgi ve bilimsel
okuryazarlık becerilerinin öğretmen eğitiminde önemli olduğu vurgulanmaktadır. Ülkemizde bu
okuryazarlık becerilerinin önemine yönelik farkındalığın henüz oluşmaya başladığı söylenebilir. Bu açıdan
yurt içi literatürün zenginleştirilmesine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmanın amacı bilgi ve
bilimsel okuryazarlık kavramlarını (tanımlarını, standartlarını) incelemek, alanyazında bu iki okuryazarlık
türü arasındaki ilişkiye vurgu yapan çalışmaları araştırarak olası ilişkiyi irdelemek ve bu okuryazarlık
becerilerinin öğretmen yetiştirme sürecindeki önemini teorik bir çerçevede değerlendirmektir. Bu
çalışmanın bilgi ve bilimsel okuryazarlık becerileri konusunda yurt içi literatürün gelişmesine katkı
sağlayacağı umulmaktadır. Araştırma literatür tarama yöntemi (tarihsel yöntem) kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi okuryazarlığı, bilimsel okuryazarlık, öğretmen yetiştirme.

Abstract
Information and scientific literacy concepts, which have been used in education literature for many
years, have been the subject of numerous researches, have been defined in various ways and standards
have been created that explain the characteristics of individuals with these literacy skills. In the recent
years, there is information in the literature that information literacy supports the development of other
types of literacy and information literacy is valid for all disciplines. In some studies, it is emphasized that
information literacy supports the development of scientific literacy skills, there is a relationship between
these two types of literacy, and information and scientific literacy skills are important in teacher
education. It can be said that the awareness of the importance of these literacy skills in our country has
started to develop yet. In this respect, there is a great need for enriching domestic literature. The aim of
this study is to examine the concepts and definitions of information and scientific literacy (definitions,
standards), to investigate the possible relationship between the two literacy types in literature and to
evaluate the importance of these literacy skills in teacher training process in a theoretical framework. The
research was carried out using literature review method (historical method).
Keywords: Information literacy, scientific literacy, teacher training.

Giriş
Bilgi çağında bireyler hızlı teknolojik gelişim ve çoğalan bilgi kaynakları nedeni ile akademik
çalışmalarında, işyerlerinde, kişisel yaşamlarına çok sayıda bilgi birikimi ile karşılaşmaktadırlar. Ancak
herhangi bir konuda ihtiyaç duyduğu bilgiyi araştırırken çeşitli ve bol sayıda bilgi seçenekleri ile karşılaşan
bireyler, bu bilgilerin geçerliğini, güvenirliğini, özgünlüğünü değerlendirmek durumunda kalmaktadırlar.
Günden güne artan bilgi bolluğu, bireylerin ihtiyaç duydukları bilgiyi arama, bulma, niteliğini
değerlendirme, etkili bir şekilde kullanma vb. konularda da çeşitli düzeylerde güçlükler yaşamalarına yol
açmaktadır. Bireylerin tüm yaşamları boyunca bu güçlüklere baş edebilmeleri için bilgi okuryazarı olmaları
adeta bir zorunluluk haline gelmiştir.
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İlk defa Paul Zurkowski (1974, s.5) tarafından “İşlerinde bilgi ve bilgi kaynaklarının kullanımı
konusunda eğitilen kişiler bilgi okuryazarı olarak adlandırılan kişilerdir. Bu kişiler karşılaştıkları sorunları
çözmede birincil kaynakları kullanmanın yanı sıra çok çeşitli bilgi araçlarını kullanma teknik ve becerilerini
öğrenmişlerdir.” şeklinde tanımlanan bilgi okuryazarlığı kavramının önemi 1970’li yıllardan günümüze
kadar yapılan çeşitli çalışmalarla atmıştır. Genel olarak bilgi okuryazarlığı; “bilgi ihtiyacının farkında olma,
ihtiyaç duyulan bilgiyi arama, bulma, değerlendirme ve etkili bir şekilde kullanmayı gerektiren bir beceri
seti” olarak tanımlanmaktadır (ACRL, 2000). Öğrenenlerin yürüttükleri araştırmalar üzerinde öz yönetim
becerisi kazanmalarına, araştırmaların içeriğine daha iyi hâkim olmalarına, öğrenme süreçleri üzerinde
daha fazla kontrol sahibi olmalarına imkân tanıyan bu okuryazarlık, yaşam boyu öğrenmenin temelini
oluşturmakta, tüm disiplinler, öğrenme ortamları ve eğitim seviyeleri için de yaygın olarak kullanılmaktadır
(ACRL, 2000).
Bilgi okuryazarlığının tüm disiplinler için geçerli olması, bir konu alanı ile sınırlı olmaması, onun diğer
okuryazarlık türlerini destekleyen ve etkileyen bir özelliğe sahip olmasına yol açmaktadır. Diğer bir deyişle
bilgi okuryazarlığı becerilerinin yardımıyla bir bireyin diğer okuryazarlık becerilerini geliştirmesi (yeterlik
düzeylerini artırması) mümkündür (Kubanoğlu, 2010). Bu becerilerden biri de bilimsel okuryazarlık
becerisidir. Bilimsel okuryazarlık; gündelik yaşantısında ya da kariyerinde güvenilir bilimsel bilgileri yaratıcı
bir şekilde kullanabilme, problem çözebilme, karar verebilme ve yaşam kalitesini yükseltebilme becerisini
geliştirme” şeklinde tanımlanmaktadır (Holbrook ve Rannikmae, 1997, s.15). Bilimsel okuryazar olan
kişiler bir gazete veya dergideki makaleleri inceleyebilir, televizyonda sunulan bir haber programındaki
yorumları dinleyerek ne hakkında konuşulduğunu anlayabilir ve konuşulanlara, okuduklarına şüphe ile
yaklaşarak olayların, olguların, konuların adil ve doğru bir şekilde ele alınıp alınmadığını
yargılayabilecek kadar bilimsel bilgiye sahiptir (Brewer, 2008).
Bilimsel olarak okuryazar bireylerin yetiştirilebilmesi için öğrenenlere bilimsel çalışmalara ulaşma,
bu çalışmalardaki bilginin nasıl üretildiğini değerlendirme ve bu bilgiyi benimseyip yaşama nasıl
aktaracağını bilme becerilerinin öğretilmesi yani bilgi okuryazarlık becerilerinin kazandırılması gereklidir.
Bilgi okuryazarı olan öğrenenler ihtiyaç duydukları bilgileri kapsayan bilimsel araştırmaları tarayabilecek,
bu araştırmalarda sunulan bilgilerin kalitesini değerlendirebilecek ve ulaştıkları bu bilgileri karşılaştıkları
problemlerin çözümünde kullanarak yaşam standartlarını arttırabileceklerdir. Bu açıdan bilgi okuryazarlığı
ile bilimsel okuryazarlık arasında bağlantı bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda da bu yorumu
destekler nitelikte bu iki okuryazarlık türü arasında bir ilişki olduğu ifade edilmektedir (Klucevsek ve
Brungard, 2016; Podgornik, Dolničar ve Glažar, 2016; Bruehl, Pan, Ferrer-Vinent, 2015; Berman, 2013;
Porter vd. 2010).
Bilgi okuryazarlık becerisi ve desteği ile gelişen bilimsel okuryazarlık becerisi 21. yüzyıl eğitiminin
önemli bileşenlerindendir. Dijital çağ denilen bu yüzyılda öğrenenlerden; öğrenme süreçlerinin
sorumluluğunu üstlenip bu süreci yönetebilmeleri, bilgi gereksinimlerinin farkında olarak ihtiyaç
duyduğu bilgiyi doğru kaynaklardan arayıp bulmaları ve amacı doğrultusunda kullanabilmeleri, kaynak
tabanlı öğrenme deneyimine erişmeleri, öğrenme sürecinde teknoloji ve literatürün önemini
kavramaları, problem çözebilmeleri, karar verebilmeleri, üst düzey düşünebilmeleri, edindikleri
bilgilerin geçerlik ve güvenirliğini sorgulayabilecek bilimsel bilgiye sahip olmaları vb. kısaca bilgi ve
bilimsel okuryazar olmaları beklenmektedir. Öğrenenlerin bu becerilerle donanık olmalarını
sağlayacak faktörlerden en önemlisi şüphesiz öğretmenlerdir. Ancak öğretmenlerin de hem kendi
başarıları için hem de öğrenenlere bu okuryazarlık becerilerini nasıl öğretecekleri bilgisini edinmeleri
için hizmet öncesi dönemde bu konuda yeterli bilgi birikimi edinmiş olmaları gerekmektedir.
Dolayısıyla öğretmen yetiştirme programları bilgi ve bilimsel okuryazarlık becerilerini kapsayacak
şekilde düzenlenmeli, bu konuda gerekli standartlar oluşturulmalıdır. Dünya genelinde önemi giderek
daha çok fark edilen bu becerilerin öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitim kademelerinde
kazanılmasını sağlayacak çalışmalara yurtdışı literatüde rastlanmakladır. Ülkemizde ise henüz bu
becerilerin önemi yeni yeni idrak edilmekte, öğretmen adaylarının bu becerilere sahip olma
düzeylerini, bazı derslerin ve öğretim yöntemlerinin bu becerilerin gelişimi üzerindeki etkisini
inceleyen sınırlı sayıda çalışmalara rastlanmakta, bu iki beceri arasındaki ilişkiyi irdeleyen herhangi bir
çalışmaya ise rastlanmamaktadır. Bu araştırmanın amacı bilgi ve bilimsel okuryazarlık kavramlarını
(tanımlarını, gelişimlerini, kapsamlarını) incelemek, alanyazında bu iki okuryazarlık türü arasındaki ilişkiye
vurgu yapan çalışmaları araştırarak olası ilişkiyi irdelemek ve bu okuryazarlık becerilerinin öğretmen
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yetiştirme sürecindeki önemini teorik bir çerçevede değerlendirmektir. Bu çalışmanın bilgi ve bilimsel
okuryazarlık becerileri konusunda yurt içi literatürün zenginleşmesine katkı sağlayacağı umulmaktadır.
Yukarıda sıralanan bu genel amaca ulaşmak adına aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmaktadır:
1.

Bilgi ve bilimsel okuryazarlık nedir?

2.

Bilgi ve bilimsel okuryazarlık arasında nasıl bir ilişki vardır?

3.

Bilgi ve bilimsel okuryazarlık becerilerinin öğretmen yetiştirme sürecindeki önemi nedir?
Yöntem

Araştırma literatür tarama yöntemi (tarihsel yöntem) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Literatür
tarama yöntemi araştırmacıların ilgili kaynaklar üzerinde incelemeler yaparken kullandıkları bir yöntem
olup incelenilen konuya ilişkin bilgileri bulmaya, araştırmaya kuramsal bir temel kazandırmaya, benzer
çalışmaların sonuçlarının görülmesine olanak sağlar (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz,
Demirel, 2017, s.47). Bu araştırmada veri toplama kaynakları olarak; konuya ilişkin literatürde yer alan
kitaplar, yayınlanan raporlar ve makaleler olmak üzere yazılı kaynaklar kullanılmıştır. Veri kaynakları 19742017 yılları arasını kapsamakta olup bu kaynaklar araştırmacı tarafından; bazı araştırmaların yazarları ile
doğrudan iletişim kurularak, internet, kütüphane araştırmaları yolu ile elde edilmiştir. Veri kaynakları
incelendikten sonra elde edilen veriler tasnif ve tahlil edilmiştir. Ardından veriler birleştirilerek
sonuçlandırılmış ve çalışma raporu hazırlanmıştır.
Bulgular
Bilgi okuryazarlığı
Genel olarak bilgi okuryazarlığı; bireyin ne zaman ve neden bilgiye ihtiyaç duyacağını, bu bilgiyi
nerede bulacağını, nasıl değerlendireceğini, kullanacağını ve etik olarak nasıl ileteceğini bilme becerisi
şeklinde tanımlanmaktadır (Chartered Institute of Library and Information Professionals [CILIP], 2005).
“Çeşitli kaynaklardan ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşma, bu bilgiyi değerlendirme ve kullanma becerisi” olarak
bilgi okuryazarlığı kavramını tanımlayan Doyle (1992), bu okuryazarlık becerisine sahip bireylerin
özelliklerini de şöyle sıralamıştır: bilgi okuryazarı bir birey; bilgi gereksinimlerini fark eder, doğru ve yeterli
bilginin akıllıca kararlar vermenin temeli olduğunu bilir, olası bilgi kaynaklarını belirler, başarılı araştırma
stratejileri geliştirir, her tür bilgi kaynaklarına erişir, bilgiyi değerlendirir, düzenler, yeni ve eski bilgileri
bütünleştirir, bilgiyi eleştirel düşünme ve problem çözme amacıyla kullanır.
Bilgi okuryazarı bireylerin sahip oldukları özellikler konusunda öğrenim düzeyine göre çeşitli
standartlar geliştirilmiştir. Bu standartları ilk geliştiren ülkelerden biri olan ABD’de ilk, orta (AASL ve AECT,
1998) ve yüksek öğretim (ACRL, 2000) düzeyinde bilgi okuryazarı olan bireyler ayrıntılarıyla
tanımlanmaktadır. AASL (American Association of School Librarians) ve AECT’nin (Association for
Educational Communications and Technology) (1998) ilk /ortaöğretim düzeyinde bilgi okuryazarlığı
standartları; temel bilgi okuryazarlığı standartları, bağımsız öğrenme standartları, sosyal sorumluluk olmak
üzere 3 ana kategoriye ayrılmakta, her bir kategori ise kendi içinde 3 alt standardı kapsamaktadır. Alt
standartlara bağlı performans göstergeleri basitten karmaşığa doğru sıralanmaktadır. Söz konusu
standartlar ve performans göstergeleri şöyledir:
Standart 1: Temel bilgi okuryazarlığı:
1.1. Verimi ve etkili bir şekilde bilgiye erişme: Bilgi okuryazarı olan öğrenciler; bilgi ihtiyacını bilir, tam ve
doğru bilginin akıllıca kararlar almanın temeli olduğunu bilir, bilgi ihtiyacı doğrultusunda sorular
formüle eder, olası bilgi kaynaklarını tanımlar, bilgiye ulaşmak için başarılı stratejiler geliştirir ve
uygular.
1.2. Eleştirel ve nitelikli olarak bilgiyi değerlendirme: Bilgi okuryazarı olan öğrenciler; doğruluk, uygunluk
ve kapsamlılığı belirler, gerçekleri, bakış açısını ve görüşleri birbirinden ayırt edebilir, yanlış ve yanıltıcı
bilgileri tespit eder, ele aldığı probleme uygun olan bilgileri seçer.
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1.3. Bilgiyi etkili ve yaratıcı bir şekilde kullanma: Bilgi okuryazarı olan öğrenciler; bilgiyi kullanabileceği
şekilde düzenler, yeni bilgileri mevcut bilgilerine entegre eder, bilgiyi eleştirel düşünebilmek ve
problem çözebilmek için kullanır, çeşitli formatlarda bilgi, fikir üretir ve bunları iletir.
Standart 2: Bağımsız öğrenme
2.1. Kişisel ilgi alanları ile ilgili bilgileri takip etme: Bağımsız bir öğrenen olarak bilgi okuryazarı olan
öğrenci; kişisel ilgi alanlarına (kariyer, toplumsal konular, sağlık konuları, hobiler vb) yönelik bilgileri arar,
bu alanlara ilişkin bilgi ürünleri ve problem çözümleri tasarlar, geliştirir ve değerlendirir.
2.2. Literatür ve diğer yaratıcı ifadelerdeki bilgilere değer verme: Bağımsız bir öğrenen olarak bilgi
okuryazarı olan öğrenci; yetenekli ve kendilerini motive edebilen okuyuculardır, çeşitli formatlarda yaratıcı
bir şekilde sunulan bilgilerden anlam çıkarırlar, çeşitli formatlarda yaratıcı ürünler geliştirirler.
2.3 Bilgi arayışında ve üretiminde mükemmelliğe ulaşma: Bağımsız bir öğrenen olarak bilgi okuryazarı
olan öğrenci; kişisel bilgi arayışının sonuçlarını ve sürecin niteliğini değerlendirir, kendi oluşturduğu bilgiyi
gözden geçirmek ve güncellemek için çeşitli stratejiler geliştirir.
Standart 3: Sosyal sorumluluk
3.1. Bilginin demokratik bir toplumdaki önemini tanır: Öğrenen topluma olumlu katkılar sağlayan bilgi
okuryazarı olan öğrenci; farklı kaynaklardan, bağlamlardan, disiplinlerden ve kültürlerden bilgi arar, bilgiye
tarafsız erişim ilkesine saygı gösterir.
3.2 Bilgi ve bilgi teknolojisi ile ilgili etik davranışları uygular: Öğrenen topluma olumlu katkılar sağlayan
bilgi okuryazarı olan öğrenci; entelektüel özgürlük ilkesine saygı duyar, fikri mülkiyet haklarına saygı
gösterir, bilgi teknolojilerini kullanır.
3.3. Bilgi almak ve üretmek için başkaları ile işbirliği kurar: Öğrenen topluma olumlu katkılar sağlayan
bilgi okuryazarı olan öğrenci; bilgiyi başkaları ile paylaşır, başkalarının fikirlerine saygı gösterir, bilgiye
ilişkin problemleri tanımlamak ve çözümler aramak için hem kişisel olarak çaba gösterir hem de
teknolojiler aracılığıyla başka insanlarla iletişime geçebilir, bilgi ürünlerini ve çözümlerini tasarlamak,
geliştirmek ve değerlendirmek için hem diğer kişilerle işbirliği yapar hem de teknolojiden yararlanır.
The Association of College and Research Libraries (ACRL, 2000) tarafından geliştirilen yüksek öğretim
düzeyinde bilgi okuryazarlığı ise 5 temel standart, nu standartlara bağlı çok sayıda performans göstergeleri
ve öğrenme çıktılarını kapsamaktadır. Standartlar ve performans göstergeleri, bilgi okuryazarı olan bir
bireyin sahip olması gereken becerileri ve yeterlikleri göstermekte ve bu yeterlik ve beceriler şöyle
sıralanmaktadır:
Standart 1: Bilgi okuryazarı olan öğrenci ihtiyaç duyduğu bilginin niteliğini ve kapsamını belirler:
Bilgi ihtiyacını tanımlar ve açıkça ifade eder, çeşitli tür ve formattaki potansiyel bilgi kaynaklarını tanımlar,
ihtiyaç duyduğu bilgileri edinmenin maliyetini ve faydalarını dikkate alır, gereksinim duyduğu bilginin
doğasını ve kapsamını değerlendirir.
Standart 2: Gerekli bilgilere etkin ve verimli bir şekilde erişir: Gerekli bilgilere ulaşmak için en uygun
araştırma yöntemlerini veya bilgi erişim sistemlerini seçer, etkili arama stratejileri oluşturur ve uygular,
çevrimiçi veya çeşitli yöntemlerle bilgiye ulaşır, gerekli gördüğü takdirde arama stratejilerini yeniler, bilgiyi
ve kaynaklarını ayıklar, kaydeder ve düzenler.
Standart 3: Bilgiyi ve kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirir ve seçilen bilgileri kendi bilgi tabanı
ve değer sistemine dâhil eder: Toplanan bilgilerden çıkarılacak ana fikirleri özetler, bilgiyi ve kaynaklarını
değerlendirmek için ölçütlerini açıklar ve uygular. Yeni kavramlar oluşturmak için ana fikirleri sentezler.
Bilginin katma değeri, çelişkileri ya da diğer benzersiz özelliklerini belirlemek için yeni bilgileri önceki
bilgilerle karşılaştırır. Yeni bilginin, bireyin değer sistemi üzerinde bir etkisi olup olmadığını belirler ve
farklılıkları uzlaştırmak için adımlar atar. Diğer bireyler, konu alanı uzmanları ve / veya uygulayıcılarla
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söyleşi yoluyla bilginin doğruluğunu kararlaştırır. Şüphelerin yeniden ele alınıp gözden geçirilip
geçirilemeyeceği hakkında karar verir.
Standart 4: Bireysel olarak veya bir grubun üyesi olarak, belirli bir amacı gerçekleştirmek için
bilgileri etkili bir şekilde kullanır: Bilgiyi belli bir ürün veya performans planlama ve yaratmada kullanır.
Ürün veya performans geliştirme süreçlerini gözden geçirir. Ürün veya performansı başkalarına etkin
olarak iletir.
Standart 5: Bilginin kullanımıyla ilgili ekonomik, hukuki ve sosyal sorunları bilir, etik ve yasal olarak
bilgiye erişir ve kullanır: Bilgi ve bilgi teknolojisini çevreleyen birçok etik, yasal ve sosyoekonomik konuları
anlar. Bilgi kaynaklarının erişimi ve kullanımı ile ilgili yasaları, düzenlemeleri, kurumsal politikaları ve görgü
kurallarını takip eder. Ürün ve performans oluşturmak için çeşitli bilgi teknolojilerini kullanır.
ABD tarafından ilk/orta ve yüksek öğretim düzeyinde geliştirilen bu standartlar günümüzde hemen
her ülkede benimsenmiş ve uygulanmaktadır. Standartlar incelendiğinde öğrenci hangi öğretim düzeyinde
olursa olsun bilgi okuryazarı olabilmek için temel olarak; bilgi ihtiyacını bilme, etik ve etkili bir şekilde
teknolojiden de yararlanarak bilgiye ulaşma, bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme, mevcut
bilgilerine entegre etme, problemlerin çözümünde kullanma, yeni bilgiler üretme ve iletme gibi özelliklere
sahip olmaları gerektiği ifade edilmiştir.
Bilgi okuryazarlığı, veri bolluğu ile başa çıkmamıza yardımcı olduğu gibi toplum için faydalı olan karar
verme ve üretmenlik becerilerimizin gelişimini de destekler (Ranaweera, 2008). Bilgiye ulaşmada,
kullanmada, yaymada telif hakkı sorununu anlamamızı sağlar, öğrenenlere yazarların haklarına saygı
duymalarını öğretir, bilgi eksikliği ile bilgi zenginliği arasındaki boşluğu kapatmamızı sağlar, bağımsız yaşam
boyu öğrenen birey olmamıza olanak tanır, eleştirel düşünme becerilerimizi geliştirerek ülkemizin
ekonomik ve kültürel gelişimine de katkı sağlama imkânı yaratır (Naik ve Padmini, 2014).
Bilgi okuryazarlığı, tüm disiplinleri kapsayıcı olması nedeni ile iletişim teknolojileri okuryazarlığı,
bilgisayar okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, kütüphane okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, bilimsel
okuryazarlık gibi pek çok diğer fonksiyonel okuryazarlık becerilerinin gelişimini desteklemektedir. Bruce
(1997); bilgi okuryazarlığı ile bilgisayar okuryazarlığı, bilişim teknolojileri okuryazarlığı, kütüphane
okuryazarlığı ve öğrenmeyi öğrenme kavramlarının birlikte var olan ve birbirini etkileyen çeşitli kavramlar
olarak tanımlamıştır. Bilgi okuryazarlığının desteklediği bir okuryazarlık türü de bilimsel okuryazarlıktır.
Bilimsel okuryazarlık
Paul deHard Hurd tarafından 1958’de bilimi ve uygulamalarını topluma açıklamak için kullanılan
bilimsel okuryazarlık kavramı, elli yılı aşkın süredir literatürdeki varlığını sürdürmekte çeşitli şekillerde
tanımlanmaktadır. ABD Ulusal Araştırma Komitesi (NRC) tarafından yayınlanan Ulusal Bilim Eğitimi
Standartları’nda (National Science Education Standards) [NSES] (1996, s.22) bilimsel okuryazarlığı şöyle
açıklanmaktadır: “Bilimsel okuryazarlık, popüler basında bilim hakkında çıkan bilgileri anlamayı ve
sonuçların geçerliliği hakkında sosyal sohbetler yapmayı, bilimsel ve teknolojik olarak ifade edilen bilgileri
anlamlandırabilmeyi içermektedir. Bilimsel okuryazar bir birey, bilimsel bilginin kalitesini, kaynağını ve onu
üretmek için kullanılan yöntemleri değerlendirebilir.”
Bilimsel okuryazarlık temelde, eğitimin genel hedeflerine ulaşabilmek için geniş ve işlevsel bir bilim
anlayışını bireylere kazandırmayı ifade etmekle birlikte, onları bilimsel veya teknolojik bir kariyere
hazırlamamaktadır. Bilimsel okuryazarlık bireylerin yaşadıkları dünyayı daha iyi anlamlandırabilmeleri ve
daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için bilimle ilgili bilmesi gerekenlere sahip olmalarını ifade eder. Başka
bir değişle bilimsel okuryazarlık, toplumun bilim insanların mesleki dillerinde uzmanlaşmasını sağlamak
değildir. Örneğin; medikal gelişmelerin önemini vurgulamak için yeni ilaçların isimlerini bilmemize ya da
yeni ilaçlar sentezlememize gerek olmadığı gibi uzay araştırmalarında uzay istasyonlarının rolünü
anlayabilmek için istasyonların yörüngelerini hesaplamamıza da gerek yoktur. Aslında ihtiyaç duyduğumuz
şey günlük haberlerin içeriğini kavramaya yetecek kadar bir kelime dağarcığı ve bilimsel bilgidir. Dergilerde
ve gazetelerdeki bilimsel konuları anlayabiliyorsak ya da genetik mühendisliği veya ozon deliği ile ilgili
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makaleleri spor, politika ya da sanatla aynı kolaylıkla okuyabiliyorsak, o zaman bilimsel olarak okuryazarız
diyebiliriz (Ogunkola, 2013). Bu doğrultuda bilimsel okuryazarlık becerisinin sadece bilim alanlarında
kariyer yapmak isteyen vatandaşların değil tüm ülke vatandaşlarının kazanması gerektiği söylenebilinir.
Zen (2018) bilim okuryazarlığının toplumsal problemleri ele alıp değerlendirebilmek için bir bağlam
sağladığını, bilim okuryazarı bir bireyin problemlerle daha iyi baş edebileceğini, kendi ve çocuklarının
yaşam kalitesini etkileyecek akıllı ve bilgili kararlar verebileceklerini ifade etmiştir. Hurt (1997) bilimsel
okuryazarlık becerisine sahip bireylerin özelliklerini şöyle sıralamıştır: Bilimsel okuryazar bir birey;
uzmanları diğer insanlardan, teorileri efsanelerden ayırabilir, bilimin insan hayatının hemen her yönünü
etkilediği gerçeğini kabul eder, sosyal bağlamda bilimin politik, hukuksal, etik ve ahlaki boyutları olduğunu
bilir, bilimsel araştırmaların nasıl yapıldığını ve bulguların nasıl doğrulandığını algılar, hayatı ve sosyal
yaşamı ile ilgili karar verirken, karalarını sorgularken, problem çözerken yada hazırladığı bir planı
uygulamaya koyarken uygun olan yerlerde bilimsel bilgiyi kullanır, bilimsel araştırmacıları, bilimsel bilgiyi
kullanan ve üreten bireyler olarak görür, bilim veya teknoloji bilgisi içeren kararlar verirken boşlukları,
riskleri, sınırları ve olasılıkları tanır, bilimsel bilginin yapısal bir gerçekliğe sahip olmakla birlikte durağan
olmadığını bilir, bugün öğrendiği şeyin yarın aynı anlama gelmeyebileceğinin farkındadır, kişisel ya da
toplumsal bağlamdaki bilimsel problemlerin tek bir çözüm yolu olmadığını ya da tek doğru cevabının
olmadığını bilir, global ekonominin bilim ve teknolojideki gelişmelerden etkilendiğini kabul eder, bilim
alanlarında aslında bilinmeyen çok şey olduğunu, en önemli keşiflerin gelecek zamanlarda
açıklanabileceğini bilir, bilimsel okuryazarlığın, bilim ve teknolojideki gelişmeleri edinme, analiz etme,
sentezleme, kodlama, değerlendirme ve kullanma süreçleri olduğunu kabul eder, bilim ve teknoloji ile
bilim, teknoloji ve insan ilişkileri arasındaki ortak ilişkileri bilir.
Bilgi ve bilimsel okuryazarlık arasındaki ilişki
Porter vd. (2010) bilgiyi bulma ve kullanma genel yeteneği doğrultusunda gelişen bilgi ve bilimsel
okuryazarlığın benzer beceriler ve bilişsel yetenekler gerektirdiğini, bu okuryazarlık türlerinin
bütünleştirilmesinin hem verimli hem de anlamlı olacağını ifade etmişlerdir. Bilimsel araştırma
literatürünün doğasını anlamak, popüler basım ile bilimsel literatür arasındaki farklılığı kavramak, popüler
basımdaki bilgilerin doğruluğunu değerlendirebilmek ya da gündelik yaşantısında karşılaştığı problemlerin
çözümünde bilimsel bilgileri kullanabilmek için kısaca bilimsel okuryazar olabilmek için bireylerin
öncelikle- en azından- bu konulara ilişkin bilgi ihtiyacının farkında olması, ihtiyaç duyduğu bilgiyi nereden,
nasıl temin edebileceğini bilmesi ve bu bilgilerin doğruluğunu sınadıktan sonra yaşantısına yansıtabilmesi
kısaca bilgi okuryazarı olabilmesi gerekmektedir. Bilgi okuryazarlığı temelinde bilimsel okuryazarlığın
gelişimini sağlayarak gerçek anlamda bilimsel okuryazar bireylerin yetişmesi mümkündür.
Klucevsek ve Brungard (2016) çalışmalarında, 2015 yılında bilim insanları ile halkın bilimsel
konulardaki görüşlerini inceleyen bir araştırma sonucundan bahsetmişlerdir. Bu sonuca göre; genetiği
değiştirilmiş gıdalar, iklim değişikliği gibi en popüler bilimsel konularda bile halk ile bilim adamlarının
görüşleri arasında büyük farklılıklar bulunmakta, genel olarak bilim adamları bahsi geçen konulara ilişkin
benzer görüşler ileri sürmektedirler. Araştırmacılar bu farklılığın bilim adamları ve halkın bilimsel
okuryazarlık düzeylerindeki farklılıktan kaynaklanabileceğini belirtmekle birlikte, her iki grup arasındaki
ayrışmaya yol açan temel etkenin bilimsel bilgilere ulaşma şekli olduğunu ifade etmişlerdir. Bilim adamları
benzer literatürleri incelemekte ve inceledikleri bu bilgilere yönelik değerlendirmeler yaparak bilimsel
okuryazarlık becerilerini geliştirmektedirler. Dolayısıyla bilim adamları ve halk arasındaki temel farklılık
bilimsel bilgiye ulaşma ve onu değerlendirme becerisini kapsayan bilgi okuryazarlığıdır. Bu bulgudan
hareketle araştırmacılar bilgi okuryazarlığındaki bir açıklığın bilimsel okuryazarlığının eksikliğine yol
açabileceğini belirtmişlerdir.
Podgornik, Dolničar ve Glažar (2017) ise çalışmalarında bilgi okuryazarlığı standartları ile bilimsel
okuryazarlık becerileri arasında teorik bir bağlantı olduğunu tablolaştırarak açıklamıştır, ardından bu
teorik bağlantıyı deneysel bir çalışma ile ispatlayama çalışmıştır. Araştırmanın sonucunda; üniversite

138

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

öğrencilerinin bu iki okuryazarlık düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu
tespit etmiştir.
Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Bilgi Ve Bilimsel Okuryazarlık Becerilerinin Önemi
Bilgi ve bilim sürekli bir evrim içerisinde olduğundan öğrencilerin devamlı değişen bilgi manzaraları
karşısında yılmadan durabilmeleri, bilgi yığınları altında ezilmeden güncel kalabilmeleri için tüm yaşantıları
boyunca ihtiyaç duyacakları bilgi ve bilimsel okuryazarlık becerileri kendilerine kazandırılmalıdır.
Araştırmalarda birbirinin gelişimini destekleyen bu becerilerin doğrudan öğretilemeyeceğini, ancak
öğrencilerin problem çözebilecekleri, araştırma yapabilecekleri, proje geliştirebilecekleri öğrenci merkezli
öğretim programıyla kazandırılabilineceği belirtilmektedir (Hurt 1997; Ranaweera, 2008). Bu programları
doğrudan uygulayacak olan kişi öğretmen olduğu için işe önce öğretmen eğitiminden başlamak
gerekmekte, öğretmen yetiştirme programlarının bu becerilerin gelişimini sağlayacak şekilde
güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının kendi başarıları için de bu becerilerde yetkin
olmalarını sağlamak gerekmektedir. Çünkü günümüzde hızla gelişen bilgi çevresi öğretmen rollerinde de
değişime yol açmaktadır. Öğretmenlerin mesleki özel alan yeterliklerine sahip olmalarının yanı sıra; sürekli
değişen ve çeşitlenen zengin bilgi çevresinde ihtiyaç duydukları bilgiyi nereden nasıl elde edeceğini,
edindiği bu bilgiyi hem akademik hem de iş ve günlük yaşamında etik ilkeler doğrultusunda nasıl
kullanacağını bilen, eleştirel düşünen, günün bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde
yararlanabilen, yenilikçi, yaşamboyu öğrenen, bilimi ve uygulamalarını anlayan, bilimsel bilgileri problem
çözme sürecinde kullanabilen, bilimin risk ve yararları hakkında bilgi sahibi olan kısaca bilgi ve bilimsel
okuryazar bireyler yetiştirme yeterliğine sahip olmaları gerekmektedir (Baysen, Çakmak ve Baysen, 2017;
Norris ve Philips, 2002). Öğretmenlerin gelecek nesillerin bu okuryazarlık becerilerine sahip olmalarını
sağlamak ve onlara gerekli rehberliği yapabilmek için öncelikle kendilerinde bu becerilerin bulunması,
dolayısıyla hizmet öncesi dönemde konuya ilişkin gerekli donanımı edinmeleri gerekmektedir.
Literatürde öğretmen eğitiminde bilgi okuryazarlık standartlarına dair bulgulara rastlanırken bilimsel
okuryazar bir öğretmen adayının hangi standartlara sahip olması gerektiğini açıklayan herhangi bir
bulguya rastlanmamıştır. ACRL’nin (2011) Eğitim ve Davranış Bilimleri Bölümü, öğretmen eğitimi için bilgi
okuryazarlığı standartlarını yayınlamıştır. 6 temel standart, bu standartlara bağlı performans göstergeleri
ve öğrenme çıktılarını kapsayan bu yayın, bilgi okuryazarı bir öğretmen adayında bulunması gereken
beceri ve yeterlikleri kapsamaktadır. Bu standartlar kısaca şöyledir: Bilgi okuryazarı bir öğretmen adayı;
bilgi ihtiyacını bilir ve onu bulmak için uygun stratejiler ve araçlar seçer, öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarına
uygun bilgileri bulur ve seçer, bilgileri bilgi ihtiyacına ve hedef kitlenin gelişimsel özelliklerine uygunluğu
çerçevesinde düzenler ve analiz eder, bilgileri, amaca için uygun bir şekilde sentezler, işler ve sunar, bilgi
arama sürecinin yanı sıra bilginin farklı parçalarını da değerlendirir, bilginin etik olarak nasıl kullanılacağını
ve yayılacağını bilir.
Ülkemizde bilgi ve bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip öğretmen adaylarının özelliklerini
tanımlayan ulusal düzeyde hazırlanmış standartlar bulunmamaktadır. Ayrıca yurt içi literatürde bu iki
okuryazarlık arasındaki ilişkiyi inceleyen, bu okuryazarlık türlerine öğretmen eğitimine yer verilip
verilmediğini değerlendiren herhangi bir çalışmaya da rastlanılmamıştır. Ancak öğretmen adaylarının bilgi
ve bilimsel okuryazarlık beceri düzeylerini ayrı ayrı değerlendiren, öğretmen yetiştirmede bilgi
okuryazarlığı konusunu irdeleyen görece sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Baysen, Çakmak ve Baysen
(2017) çalışmalarında eğitim fakültelerinin müfredatlarında bilgi okuryazarlığı eğitim programının var olup
olmadığını tespit etmeyi amaçlamışlardır. Araştırmaların sonucunda Türkiye’de öğretmen
yetiştirilmesinde bilgi okuryazarlığı konusunun yeterli düzeyde ele alınmadığı, farkındalığın düşük olduğu
ve çalışma kapsamında incelenen eğitim fakültelerinde bilgi okuryazarlığı eğitim programının bulunmadığı
tespit edilmiştir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bilgi okuryazarlığı en yalın hali ile bireyin bilgiye olan ihtiyacının farkında olması, bu ihtiyacı gidermek
amacıyla bilgiyi arama, bulma, doğruluğunu sınama ve kullanma becerilerine sahip olması şeklinde
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tanımlanabilir. Bilimsel okuryazarlığı ise bilimsel bilgileri problem çözme sürecinde yaratıcı bir şekilde
kullanarak yaşam kalitesini yükseltme olarak ifade edebiliriz. Bilgi ve bilimsel okuryazarlık becerilerinin
önemi konusunda dünya genelinde farkındalık artışı bulunmakta, bu beceriler pek çok ülkede eğitim
standartlarının ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. Bilgi ve bilimsel okuryazarlık birbirleri ile
bağlantısı olan, birbirlerinin gelişimini destekleyen okuryazarlık türleridir. Yapılan çalışmalarda da bu
doğrultuda sonuçlara ulaşıldığı tespit edilmiştir. Bireyin bilimsel okuryazar bir kişi olarak bilimsel bilgiyi
kullanabilmesi için her şeyden önce bu bilgiye ulaşması ve bu bilginin üretim sürecini değerlendirebilmesi
yani bilgi okuryazar olması gerekmektedir. Bu açıdan, bilimsel okuryazarlığın gelişmesi bilgi
okuryazarlığının gelişimi ile yakından ilişkilidir. Yurt dışı literatürde her iki okuryazarlık türü arasındaki
ilişkiyi inceleyen, öğretmen yetiştirme sürecinde bu okuryazarlık becerilerinin nasıl geliştirileceğini tartışan
çalışmalara rastlanmakla birlikte ülkemizde bu okuryazarlık becerilerinin önemine yönelik farkındalığın
henüz artmaya başladığı söylenilebilir. Bu açıdan yurt içi literatürün zenginleştirilmesine büyük ihtiyaç
duyulmaktadır. Günümüzde bilimin ve bilginin her yerde olduğu, bilgi ve dolayısıyla bilim olmadan modern
hayatın düşünülemeyeceği hemen herkesin kabulü haline gelmiştir. Bu nedenle okulöncesinden
yükseköğretime kadar tüm eğitim sistemimizin bilgi ve bilimsel okuryazarlık becerilerini geliştirecek
nitelikte olması gerekmektedir. Araştırmadan elde edilen bilgiler doğrultusunda şu öneriler geliştirilmiştir:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

İlk ve orta öğretim düzeyinde bilimsel okuryazarlık becerilerinin gelişimi için öğretmen yetiştirme
boyutunda bilimsel okuryazar bir öğretmen adayının sahip olması gereken becerileri tanımlayan
ulusal standartlar oluşturulmalıdır.
Okuryazarlık becerilerinin önemine yönelik farkındalığı arttıracak çalışmalar yapılmalı, bu becerilerin
eksikliğinin ulusal ve uluslar arası boyutta yaratabileceği olumsuzluklar vurgulanmalı, bilgi ve bilimsel
okuryazarlık becerileri için her eğitim kademesi düzeyinde ulusal standartlar geliştirilmelidir.
Öğretmen adaylarının bilgi ve bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olarak yetişmelerini sağlamada
temel sorumluluk eğitim fakültelerindedir. Eğitim fakülteleri öğretmen adaylarının bu okuryazarlık
becerilerinin gelişimini sağlayacak eğitim programları geliştirmelidir. Ardından tüm eğitim
kademelerinde bu becerilerin gelişimini sağlayacak programlar geliştirilmeli, bu programların
bütünleşik olarak hazırlanmasına özen gösterilmeli, böylelikle ilkokuldan üniversiteye kadar bir bütün
olarak hazırlanmış eğitim programları ile bilgi ve bilimsel okuryazar bir neslin yetişmesi sağlanmalıdır.
Yüksek öğretim düzeyinde hazırlanan eğitim programlarının bilgi ve bilimsel okuryazarlık becerileri
doğrultusunda uzmanlaşmış öğretim elemanları tarafından verilebilmesi için, konu ile ilgili olan çeşitli
kurumlar (Fen bilimleri ABD ve enstitüleri, belge ve belge yönetimi bölümü vb) ile işbirliği içinde
çalışarak yüksek lisans ve doktora programları açılmalı, bu konuda uzmanlaşacak kişilerin yurt içi ve
yurt dışında kapsamlı çalışmalar yapabilmelerinin önü açılmalıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri kapsamında bilgi ve bilimsel okuryazarlık
becerilerinin önemine değinmeli, yeterlikleri bu becerilere sahip olacak şekilde güncellemelidir.
Böylelikle Yüksek Öğretim Kurumu’nun konu ile ilgili paydaşları bir araya getirerek bu becerilere sahip
öğretmen adaylarının yetişmesi için atacağı adımları belirlemeye dönük çalışmaların hızlanması da
sağlanabilir.
2018-2019 eğitim öğretim yılı itibari ile ülkemizde eğitim fakültelerinde revize edilmiş öğretmen
yetiştirme programları uygulanmaya başlanmıştır. Bu programların, bilgi ve bilimsel okuryazarlık
becerilerinin gelişimini sağlayacak nitelikte olup olmadığının araştırılması önerilmektedir.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Farkındalıklarının
Belirlenmesi
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Öz
Son yıllarda disiplinler arası çalışmaların önem kazanmasıyla birlikte, öğretim programlarında bu
yönde yenilikçi eğitim yaklaşımları benimsenmeye başlanmıştır. Yenilikçi eğitim yaklaşımlarından biri de
STEM eğitimidir. Öğrencilerin ilk defa fen bilimleri dersi ile sınıf öğretmenleri aracılığıyla tanışacağı
düşünüldüğünde, sınıf öğretmenlerinin dolayısıyla sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimleri ve STEM
eğitimi konusunda yeterli beceri ve donanıma sahip olmaları önemlidir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı,
sınıf öğretmeni adaylarının STEM eğitimine yönelik farkındalıklarını belirlemektir. Araştırmanın modeli,
nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri görüşme tekniği
kullanılarak elde edilmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının, STEM eğitimine yönelik farkındalıklarını
belirlemek amacıyla 7 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşmeler bir
devlet üniversitesinde, 2017-2018 akademik yılında sınıf eğitimi anabilim dalının üçüncü sınıfında öğrenim
görmekte olan 10 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verilerinin analizinde kodlama
tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının disiplinler arası eğitimin farkında
olmalarına rağmen STEM Eğitimi hakkında herhangi bir farkındalığa sahip olmamalarıdır.
Anahtar Kelimeler: STEM Eğitimi, sınıf öğretmeni adayı, fen öğretimi.

Abstract
With the increasing importance of interdisciplinary studies in recent years, innovative teaching
approaches have begun to be adopted in curricula. STEM education is one of such innovative educational
approaches. For this reason, primary school teachers have important duties. This is because primary
school, the first place of education for students, provides the process that children begin to think and
learn their first basic skills. Considering that the students are introduced to science lessons by primary
school teachers, it is important for primary school teachers to have the adequate skills to teach science
and STEM. The researcher utilized the case study as a qualitative research design. The interviews were
conducted with 10 third-year pre-service teachers studying in the early childhood education department
of a state university located in southern Turkey, in the 2017-2018 academic year. The coding method was
used in the analysis of the data. According to the findings, pre-service teachers do not have any awareness
about STEM Education although they are aware of interdisciplinary education.
Keywords: STEM education, pre-service primary school teacher, science education.

Giriş
Günümüz gelişen bilgi dünyasında disiplinler arası çalışmaların önem kazanmasıyla birlikte, öğretim
programlarında bu yönde yenilikçi eğitim yaklaşımları benimsenmeye başlanmıştır. Yenilikçi eğitim
yaklaşımlarından biri de STEM eğitimidir. STEM eğitimi; bireylere sistematik düşünebilme, disiplinler arası
etkileşim, araştırma, sorgulama, yaratma, ürün ortaya koyma, etik değerlere sahip olma ve problem
çözme becerileri kazandırmayı amaçlayan yeni bir eğitim yaklaşımıdır. Temeli 1990’lı yıllara dayanan,
geleceğin bireylerini geliştirmek ve yetiştirmek üzere önemli bir oluşum olarak kabul edilen STEM Eğitimi,
fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini birleştiren (STEM/Science, technology, engineering,
math) eğitimi yaklaşımı olarak kabul edilmektedir (Sanders, 2009). Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi’ne
(National Research Council of America) (2011) göre STEM eğitiminin üç temel amacı vardır:
• Lisans döneminde kariyerlerine fen, matematik, teknoloji ve mühendislik alanlarında devam
edecek birey sayısını arttırmak
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• Bu alanların ihtiyacı olan iş gücüne katılımı genişletmek
• Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik okuryazarlığına sahip bireyler yetiştirmek.
STEM Eğitimi, fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğe dayanan ve günümüz gelişen bilgi ve
ekonomi dünyasının gereksinim duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için ortaya konan bir olgudur. Lacey
ve Wright’a (2009) göre, bir ülkenin teknoloji ve bilim alanında yetkin ve nitelikli olabilmesi için STEM
eğitiminin önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Bununla birlikte, geleceğin bilim insanlarını ve
mühendislerini yetiştirmek ve bilim tabanlı teknoloji kaynaklı ürünler geliştirip üretebilmek için bireylere
matematik, fen, teknoloji ve bilim okuryazarlığı kazandırılmalıdır (Miaoulis, 2009). Bu bağlamda STEM
eğitiminin öğrencilere kazandıracağı bilgi ve beceriler şu şekildedir (Rogers & Porstmore, 2004; Wang,
2012):
• Öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgilerini anlamlandırmalarını sağlamak
• Bir problem durumu ile karşılaştıklarında var olan bilgilerini kullanarak çözüm üretme becerilerini
geliştirmek
• Öğrenmelerinde kalıcılığı arttırmak
• Öğrencilerin mühendislik tabanlı düşünme becerisini sahip olmalarını sağlayarak bu becerileri
diğer disiplinlerle ilişkilendirmelerini sağlamak
• Karşılaştıkları problemlere yaratıcı ve uygulanabilir çözümler üretmelerini sağlamak
Fen okuryazarlığına yönelik yapılan uluslararası (PISA, TIMSS) sınav sonuçları değerlendirildiğinde,
öğrencilerin bu alandaki başarılarının düşüklüğü dikkat çekmektedir. TIMSS-2015 (Trends in International
Mathematics and Science Study) 4. sınıf testinden elde edilen sonuçlara göre, Türkiye fen bilimleri başarı
ortalamasında 47 ülke arasında 35. sırada yer almaktadır. Bu sonuç, öğrencilerin Fen Bilimleri dersinde
kazanmaları gereken bilgi ve kavramlarını yeterince öğrenemediklerini geliştiremediklerini ortaya
koymaktadır. Elde edilen sonuçların değişmesi ve gelecek dönemin ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmek
için STEM eğitimi önemli bir yere sahiptir. Bir anlamda ekonomik ve bilimsel gelişmeler için STEM
alanlarında çalışabilecek bireylere ihtiyaç duyulmaktadır (PwcTurkiye & TÜSİAD, 2017). Bu bağlamda
bireylerin STEM eğitimine ilgilerini arttırmak, geleceğin mesleklerine katılımlarında önemli bir rol
oynamaktadır (Knezek, Christensen, Tyler- Wood & Periathiruvadi, 2013).
Gelişen ve sürekli değişen bilim ve teknoloji nedeniyle yeni meslek ve yönelimler ortaya çıkmaktadır.
Bu durum da iş alanlarında karşılanamayan insan ihtiyacına sebep olacaktır. Bir başka deyişle, yeni
meslekler, yönelimler ve teknolojiler, işsiz kalan insanların ortaya çıkmasına neden olacaktır (Schwab,
2016). Bu doğrultuda, bireylerin geleceğin dünyasında yer edinebilmeleri ve meslek sahibi olabilmeleri için
erken yaşlardan itibaren STEM eğitimi anlayışı ile karşılaşmaları ve bu anlayışla yetiştirilmelerinin önemli
olduğu düşünülmektedir. OECD (2017) raporuna göre gelecekte STEM alanında yer alan mesleklere hangi
ülkelerin öncülük edeceği sorusu araştırıldığında, Türkiye 34 ülke arasında en sonda yer almaktadır (OECD
Education at a Glance, 2017). Çorlu, Capraro ve Capraro (2014), bireylerin geleceğin iş ve bilim dünyasına
uyum sağlayabilmeleri için STEM eğitimi ile yetiştirilmesi gerektiğini vurgularken, aynı zamanda onlara bu
eğitimleri verecek olan öğretmenlerin dolayısıyla öğretmen adaylarının STEM alanında eğitim almaları
gerektiğini vurgulamaktadırlar. Ülkelerin STEM alanındaki gelişmişliğinin artması bir anlamda onlara bu
eğitimi verecek olan öğretmenlerin STEM eğitimi konusundaki bilgi ve yeterliliklerine bağlıdır (Wang,
2012). Bu anlamda öğretmenler STEM Eğitimi için önemli bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, STEM
Eğitiminin, öğretim programlarına aktarılmasında ve süreç içerisinde kullanılmasında önemli bir rol alan
öğretmenlerin, hizmet öncesi dönemde bir başka deyişle lisans döneminde STEM Eğitimine yönelik bilgi
ve farkındalıklarının olması gerekmektedir.
STEM eğitimi, öğrencilerin durumlara ve problemlere disiplinler arası bir bakış açısı ile bakmasını ve
bütüncül bir eğitim anlayışıyla gerekli bilgi ve becerileri kazanmasını hedefler. Bu bağlamda çocukların
kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, zihinsel ve fiziksel becerilerini ortaya koyabilecekleri, kendi
gelişim düzeylerine uygun problemlerle karşı karşıya kalabilecekleri ve bunları karşılaştıkları durumlara
uygulayabilecekleri öğrenme ortamlarının oluşturulması gerekmektedir. Bununla birlikte NRC (2012)
değerlendirmesinde, öğretmenlerin fen, matematik, teknoloji ve mühendislik disiplinlerini
birleştirmelerini ve disiplinler arası bir bakış açısıyla öğretim süreçlerini planlamalarını sağlamak için,
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öğretmenlere zamanında bilgi sağlama araştırmaları yapılması gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle sınıf
öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Çünkü öğrencilerin ilk defa fen bilimleri dersi ile sınıf
öğretmenleri aracılığıyla tanışacağı düşünüldüğünde, sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimleri ve STEM
eğitimi konusunda yeterli beceri ve donanıma sahip olmaları önemlidir. STEM eğitiminin öğretim
programlarına girmesiyle, öğretmen adaylarının STEM öğretimine yönelik bilgi ve farkındalıklarının
incelenmesinin ve bu doğrultuda düzenlemelerinin yapılmasına yönelik ihtiyaçları belirlemek
gerekmektedir.
Literatür incelendiğinde STEM eğitimiyle alakalı çalışmaların çoğunlukla fen ve matematik
öğretmenlerine yönelik olduğu ve ölçek geliştirme çalışmalarını kapsadığı görülmektedir (Altan, Yamak &
Buluş Kırıkkaya, 2016; Aslan-Tutak, Akaygün & Tezsezen, 2017; Baran, Canbazoğlu-Bilici & Mesutoğlu,
2015; Buyruk & Korkmaz, 2016; Corlu, Capraro & Çorlu, 2015; Çevik, 2017; Çolakoğlu & Günay Gökben,
2017; Derin, Yaşin, Aydın & Delice, 2014; Eroğlu & Bektaş, 2016; Marulcu & Sungur, 2013). Oysaki ilkokul
dönemi, bireylerin öğrenme yaşantılarında temel oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, sınıf
öğretmeni adaylarının STEM eğitimine yönelik farkındalıklarını belirlemektir. Bu amaçla araştırmanın
sorusu şu şekildedir:
“Sınıf öğretmeni adaylarının STEM Eğitimine yönelik farkındalıkları nasıldır?”
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Araştırmanın modeli nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak belirlenmiştir. Durum
çalışması araştırmalarının tümü, aynı ilgi çekici özellikle başlar: tek bir durumu veya az sayıdaki durumu
yakından veya derinlemesine anlama ve ortaya çıkarma isteği (Yin, 2017). Bir olgu konusunda, kendi
gerçekliği bağlamında özellikle olgu ve bağlam arasındaki sınırlar açıkça belirli değilken yapılan ampirik bir
sorgulamadır (Yin, 2009). Bu doğrultuda, bu çalışmada ele alınan durum STEM Eğitimidir.
Katılımcılar
Araştırmanın katılımcıları kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Bu bağlamda
araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 akademik yılında Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim
görmekte olan 10 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleme yöntemi, araştırmaya hız ve
pratiklik sağladığı için tercih edilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının, STEM
eğitimine yönelik farkındalıklarını belirlemek amacıyla 6 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme
formu hazırlanmıştır. İlgili literatür, STEM Eğitimi ve Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı çerçevesinde
görüşme soruları hazırlanmıştır.
Verilerin Toplanması
Verilerin toplanması aşamasında, görüşmenin konusu hakkında öğretmen adaylarına önceden bilgi
verilmiş, daha sonra araştırmacılardan biri tarafından öğretmen adaylarıyla görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler randevu alınarak, üniversitede yer alan sessiz ve sakin bir odada yüz yüze
şekilde gerçekleştirilmiştir. Görüşme esnasında öğretmen adaylarının da izni alınarak ses kaydı yapılmıştır.
Görüşme her bir öğretmen adayı için ortalama 10-12 dakika sürmüştür. Kaydedilen görüşmeler daha sonra
yazılı metin haline getirilmiş ve analiz edilmiştir. Bu yolla öğretmen adaylarının STEM eğitimi ile ilgili
görüşleri ayrıntılı olarak belirlenmeye çalışılmıştır.
Verilerin Analizi
Öğretmen adaylarıyla ile yapılan görüşmelerde, katılımcılar birinci sorudan sonra sorulan sorulara
cevap verememiştir. Sadece bir öğretmen adayı ile yapılan görüşme de tüm sorulara cevap alınabilmiştir.
Bundan dolayı birinci sorudan sonra sorulan sorulara “Biliyorum” ve “Bilmiyorum” biçiminde kodlanarak
analiz yapılmıştır. Charmaz (2006) kodlama tekniğini, araştırmacılar tarafından verilerin ne ile ilgili
olduğunu tanımladıkları bir süreç olarak ifade etmektedir. Bu süreçte araştırmacı, araştırma sonucunda
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ortaya çıkan verileri ortak özelliklerine göre kategorilere ayırır ve her bir kategoriye bir ad verir. Bu adlara
da kod denir.
Öğretmen adaylarıyla ile yapılan görüşmelerden elde edilen ses kayıtları araştırmacılar tarafından
yazılı metin haline getirilmiştir. Öğretmen adaylarından elde edilen yazılı metinler tek tek okunmuş,
araştırmanın amaçları çerçevesinde önemli bölümler saptanmış ve ortaya çıkan anlama göre kodlar
oluşturulmuştur.
Bulgular
Sınıf öğretmeni adaylarının STEM Eğitimine yönelik farkındalıklarının belirlemesine yönelik yapılan
görüşmelerde, katılımcılara sorulan her bir sorunun analizi sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Öğretmen adaylarının görüşleri, görüşme sorularına yönelik olarak alt başlıklar halinde sunulmuştur.
Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?
Öğretmen adaylarına sorulan ilk soru olan “Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik arasında nasıl
bir ilişki vardır?” sorusuna verilen cevapların sonucunda oluşan kodların dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1.
“Fen, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?” Sorusuna Yönelik
Öğretmen Adaylarının Görüşleri.
Kod

f

Etkileşim

4

Altyapı/Sayı

4

Günlük Yaşam

1

Bilimsel

1

Etkileşim: Öğretmen adayları, fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle ilişkili olduğunu,
ortak çalışma alanları nedeniyle birbirlerini etkilediklerini belirtmişlerdir. Aşağıda bu kod içerisine dahil
edilen öğretmen adaylarının görüşlerine yer verilmiştir.
“Aslında matematik onlara göre biraz daha soyut ama kesin sonuçlu. Hepsi birbirini etkiliyor. Hepsi
deneyerek yaşamanın bir sonucu. Teknoloji her alanda kullanılıyor yardımcı olan bir şey diğer alanlara.
Mühendislik ise hepsini kapsıyor.” (ÖA2)
“Hepsi birbiriyle bağlantılı. Matematik her şeyin temeli. Mühendislikte de bizim matematik bilgimiz
olmazsa hiçbir şekilde mühendislik fen alanında ilerleyemeyiz. Doğrudan ve çok iç içe bir ilişkileri var. Ortak
noktaları; sayı ve sembollere yer vermesi.” (ÖA3)
“Fen genelde doğa ile ilgili şeyler kapsıyor. Yine matematiğin belli başları alanları da Fen’in içine
giriyor. Sayı sembol. Mühendislikte matematik fizik kimya alanları ile ilişkili. Teknoloji ders anlatımında
slaytlar videolar işimizi kolaylaştırıyor” (ÖA4)
“Fen deyince benim aklıma fizik, kimya, biyoloji, termodinamik gibi şeyler geliyor. Matematik zaten
bütün hayatın her yerinde. Fen doğanın bir gereği olsa gerek. Matematik ve feni birbirinden bağımsız
düşünemeyiz. Biz zaten teknoloji çağındayız. Teknoloji olmazsa olmaz. Bu üçü zaten birbirinin kesim
noktası. Mühendislik bu üçünün tam ortasında. Bu 3 alan mühendisliği ilgilendiren alanlar. Mekatronik
mühendisliği diye bir bölüm var mesela. Orada amaç aslında bütün mühendisliklerin ortak noktasını
bulmak. Burada da öyle. Mühendislik hepsini kapsıyor.” (ÖA8)
Altyapı/Sayı: Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin temelde benzer olduğu ve bu benzerliğin
sayısal işlemlere dayandığı öğretmen adayları tarafından belirtilmiştir. Aşağıda bu kod içerisine dahil
edilen öğretmen adaylarının görüşlerine yer verilmiştir.
“Hepsi sayısal. Sayı ve rakam var. Sayı olarak bir ilişki var. Mühendislik deyince zaten hep matematik
sayı geliyor. Mühendislikte bir bina yaparken onun kapısı vs. hep sayılarla ilgilidir ölçümleri.” (ÖA5)
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“Şimdi hepsi sayılarla ilgili. Fen ve teknoloji biraz daha soyut şeylerle ilgili. Yerçekimi, kütle, ağırlık
gibi. Matematikte soyut ama hiç değilse kağıda yazdığımızda bir veri elde edebiliyoruz. Mühendislikte de
ortaya koydukları yapıyı düşünebiliriz. Bu da somut bir şey. Hepsinin genelinde matematik vardır.” (ÖA6)
“Üçü de sayısal üzerine yoğunlaşır. Matematik bilmeden feni yapmak biraz zor olur. Dünya evren
derken yaklaşık olarak hesaplanması, kuvvet hareket derken matematiği kullanmadan yapamazsın ki
işlemi. Mühendislikte de çizimler olduğu için geometri ile alakalı. Teknoloji ile alakası ise Excel programları
var mesela. Orada da matematik gerekiyor.” (ÖA10)
Günlük Yaşam: Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin günlük yaşam bağlamında bir ilişkisi
olduğu öğretmen adayı tarafından belirtilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak öğretmen adayı (ÖA1) “Biz bilimsel
araştırma dersi alıyoruz. Bilimsel bilgi türlerini öğrendik. Gündelik bilgi, felsefi bilgi, dini bilgi vs. hepsinin
ortak noktası şeye çıktı. Eğer gerçekten bilimle bir bağlantısı varsa, mantık olması gerekiyor. Az önce
söylediğiniz kavramlarda bir mantık, bir güç var. Dini bilgi de şu vardır. “Burak” atı dini anlamda uçan at
demektir. Ancak günlük hayatımızda bir atın uçtuğunu göremezsiniz şahit olamazsınız. Kafada şu oluşuyor.
“Hı demek ki dini bilgi de bir alt yapı yok, gündelik hayattan biraz uzak.” Az önce saydığınız bilimler günlük
hayatı yakalayan kavramlar. İşin içinde olan bilimler. Hani dışarı çıktığınızda bir robot ile karşılaşabilirsiniz,
bir robotla.” şeklinde görüş belirtmiştir.
Bilimsel: Öğretmen adayı fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bilimsel ve sayısal verilere
dayandığını, mutlak olduğunu ifade etmiştir. Bu konu ile ilgili olarak öğretmen adayı (ÖA7) “Fen ve
matematik arasında, ikisi de bilimsel kesin sonuçlara dayanıyor. Teknolojide de matematiksel verileri
kullanıyoruz. Mühendislikte matematiksel hesaplamalar yapıyorlar. Bu 4 alan birbiriyle bağlantılı. Bu
dördünün ortak noktası; sonucunun kesinliğe ulaşması.” şeklinde görüş belirtmiştir.
STEM Denildiğinde Aklınıza Neler Gelmektedir? STEM Eğitimi Nedir?
Tablo 2’de “STEM denildiğinde aklınıza neler gelmektedir?” sorusuna öğretmen adaylarının verdiği
cevapların dağılımı sunulmuştur.
Tablo 2.
“STEM Denildiğinde Aklınıza Neler Gelmektedir?” Sorusuna Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri.
Kodlar
f
Duydum

1

Duydum ama hatırlamıyorum

3

Duymadım

6

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarına STEM Eğitimi sorulduğunda, zihinlerinde herhangi bir
durumun veya bilginin oluşmadığı görülmektedir. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde öğretmen
adaylarının STEM Eğitimi konusunda herhangi bir bilgi ve farkındalıklarının olmadığı görülmektedir. Sadece
bir öğretmen adayı STEM Eğitimi hakkında görüş belirtmiştir. Öğretmen adayı, STEM Eğitimi’nin ne
olduğunu ve hangi disiplinleri içerdiğini görüşlerinde belirtmiştir. Bu konu ile ilgili olarak öğretmen
adayının görüşü şu şekildedir:
“Öğretim programında FETEMM eğitimi kavramını duydum. STEM Türkiye uyarlaması FeTeMM.
Yaparak yaşayarak öğrencinin somut delillerden üzerinden yola çıkarak bütün her şeyi gerçekliğe uygun
olarak yapması STEM. STEM derken; fen, mühendislik, matematik ve teknoloji ile bütün derslerin ortak
karışımı. Öğrencilere STEM derken bütün dersler evet elimizde ama soyut değil hepsini somut olarak
işleyeceğiz. Öğrenciler hepsi hakkında bilgi sahibi olacak. Gerçekçi dersler olacak.” (ÖA8)
STEM Eğitimi İlkokul Döneminde Neden Önemlidir?
Tablo 3’de “STEM Eğitimi ilkokul döneminde neden önemlidir?” sorusuna öğretmen adaylarının
verdiği cevapların dağılımı sunulmuştur.
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Tablo 3.
“STEM Eğitimi İlkokul Döneminde Neden Önemlidir?” Sorusuna Yönelik Öğretmen Adaylarının
Görüşleri.
Kodlar
f
Bilmiyorum

9

Önemlidir, Çünkü..

1

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen adayları STEM Eğitiminin ilkokul döneminde önemli olmasıyla ilgili
herhangi bir görüş belirtmemişlerdir. Benzer şekilde sadece bir öğretmen adayı STEM Eğitiminin ilkokul
dönemindeki önemi hakkında görüş belirtmiştir. Öğretmen adayı, STEM Eğitimi’nin temel amacının
sorgulamak olduğunu ve bundan dolayı ilkokul döneminde önemli olduğunu görüşlerinde belirtmiştir. Bu
konu ile ilgili olarak öğretmen adayının görüşü şu şekildedir:
“Öğrencinin neyi neden yaptığını bilmesi gerekiyor. STEM Eğitiminin de amacı bu. Matematikte bir
toplama işlemi yapıyoruz ama niçin yapıyoruz. O toplamayı nasıl topluyoruz. 2 ile 4’ü topluyoruz. Ama bu
2 nereden geldi 4 nereden geldi? STEM de amaç bu. Neyin nereden geldiğini öğrencinin kafasına
yerleştirmek.” (ÖA8)
STEM Eğitimi Çocukların Hangi Özelliklerinin Gelişmesine Katkı Sağlar?
Tablo 4’de “STEM Eğitimi çocukların hangi özelliklerinin gelişmesine katkı sağlar?” sorusuna
öğretmen adaylarının verdiği cevapların dağılımı sunulmuştur.
Tablo 4.
“STEM Eğitimi Çocukların Hangi Özelliklerinin Gelişmesine Katkı Sağlar?” Sorusuna Yönelik Öğretmen
Adaylarının Görüşleri.
Kodlar
f
Bilmiyorum

9

Beceri Süreçleri

1

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmen adayları STEM Eğitimi sayesinde çocukların hangi özelliklerinin
geliştiğine yönelik herhangi bir görüş belirtmemişlerdir. Benzer şekilde sadece bir öğretmen adayı STEM
Eğitimi sayesinde çocukların gelişen özelliklerine yönelik görüş belirtmiştir. Öğretmen adayı, STEM Eğitimi
sayesinde çocukların el becerilerinin, zihinsel süreçlerinin geliştiğini ifade etmiştir. Bu konu ile ilgili olarak
öğretmen adayının görüşü şu şekildedir:
“El becerileri gelişiyor. Çünkü dokunarak yaparak yaşayarak öğreniyorlar. Zihinsel aktiviteleri
gelişiyor. Düşünme becerileri, eleştiri becerileri bu yönde bütün becerileri gelişiyor.” (ÖA8)
Öğretmen Olduğunuzda Öğretim Süreçlerinde STEM Uygulamalarına Yer Vermek İster Misiniz?
Neden?
Tablo 5’de “Öğretmen olduğunuzda öğretim süreçlerinde STEM uygulamalarına yer vermek ister
misiniz? Neden?” sorusuna öğretmen adaylarının verdiği cevapların dağılımı sunulmuştur.
Tablo 5.
“Öğretmen Olduğunuzda Öğretim Süreçlerinde STEM Uygulamalarına Yer Vermek İster Misiniz?
Neden?” Sorusuna Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri.
Kodlar

f

Bilmiyorum

9

Yer vermek isterim, Çünkü..

1

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmen adayları STEM Eğitimi hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadıkları
için bu eğitime yönelik uygulamalara öğretim süreçlerinde yer verip vermeyecekleri ile ilgili kesin bir görüş
belirtmemişlerdir. Bir öğretmen adayı, öğretmen olduğunda STEM Eğitimi uygulamalarına öğretim
süreçlerinde yer vermek istediğini belirtmiştir. Öğretmen adayı, STEM Eğitimi uygulamaları ile aslında
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öğretmen ve öğrencinin birlikte öğrendiğini bundan dolayı yer vermek istediğini görüşlerinde ifade
etmiştir. Bu konu ile ilgili olarak öğretmen adayının görüşü şu şekildedir:
“Yer vermek istiyorum. Çünkü ben öğrenciden bağımsız hareket etmek istemiyorum. Bir şey
yapacaksam onlarla birlikte yapayım belki ben de onlarla birlikte öğreneceğim.” (ÖA8)
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
STEM eğitiminin öğretme-öğrenme süreçlerinde uygulanmasında birinci dereceden sorumlu kişiler
öğretmenlerdir (Wang, 2012; Wang, Moore, Roehring, & Park, 2011). STEM eğitimini iyi bilen öğretmenler
öğrencilere bir disiplini öğretirken diğer disiplinlerle de bağlantı kurarak, onların diğer disiplinleri de
öğrenmesini sağlayacaktır. Sınıf öğretmeni adaylarıyla yürütülen bu çalışmada, öğretmen adayları Fen,
teknoloji, mühendislik ve matematik arasında ilişkiyi etkileşim ve altyapı bağlamında değerlendirmişlerdir.
Öğretmen adayları, fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle ilişkili olduğunu, ortak çalışma
alanları nedeniyle birbirlerini etkilediklerini ve temelde aynı altyapıya sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bu
anlamda öğretmen adayları, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin birbiriyle entegre
içinde olduğu bilincindedirler. Günümüz gelişen bilgi dünyasında karşılaştığımız problemleri çözmek için
teknoloji, mühendislik, fen ve matematik alanlarının bir başka deyişle disiplinler arası bir anlayışın
gelişmesi bu durumun doğal bir sonucudur (Moore, Stohlmann, Wang, Tank, Glancy & Roehrig, 2014).
Hartzler (2000), disiplinler arası eğitimin öğrenci başarısı üzerine etkisi kapsamında gerçekleştirdiği
çalışmasında, disiplinler arası eğitimin öğrenmeyi önemli düzeyde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Bu
çalışma sonucunda elde edilen bir diğer önemli sonuç ise, disiplinler arası öğrenim gören öğrencilerin
başarı düzeylerinin geleneksel sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin başarı düzeylerinden yüksek olması
ve disiplinler arası öğretimin matematik ve fen öğretiminde başarılı olmasıdır. Bununla birlikte öğrencilerin
yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünen, araştıran, sorgulayan, problem çözen ve teknoloji, matematik ve fen
okuryazarlığına sahip bireyler olması, STEM eğitiminin kazanımları arasında önemle yer almaktadır
(Morrison, 2006). Bu bağlamda öğretmenlerin veya öğretmen adaylarının disiplinler arası bir bilinç ve
farkındalık içerisinde olması önemli bir olgudur.
Araştırmanın önemli bulgularından bir diğeri ise öğretmen adaylarının disiplinler arası eğitimin
farkında olup STEM Eğitimi hakkında herhangi bir farkındalığa sahip olmamalarıdır. Han, Yalvac, Capraro
ve Capraro (2015), öğretmenlerin STEM eğitimine yönelik bilgi ve uygulamaları inceledikleri
araştırmalarında, öğretmenlerin STEM eğitimi ile ilgili uygulamalarda zorluklar yaşadıklarını ortaya
koymuşlardır. Bununla birlikte Çorlu, Capraro ve Capraro (2014), öğretmen ve öğretmen adaylarının
günümüz dünyasının gereksinimlerine göre yeni yöntem, teknik, model ve yaklaşımlar konusunda
bilgilendirilmeleri ve eğitilmelerinin gerekliliğini ortaya koymuşlardır. Wang, Moore, Roehrig ve Park
(2011) tarafından yapılan çalışmada, öğretmenlerin STEM kullanımına ilişkin algıları, inançları ve
uygulamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma sonucunda elde edilen önemli bulgulardan biri
öğretmenlerin, STEM hakkında daha çok içerik bilgisine sahip olmaları gerektiğinin belirlenmesidir.
Bracey, Brooks, Marlette ve Locke (2013) öğretmen adaylarının teknoloji, fen, matematik ve
mühendislik alanlarına ilişkin kavramları öğretmedeki beceri ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla bir
program tasarlamışladır. Çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının fen alanına karşı ilgi ve
tutumlarında ve öz-yeterliklerinde olumlu bir gelişme olduğu belirlenmiştir. Nadelson, Seifert, Moll ve
Coat (2012) öğretmenlerin STEM eğitimine yönelik öğretimindeki içerik bilgilerini ve yeterliklerini
arttırmak ve geliştirmek için 4 günlük bir program tasarlamışlardır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin,
STEM eğitimine yönelik bilgi ve yeterliliklerinin arttığı ve geliştiği saptanmıştır. Öğretmenlerin ve öğretmen
adaylarının STEM eğitimine yönelik bilgi, farkındalık ve becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen bir başka
araştırma ise Pinnell, Rowley, Preiss, Franco, Blust ve Beach (2013) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu
araştırma sonucunda, öğretmenlerin STEM bilgi, beceri ve farkındalıklarını geliştirdikleri belirlenmiştir.
STEM Eğitimine yönelik yapılan bu çalışmalar incelendiğinde, çalışmaların büyük çoğunluğu
öğretmenlerin STEM Eğitimine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu bağlamda
öğretmenlerin bu alanda bilgi, beceri ve farkındalıklarının yeterli olmadığı görülmektedir. Çalışmamız
kapsamında sınıf öğretmeni adaylarının STEM eğitimine yönelik farkındalıklarının olmaması literatürdeki
bu sonuçları destekler niteliktedir. Hem bu çalışmadan elde edilen sonuçlar hem de literatürdeki sonuçlar
göstermektedir ki STEM eğitimine yönelik öğretmenlerin bilgi, beceri ve farkındalıklarının yeterli düzeyde
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olmadığı söz konusudur ve bu da STEM eğitiminin yeteri düzeyde anlaşılmadığını ve yanlış uygulandığını
göstermektedir.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, öğretmen adaylarının lisans döneminde STEM eğitimi anlayışına
göre eğitilmesi ve geliştirilmesi, mevcut eğitim ve öğretim programlarının STEM eğitimine göre
yenilenmesinin gerekliliği öneri olarak söylenebilir. Eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının STEM
eğitimine ilişkin bilgi, beceri ve farkındalıklarını artırmaya yönelik projeler geliştirmek, disiplinler arası
çalışmalar yapmak ve hizmet içi eğitim modülleri tasarlanabilir. Öğretmen adaylarının sınıflarında STEM
eğitimini gerçekleştirebilmeleri için eğitim fakültelerinde STEM eğitimini destekleyen uygulamalar ve
yöntemler gerçekleştirilebilir.
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Öz
Öğretmen eğitimi son yıllarda en çok çalışılan konulardan biri olmuştur. Türkiye’de öğretmen
eğitiminin standartlarını belirlemek için çeşitli araştırmalar yapılmakta, raporlar yayınlanmakta, projeler
için hibeler tahsis edilmekte ve eğitimler düzenlenmektedir. Ancak henüz "öğretmenin öğretmeni" olan
ve öğretmenlere sağlam temellere dayanan sürekli mesleki gelişim sağlayan profesyonel bilgi ve becerileri
kazandırmakla yükümlü olan öğretmen eğitimcileri için bir standartlar kümesi oluşturulmamıştır. Bu
bağlamda bu araştırma, Amerika Birleşik Devletleri’deki Amerikan Öğretmen Eğitimcileri Derneği (AÖED),
ve Hollanda’daki Hollandalı Öğretmen Eğitimcileri Derneği (HÖED) tarafından belirlenen standartlar
arasındaki farklılıkları derinlemesine ele almayı, bu konuda bir anlayış kazandırmayı ve öğretmen
eğitimcilerine yönelik standartlar belirlemeye yönelik yapılan sonraki araştırmalara katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi tekniği kullanılmıştır.
Hollanda ve Amerikan öğretmen eğitimcisi standartları önemli oranda örtüşmektedir. AÖED standartları,
öğretmen eğitimcilerinin genel olarak eğitime ve özellikle öğretmen yetiştiricilerinin uzman topluluğuna
katkıda bulunma görevini daha fazla vurgulamaktadır. Hem Hollanda hem de Amerikan öğretmen
eğitimcilerinin standartları listesindeki en önemli ortak nokta, öğretmen eğitimcilerinin pedagojik bakış
açılarının öğretmen yetiştirme sürecinde merkezi bir rol oynamasıdır. Diğer bir ortak nokta ise, öğretmen
eğitimcilerinin pratik ve teorik nitelikteki yeni bilgileri oluşturmaya dâhil olmaları gerektiğidir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen eğitimcisi, öğretmen eğitimcisi standartları, Amerikan öğretmen eğitimcisi
standartları, Hollandalı öğretmen eğitimcisi standartları

Abstract
Teacher training and education has been one of the most frequently used topics in recent years.
Recently, various researches have been done to determine the standards of teacher education, reports
are being published, grants allocated for projects, trainings are organized; however, a common set of
standards for teacher educators, who are "teachers of teachers" and obliged to provide teachers with
professional knowledge and skills that are based on sound foundations and to provide continuous
professional development, have not still been set so far. In this context, this research aims to give an
insight into differences of standards for teacher educators between Association of American Teacher
Educators (ATE) in the United States and The Dutch Association of Teacher Educators (VELON) in the
Netherlands and to make contribution to further researches regarding setting common standards for
teacher educators. In this research, out of the qualitative research methods document analysis technique
was used. There is a significant overlap between the Dutch and the American standards. ATE standards
emphasize to a bigger degree, the duty of the teacher educators to make contribution to training in
general and to the expert community of teacher educators specifically. The most important common point
between in the Dutch list of skills and in the American list of standards, pedagogical point of views of
teacher educators become a central role in teacher education process. Another common point is that
teacher educators are supposed to be get involved in forming new information of practical and theoretical
nature.
Keywords: Teacher educators, Teacher educator standards, American teacher educator standards, Dutch
teacher educator standards
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Giriş
Öğretmen eğitimi son yıllarda en çok çalışılan konulardan biri olmuştur. Türkiye’de öğretmen
eğitiminin standartlarını belirlemek için çeşitli araştırmalar yapılmakta, raporlar yayınlanmakta, projeler
için hibeler tahsis edilmekte ve eğitimler düzenlenmektedir, ama henüz "öğretmenin öğretmeni" olan ve
öğretmenlere sağlam temellere dayanan sürekli mesleki gelişim sağlayan profesyonel bilgi ve becerileri
kazandırmakla yükümlü olan öğretmen eğitimcileri için bir standartlar kümesi oluşturulmamıştır.
Öğretmen eğitimcileri, öğretmenlere sağlam temellere dayanan profesyonel bilgi ve beceri ile sürekli
bir profesyonel gelişim sağlamakla yükümlüdür (Smith, 2005). AÖED’ye (2009) göre, öğretmen
eğitimcilerinin farklı profilleri, yükseköğretimde eğitim bilimleri derslerinin, alan derslerinin, öğretim
bilgisi ve genel derslerin öğretiminden sorumlu akademik personeli, eğitim araştırmacılarını, öğretmenlik
formasyonu programı sağlayan kurumlara bağlı okullardaki uygulamadan sorumlu yöneticileri, diğer
okullardaki uygulamayı düzenleyen yetişmiş ve deneyimli öğretmenleri, iş başı eğitim yeterlik sürecindeki
öğretmen adaylarını denetleyen eğitimcileri (danışmanlar, koordinatörler, rehberler) ve iş başı eğitim
yeterlik sürecinde yardımcı olan kişileri içermektedir. Bundan dolayı öğretmen eğitimcilerinin oldukça
heterojen bir grup olduğunu söyleyebiliriz.
Araştırmalar, öğrenci başarısındaki en önemli faktörlerden birinin öğretmen olduğunu (Brophy ve
Good, 1984; Dinham, 2007; Klem ve Connell, 2004; Pianta ve Stuhlman, 2004; Tournaki ve Podell, 2005);
öğrencinin öğrendikleri ile öğretmenin niteliği arasında doğrudan bir ilişki olduğunu (Darling-Hammond,
2000; Harris ve Sass, 2011; Rice, 2003; Rockoff, 2004; Rothstein, 2008) ve yetersiz bir öğretmenin
öğrenenler üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini (Berryman, 2000; Chetty, Fiedman ve Rockoff, 2013;
Wong, 2001) ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla eğitimciler ile eğitimle ilgili kurum ve kuruluşlar, nitelikli eğitimi
sağlayacak öğretmenleri yetiştiren öğretmen eğitimcilerinin niteliklerini belirlemek için belli standartlar
oluşturma çabası içerisinde olmuşlardır (Goodwin et al., 2014).
Ayrıca Kremer-Hayon ve Zuzovsky (1995) çalışmasında, öğretmen adaylarının pedagojik
gelişimlerinde, rehberliklerinde ve denetimlerinde rol oynayan öğretmen eğitimcilerinin kişisel
gelişimlerindeki temalardan, süreçlerden ve eğilimlerden bahsetmektedir. Murray (2002) çalışmasında,
İngiliz eğitim sisteminde ilköğretim öğretmen eğitimi dersleri üzerinde çalışan öğretmen eğitimcilerinin
profesyonelliklerini sorgulamaktadır. Smith (2003) çalışmasında, öğretmen eğitimcisi olmanın hem bir
araştırmacı hem de uygulamacı olmayı gerektirdiğini, bu yolda izlenmesi gereken adımları belirtmiştir.
Bullock (2009) çalışmasında, bireysel çalışma yönteminin öğretmen eğitiminde tüm bilinmesi gerekenler
hakkında esas kaynak olmasını ve öğretmen eğitimcisinin kendisini geliştirmesinde alternatif bir yol olarak
kullanılmasını tartışmaktadır. Loughran (2014) çalışmasında, öğretmen eğitiminin doğasını, öğretmen
eğitimcisinin nasıl olması gerektiğini, öğretmen eğitimcisinin mesleki gelişimini ve bu gelişimde rol
oynayan faktörleri ele almıştır. Türkiye’de de öğretmen eğitimcisi hakkında birkaç çalışma bulunmaktadır.
Gökbenoğlu, Beyazova ve Kılıçoğlu (2015) çalışmasında, daha özel olarak öğretmen eğitimcilerinin mesleki
gelişime bakışları ve tanımları, katıldıkları mesleki gelişim etkinlikleri, mesleki gelişime yönelik destekleri
ve engelleri incelemiştir.
Bu
bağlamda
bu
araştırma, Amerika Birleşik Devletleri’deki Amerikan Öğretmen Eğitimcileri Derneği (AÖED, 2008) ve
Hollanda’daki Hollandalı Öğretmen Eğitimcileri Derneği (HÖED), (Koster, 2001) tarafından belirlenen
standartlar arasındaki farklılıkları derinlemesine ele almayı, bu konuda bir anlayış kazandırmayı ve
öğretmen eğitimcilerine yönelik standartlar belirlemeye yönelik yapılan sonraki araştırmalara katkıda
bulunmayı amaçlamaktadır.
Yöntem
Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi tekniği kullanılmıştır. Döküman
analizi, belgelerin araştırmacı tarafından belirli bir konu çerçevesinde ele alındığı, bu konular hakkında
bilgi içeren yazılı materyallerin deşifre edildiği nitel bir araştırma tekniğidir (Bowen, 2009). İyi bir döküman
incelemesinin esas şartı, çalışılan konuya dair belgelerin taranması, incelenmesi ve belirli durum veya
görüşleri ortaya çıkartacak bir senteze ulaşılabilmesi için gereken düzenlemelerin yapılmasıdır (Karasar,
2007).
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Verilerin Toplanması
Çalışmada, çeşitli veri tabanlarında arama gerçekleştirilerek “öğretmen eğitimcileri, Amerikan ve
Hollandalı öğretmen eğitimcileri” ifadelerine denk gelen sonuçlar tespit edilmiştir. Bu noktada Sosyal ve
beşeri bilimlerde sık kullanılan EBSCOhost - ERIC, EBSCOhost - Education Index Retrospectiv, ProQuest, IGI
Global - InfoSci Journals, ASOS Index ve Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler (SBVT) veritabanları ile google
akademik arama motorunda bu konular taranmış ve makalelerin tam metinlerine ulaşılmıştır.
Verilerin Analizi
Döküman incelemesi ile toplanan veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Ellde edilen
bu veriler, ilk olarak sistemli bir şekilde betimlenir. Sonraki aşamada yapılan betimlemeler ifade edilir,
tartışılır ve bazı sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Elde edilen veriler, öğretmen eğitimcisi
standartları kapsamında daha önceden tespit edilen temalara göre analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.
Araştırma kapsamında bulunan makaleler daha önceden tespit edilen alt başlıklar kapsamında analiz
edilmiş ve ilgili kategoriler oluşturulmuştur.
Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği
Araştırmanın iç geçerliğinde işlenen kavramların, terimlerin ve bu süreçte varılan sonuçların kendi
aralarındaki ilişkileri ve ilgili içerikle bir tutarlılık sağlayıp sağlamadıkları ortaya çıkmaktadır. Yapılan
araştırmada tespit edilen terimlerin var olan içeriğe uygunluğunu ve bu içerikle, elde edilen bulguların
tutarlı olup olmadığı iç geçerlilik kapsamında değerlendirilmektedir. Bundan dolayı iç geçerliği sağlamak
amacıyla bulunan makalelerdeki içerikle ilişkisi açıklanarak yorumlamalar yapılmıştır.
Glesne ve Peshkin (1992), çalışmasında nitel araştırmaların bu alandaki uzman kişilerle paylaşılıp
onlardan geri bildirim alınması gerektiğini, bunun araştırmanın güvenilirliğine olumlu katkı yapacağını
ifade etmiştir. Roberts ve Priest (2006) ise yapmış oldukları çalışmada, elde edilen verilerin bağımsız bir
araştırmacıya sunularak çalışmanın analizleri ile elde edilen bulguları için dönüt alınabileceğini
belirtmişlerdir. Güvenirliği sağlamak için çalışmanın bulguları, nitel araştırma konusunda uzman, aynı
zamanda bağımsız bir araştırmacıya gönderilmiş ve dönüt alınmıştır.
Bulgular
Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Öğretmen Eğitimcileri Derneği (AÖED, 2008), öğretmen
eğitimcileri için dokuz boyut altında 68 standart ortaya koymuştur. Bunlar öğretim, kültürel yeterlilik,
mesleki gelişim, program geliştirme, işbirliği, kamu savunuculuğu, öğretmen eğitimi mesleği ve
vizyonudur:
Öğretim: Başarılı öğretmen eğitimcileri, mesleki içeriği, bilgiyi, yetenekleri, araştırmayı yansıtan
eğilimleri, teknoloji ve değerlendirme yeterliliğini ve öğretmen eğitiminde kabul gören en iyi uygulamaları
sunan bir öğretim örneği sunarlar.
Kültürel yeterlik: Başarılı öğretmen eğitimcileri kültürel yeterliği uygularlar ve öğretmen eğitiminde
sosyal adaleti geliştirirler.
Derin bilgi: Başarılı öğretmen eğitimcileri, öğretmen eğitimcileriyle ilgili bilgi tabanını genişleten
derinlemesine bilgileri araştırır ve gerekli katkıyı yaparlar.
Mesleki gelişim: Başarılı öğretmen eğitimcileri, sistematik olarak kendi uygulamaları hakkında
araştırmalar yapar.
Program geliştirme: Başarılı öğretmen eğitimcileri titiz, tutarlı, kuramlara, araştırmalara ve en iyi
uygulamalara dayanan öğretmen eğitimi programlarını geliştirme, uygulama ve değerlendirme konusunda
liderlik ederler.
İşbirliği: Başarılı öğretmen eğitimcileri öğretimi, araştırmayı ve öğrenci öğrenmesini geliştirmek için
ilgili taraflarla düzenli ve önemli ölçüde işbirliği yaparlar.
Kamuya aktif destek: Başarılı öğretmen eğitimcileri, tüm öğrencilerin üstün nitelikli eğitim almaları
için aydın, geliştirici savunular olarak hizmet ederler.

154

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

Öğretmen eğitimi mesleği: Başarılı öğretmen eğitimcileri, öğretmen eğitimi mesleğini geliştirmeye
katkı sağlarlar.
Vizyon: Başarılı öğretmen eğitimcileri teknoloji, sistemli düşünme, dünya görüşleri gibi meseleleri
göz önüne alan öğretim, öğrenme ve öğretmen eğitimi için vizyon oluşturmaya katkı sağlarlar.
Hollanda’daki Hollandalı Öğretmen Eğitimcileri Derneği (HÖED) ise 1997 yılında öğretmen eğitimcileri
için beş boyut 25 standart ortaya koymuştur. Bunlar içerik yeterlikleri, pedagojik yetkinlikler, örgütsel
yetkinlikler, grup dinamik ve iletişimsel yetkinlikler, gelişimsel ve kişisel gelişim yetkinliklerdir (Koster,
2001):
İçerik yeterlikleri: Başarılı öğretmen eğitimcileri kendi disiplinleriyle ilgili bilgi ve becerileri kazanır ve
sürdürebilir (örn; öğretilen içerik, içerik pedagojisi, eğitim teorisi); kendi alanlarındaki gelişmeleri takip
ederek öğrencilerin mesleki hazırlıklarına ve gelişimlerine ışık tutarlar.
Pedagojik yetkinlikler: Başarılı öğretmen eğitimcileri hazırlık, uygulama, değerlendirme konularında
meslektaşları ile işbirliği yapar; ders müfredatının değiştirilmesi ve yenilenmesinde rehber olur; öğrenciler
ve kurs katılımcıları için uyarıcı en uygun öğrenme ortamını yaratabilir; farklı öğretim durumlarını uygun
pedagojik anlayışlarla birleştirebilir; kullanılan pedagojik yaklaşımı öğrenciler için anlaşılır hale getirip
onlarla muhtemel tüm pedagojik seçenekleri tartışır; mesleki beceri değerlendirme sınavlarını geliştirip
uygular; öğrencilere çalışmalarının ilerleyişi hakkında geribildirim verir ve öğrencilerin öğretmenlik
mesleğine yönelik yeteneklerini değerlendirebilir; öğrencileri deneyimlerini yansıtmaları için teşvik eder
ve kendilerine öğretmenlik mesleği için öz değerlendirme yapma konusunda rehberlik sağlar.
Örgütsel yetkinlikler: Başarılı öğretmen eğitimcileri, hem kendileri arasında hem de eğitim dünyasının
farklı paydaşlarıyla profesyonel irtibat ağını kurarlar; çalıştıkları kurumun geliştirilmesine ve
uygulanmasına aktif olarak katkıda bulunurlar; multidisipliner takımlarda başkalarıyla uyumlu şekilde
çalışabilirler.
Grup dinamik ve iletişimsel yetkinlikler: Başarılı öğretmen eğitimcileri, genç yetişkinler ve başarılı
öğretmenler ile etkin iletişim kurabilirler; öğrenci, öğretmen ve meslektaş grupları içindeki süreçlerle başa
çıkabilirler; çalıştıkları kişilerle empati kurabilir ve grup dinamiklerini etkin şekilde yönetebilirler.
Gelişimsel ve kişisel gelişim yetkinlikler: Başarılı öğretmen eğitimcileri, meslektaşları ile eğitim ve
öğretmen eğitimi alanındaki yeni gelişmeleri değerlendirebilirler; çalıştıkları kurumdaki öğrencilere,
meslektaşlara ve diğerlerine kendi pedagojik yaklaşım ve (öğretim) davranışlarını sistematik olarak
yansıtabilirler; örnek olmak açısından kendi öğrenme süreçlerini meslektaşları ve öğrencilere başarılı bir
şekilde sunabilirler.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Hollanda ve Amerikan öğretmen eğitimcisi standartları önemli oranda örtüşmektedir. AÖED
standartları, öğretmen eğitimcilerinin genel olarak eğitime ve özellikle öğretmen eğitimcilerinin uzman
topluluğuna katkıda bulunma görevini daha fazla vurgulamaktadır. Hem Hollanda hem de Amerikan
öğretmen eğitimcilerinin standartları listesindeki en önemli ortak nokta, öğretmen eğitimcilerinin
pedagojik bakış açılarının öğretmen yetiştirme sürecinde merkezi bir rol oynamasıdır. Diğer bir ortak nokta
ise, öğretmen eğitimcilerinin pratik ve teorik nitelikteki yeni bilgileri oluşturmaya dahil olmaları
gerektiğidir. Bunların yanı sıra, Kremer-Hayon ve Zuzovsky’nin (1995); Gökbenoğlu, Beyazova ve
Kılıçoğlu’nun (2015); ve Loughran’ın (2014) çalışmalarında da ortaya konulduğu gibi, öğretmen adaylarının
pedagojik gelişimlerinde, rehberliklerinde ve denetimlerinde rol oynayan öğretmen eğitimcilerinin kişisel
gelişimlerindeki temalara, süreçlere ve eğilimlere her iki listede de ayrıntılı olarak değinilmiştir ve bu tema,
süreç ve eğilimler başlıkları altında öğretmen eğitimcilerinin bireysel mesleki gelişime gereken önemi
vermesi gerektiği ve öğretmen yetiştirme sürecinde kendi uygulamalarını sorgulayıp mesleki gelişimlerini
arttırmaları beklendiği belirtilmiştir. Her iki standartlar kümesine göre, öğretmen eğitimcisi mesleğinin,
pedagoji ve psikoloji gibi oldukça geniş bir alanı kapsayan zengin ve yeterince kapsamlı içeriklerden
oluşması gerekiyor. Bu alanlar, öğretmen eğitimi sürecinde sunulması gereken mesleki bilgi ve içeriğin
temelini oluşturmaktadır. Aralarındaki farklılıklar söz konusu olduğunda ise, Hollandalı öğretmen
eğitimcilerine kıyasla AÖED standartları, öğretmen eğitimcilerinin iş kapsamlarının yine öğretmen
eğitmenlerinin kendileri tarafından beyan edilen tavır, kültürel ve sosyal faaliyetler ve kanaatlarle ilgili
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daha doğrulanabilir bölümlerine odaklanmaktadır. Smith (2003) çalışmasında, öğretmen eğitimcisi
olmanın hem bir araştırmacı hem de uygulamacı olmayı gerektirdiğini ve bu yolda izlenmesi gereken
adımları belirtmesine karşın, her iki standart kümesinde de yayın yapmanın öneminin açıkça belirtilmediği
saptanmıştır. Öğretmen eğitimcilerinden, kurum içi ve dışı eğitim, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerde
aktif olmaları ve gerekli liderlik rollerini üstlenmeleri beklenmektedir. AÖED standartlarında, usta
öğretmen eğitimcilerinin eğitimde liderlik pozisyonu almalarının gerektiği belirtirken, Hollanda öğretmen
eğitimcilerine ait olan standartlar kümesinde ise liderlik pozisyonu doğrudan belirtilmemiştir. Hollandalı
öğretmen eğitimcileri, meslek grubu üyelerinin mesleki profilin içeriğinin ortaya çıkarılmasında merkezi
bir rol oynadığını ileri sürmektedir. Bu şekilde oluşturdukları profil, AÖED'nin mesleki profili için geliştirilen
profilden farklılaşmaktadır.
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Okur-yazar Olmayan Yetişkin Kadınların Bu Durumları Hayatlarına Nasıl
Yansır?
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Öz
Bu araştırmada okuryazar olmayan yetişkin kadınların yaşantılarından yola çıkarak günümüzde
okuma-yazma bilmeme olgusu ayrıntılı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yetişkin kadınların
okuma yazma bilmemelerinin hayatlarına yansımalarının nasıl olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada
dünyanın da sosyal gerçeklerinden biri olan kız çocuklarının okula gönderilmemelerinin sonucunda
kadınların okuma yazma bilmemelerinin onların hayatlarına yansımalarını anlayabilmek amacıyla
çalışmanın doğasına uygun olan ‘olgu bilim yöntemi’ (fenomoloji) kullanılmıştır. Çalışma grubundaki
bireyler 2018 yılında İzmir’in Selçuk ilçesi Halk Eğitim Merkezi’nde açılan I. Kademe Okuma Yazma kursuna
katılan kadınlardan seçilmiştir. Bu kadınlardan 6 tanesi ile birebir görüşmeler yapılarak veri toplanmıştır.
Görüşmelerde kadınların hepsi okuryazar olmadıkları için günlük hayatlarındaki temel bazı işleri yerine
getiremediklerini ifade etmişlerdir. Katılımcılar sosyal ve duygusal açıdan diğer insanlara karşı kızgınlık,
çaresizlik, gibi duygular hissettiklerini, ayrıca benlikleriyle ilgili olarak toplumda küçümsenme ya da öyle
olduğunu düşünmeleriyle bağlantılı olarak yaşadıkları özgüven eksikliği ve yetersizliği de açıkça
belirtmişlerdir. Bu çalışma ile okuma yazma bilmeme olgusunun yaşama yansımaları, kendileriyle
görüşülen kadınların dile getirdikleri doğrultuda anlaşılmaya çalışılmış ve kadınların bu durumlarının hem
bireysel hem de toplumsal hayatlarında olumsuz sonuçlar oluşturabileceği net bir şekilde görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Okuryazar olmama, halk eğitim merkezi, kadınların eğitimi

Abstract
In this study, the phenomenon of illiteracy has been studied in detail based on the experiences of
illiterate adult women. For this purpose, it is tried to understand how adult women's illiteracy is reflected
in their lives. In this study, ‘phenomenology‘ which is suitable for the nature of the study was used to
understand the reflection of women's illiteracy on their lives as a result of not being sent to a school that
one of the social realities of the world. Individuals in the study group were selected from the women who
participated in the 1st Level Literacy course at the Public Education Center of Selçuk District in İzmir in
2018. Data were collected by one-to-one interviews with 6 of these women. In the interviews, women
stated that they could not perform some basic tasks in their daily lives because they were not literate.
Participants stated that they experienced the feeling of lack of self-confidence and inadequacy in
connection with their being underestimated or thinking that they were as well as that they feel emotions
such as anger, anger, helplessness towards other people socially and emotionally. The participants stated
that they felt anger socially and emotionally against other people, experienced feelings of despair and
lack of self-confidence in relation to being despised or thought of it. In this study, the reflections of the
illiteracy phenomenon have been used to be understood in the direction of the women interviewed by
them and it is clearly seen that the cases of these women can have negative consequences both in their
individual and social lives.
Keywords: Illiteracy, public education center, women’s education
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Giriş
Değişen dünyaya toplumumuzun ayak uydurabilmesi için halkın okuryazarlık seviyesini arttırarak
bilgiyi kullanma, güncel bilgiyi izleme ve üretim yapma becerisini arttırabilmek için okuryazarlık ve yaşam
boyu öğrenme faaliyetlerine oldukça önem verilmiştir (Önal, 2010). Walter Hirche, "İnsanlar ancak okumayazma öğrendiklerinde kendi başlarına bilgi sahibi olma yeteneğine kavuşabilirler. Okuma-yazma becerisi,
insanların yoksulluktan kurtulmasının, toplumsal yaşama katılabilmesinin, cinsler arası eşitliğin, barışın ve
güvenliğin temelini oluşturur“ ifadelerini kullanarak okumanın birey için ne kadar önemli olduğunu
vurgulamıştır (Deutsche Welle Türkçe, 2016).
Okuryazarlık ölçütünün sadece adını ve soyadını veya basit bir mektubu okuyup yazmak gibi basit
düzeyde tutulduğu ülkemizde ve dünyada birçok sayıda okuma yazma bilmeyen insan bulunmaktadır.
TÜİK (2016) verilerine göre Türkiye’de 6 yaş ve üzerinde okuma yazma bilmeyen 2 milyon 482 bin kişi
olarak verilmekte, bu sayı da ülke nüfusunun %3,50’lik oranına denk gelmektedir. Türkiye genelinde 6 yaş
ve üzeri erkek nüfusta okuma yazma bilmeme oranı %1,12 iken kadınlarda bu oran % 5,90, yani neredeyse
5 katıdır. Yine TÜİK’ in 2017 yılında yaptığı araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de 15-24 yaşları gruplarında
yaşayan 11 milyon 876 bin kişinin 221 bini hala okuma yazma bilmemektedir. Bu da demek oluyor ki
Türkiye’de 15-24 yaş grubu arasında bulunan her 100 gençten 2’si sokağa çıktığında tabela okuyamıyor.
2010 yılı resmi istatistiklerine göre ilkokuldaki 100 erkek öğrenciye karşılık 92 kız öğrenci, özel eğitimde
ise bu sayı 100 erkek öğrenciye karşılık 62 kız öğrenci olarak kız çocuklarının aleyhinde bir farklılık
göstermektedir (MEB,2008-2009).
Dünya çapında okuma yazma bilmeyen bireylere bakıldığında karşılaşılan manzara daha çarpıcıdır.
UNESCO’nun 2016 yılı verilerine göre dünya üzerinde 15 yaş ve üzeri 758 milyon kişi okuma yazma
bilmemekte, bunların üçte ikisi gelişmekte olan ülkelerin kırsal kesimlerinde dezavantajlı durumda
bulunan kadınlardan oluşmaktadır. 758 milyon düşünüldüğünde dünya nüfusunun hala %10’ u okuma
yazma bilmemektedir (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu). Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Amaçlar
kapsamında okuryazar olmayanların oranını 2030 yılına kadar sıfırlamayı hedeflemiştir (World Literacy
Foundation).
Türkiye’de okuma-yazma eğitiminin ailenin ekonomik durumu ile doğrudan ilişkili olduğu
görülmüştür (Levent ve İnsel, 2009). Bunun dışında, muhafazakar görüşte bulunan aileler de kızlarının
erkeklerle birlikte karma eğitim almalarını uygun bulmadıkları için kızlarını okula göndermemektedirler
(Toprak, Bozan, Morgül, ve Şener, 2010).
Türkiye’ de görülen cinsiyet eşitsizliği ile bağlantılı olarak kadınların eğitimin tüm düzeylerinde
erkeklerden daha az yararlanmaları sonucunda yetişkin eğitimi ve halk eğitimi gibi alanlarda
yoğunlaştıkları görülmektedir. Halk Eğitim Merkezlerinde açılan Okuma-Yazma kurslarının %71’ini
kadınların oluşturduğu gözlenmiştir (MEB, 2008,2009).
Yöntem
Araştırmada bireylerin karşılaştığı sosyo/psikolojik olaylar ve bunlar karşısındaki tutumları; tepkileri
ve bunların yaşamlarına yansımaları incelendiği için nitel araştırma yöntemlerinden fenomonoloji yöntemi
kullanılmıştır.
Veri toplama aracı olarak görüşmeler kullanılmıştır. Bu bağlamda yarı yapılandırılmış bir görüşme
tasarlanarak 6 katılımcı ile yaklaşık 15’er dakikalık görüşmeler yapılmıştır. Her görüşme katılımcılardan izin
alınarak ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Verilerin toplanması her hafta bir katılımcı ile
gerçekleştirilerek toplam 6 hafta boyunca devam etmiştir. Veri toplanması sürecinde katılımcılardan elde
edilen veriler tekrar etmeye başladığında veri toplanmasına son verilmiştir.
Katılımcılar
Araştırmanın çalışma grubunu İzmir’in Selçuk ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı 1. Kademe
Okuma Yazma kursuna gelen altı kadın katılımcı oluşturmuştur. Katılımcıların belirlenmesinde olasılığa
dayanmayan amaçlı seçim yapılmıştır. Katılımcılar çalışmanın içinde kodlanmış (K1, K2, K3 ve K4 şeklinde)
ve her birinin anlattıkları ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
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Veri toplama araçları
Çalışmada, olguların anlaşılmasında kullanılan görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler 6 kadın ile
ortalama 15 dakikalık birebir görüşmeler şeklinde yarı yapılandırılmış ve bazen bu zamanların dışında
yapılandırılmamış bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Çoğunlukla kursun haftalık dönemlerinin bitiminde bir
katılımcıyla görüşülecek şekilde bir düzenleme yapılmıştır. Görüşmeler tamamen bireylerin gönüllüğü esas
alınarak gerçekleştirilmiş ve ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır.
Veri analizi
Yarı yapılandırılmış görüşmeler sonunda elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi
yöntemiyle çözümlenmiştir. Analizi yapılırken; verilerin elde edilmesi, verilerin kodlanması, temaların
bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması aşamaları takip
edilmiştir. Analiz sırasında belirlenen tema ve kodlar yaşantıların bulunduğu zaman ve ortam koşulları
doğrultusunda değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda günlük hayatı sürdürmeye yansımaları, duygu
durumlarına yansımaları ve bireyin benliğine yansımaları olarak 3 ana temaya ulaşılmıştır.
Bulgular
Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda kadınların okuryazar olmadıkları için günlük
hayatlarında karşılaştıkları temel bazı işleri yerine getiremedikleri görülmüştür. Bu temel becerileri yerine
getiremeyen kadınların yaşadıkları duygusal ve sosyal durumlar okur-yazar olmama olgusu bağlamında
değerlendirilmiştir.
Günlük hayatı sürdürmeyle ilgili yaşantılar
Katılımcıların bu konuda vurguladıkları zorluklardan bir tanesi tek başına yapılamayan yolculuklardır.
Başkalarına sorular sorarak yolculuk yapma zorunlulukları kadınların bağımsız birey gibi davranmalarını ve
böyle hissetmelerini olumsuz etkileyen durumlardan bir tanesidir. Kendilerini diğer insanlara bağımlı bir
hayat yaşamaya zorunlu hissettikleri dile getirilmiştir.
“Mesela bazen ailemin yanına gitmek istiyom ama hangi arabaya bincem bilemiyom sıkıla sıkıla
insanlara soruyorum. İnsanlara soru sormaktan bıktım.”(K1)
“Bi gün yolculuk yapıyorum hocam. Garaja geldim etrafıma bakınıyorum, otobüslerin hepsi aynı
hocam sorsam mı sormasam mı çok çekindim hocam. Sonra birine sordum görmüyon mu üstünde
yazıyo dedi. Bi şey diyemedim hocam.” (K4)
Günlük hayatta karşılaşılan problemlerden bir diğeri ise yaşadığımız çağda kullanımı oldukça yaygın
olan telefonla görüşme yapmada yaşanan zorluktur. Bu konuda çocuklarından ya da diğer insanlardan
yardım isterlerken her seferinde kendilerini kötü hissettiklerini belirtmişlerdir.
“Telefonla birini aramak istiyorum onu bile tek başıma yapamıyom hocam. Komşunun çocuğuna
gidiyom yine insanlardan yardım istemek zorunda kalıyorum. Geçende tek başımda garajda kaldım
saatte geç olmuştu. Geldim beni alın diye haber veremedim hocam aileme, gözlerim dolmuştu hocam
hiç aklımdan çıkmıyor.”(K1)
Eğitim almalarına fırsat verilmeyen bu insanların karşılaştığı bir diğer güçlük ise iş hayatlarında
olmuştur. Okuma yazma bilmemelerine rağmen girişimci ruhu olan kadınlar işlerinde yakaladıkları
fırsatları bu eksiliklerinden dolayı kaçırdıklarını dile getirmişlerdir.
“İstanbul’da bir fabrikada çalışırken bi gün şef olacaktım hocam, patron dedi ki sen bundan sonra
sadece ürünleri say not al gönder. Dedim ben okuma yazma bilmiyorum. Bu inanmadı hocam beni
usta yaptı ama sonra yapamadığımı görünce vazgeçti. Belki o işte daha da yükselebilirdim...”(K3)
“Hocam mesela kendi çapımda ticaretle uğraşıyorum ama kim ne aldı kim ne verdi hiç bilmiyorum.
Arada neler kaçıyodur. Belki insanların hakkını yemişimdir.”(K1)
Hastaneye gitmek de katılımcıların zorlandıklarını dile getirdikleri durumlardan bir tanesidir. Hastane
yaşantısı ile ilgili olarak yaşanan sorunlar arasında sıra almada zorlanma, doktorun seçiminde ve isimlerini
bulmada sürekli insanlara sorular sormak zorunda kalmaktan bahsedilmiştir. Benzer şekilde katılımcı
kadınlardan bazıları hastane gibi postane ile ilgili imza atılması gereken yerlere gitmenin de kendilerini

160

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

ciddi sıkıntılara soktuğunu söylemişlerdir. Özellikle kalabalık içinde okuma yazma bilmemelerinin ortaya
çıkmasından çekindikleri, bu durum da kendilerinde yetersizlik duygusu yarattığı için toplu yaşamın olduğu
bu tür yerlere gitmekten çekindiklerini vurgulamışlardır.
“Geçen postaneye gittim hocam. Memur kadın dedi ki oku buraları doldur... Ben okuma yazma
bilmiyorum dedim. Kadın senin doldurman lazım başkası dolduramaz dedi yardım etmedi. Arkada
birinden rica ettim hocam o doldurdu. Sonra kadın bana dedi ki herkesin içinde ben olsaydım
doldurmazdım dedi. İnsan okuma yazmasını bilmez mi dedi. Hocam kapıdan çıkar çıkmaz kendimi
tutamadım ağlamaya başladım.”(K5)
Günlük hayatta okuma yazma bilmedikleri için birçok problem yaşayan bu kadınların yaşadıkları
herhangi bir haksızlıkta haklarını savunamadıkları da dile getirilmiştir. Bu durumun okuma yazma
bilmemelerinden kaynaklı utanç duygusundan kaynaklandığı, bu yüzden tartışmaları devam ettirmekten
çekindikleri belirtilmiştir. Ayrıca, hukuki süreçlerin karmaşıklığından korkup okuma yazma bilmedikleri için
haklarıyla ilgili gereklilikleri yerine getirememekten korktukları söylenmiştir.
“Doktor oğluma yanlış ilaç verdiği için oğlumda şuan zeka geriliği var hocam. Ben doktora hiç bişey
yapamadım. Şikayet bile edemedim hocam. Yaptığı hata oğlumu ve beni o kadar etkiledi ki ben bunun
için günlerce ağladığımı bilirim hocam.”(K2)
Bir katılımcı ise okuma yazma bilmemesine rağmen yazarak içini dökebilmenin kendisini iyi
hissettireceğini ve buna ihtiyacı olduğunu düşünerek bu ihtiyacını karşılayamamanın duygusal olarak ağır
olduğundan bahsetmiştir.
“Yazamıyorum hocam ama sanki yazsam bazen çok rahatlayacağımı hissediyorum. Bazen çok üzgün
olduğumda kendi kendime bir şeyler mırıldanıyorum. Şiir yazmak isterdim hocam bazen aklıma çok
güzel şeyler geliyor. Güzel dediysem bazıları çok üzüntü verici şeyler. Özellikle çok üzgün olduğumda
yazmak istiyorum hocam.”(K2)
Çocuklarının eğitimine olabildiğince yardımcı olmak isteyen ancak okuma yazma bilmedikleri için
bunu yapamadıklarını belirten kadınlar çocuklarının eğitimlerinde geri olduklarını fark etseler de buna
engel olamadıklarını, bazı durumlarda istemeseler de çocuklarına şiddet uyguladıklarını üzülerek
belirtmişlerdir.
“Çocuğum derslerinde geri kaldı hocam ve ben ona hiç yardım edemiyorum. Okuma yazma bilenlere
söylüyoruz ama onlar da uğraşmıyor. Oğlumu kurtarabilirdim hocam. 14 yaşına geldi ama hala
okuma yazma bilmiyor.”(K6)
Okuma yazma bilmemenin katılımcı kadınların sosyal ilişkilerini de olumsuz etkilediği, okuma yazma
bilmedikleri için arkadaşlarından olumsuz tepkiler alan kadınların bir süre sonra arkadaşlarıyla
görüşmedikleri ifade edilmiştir.
“Bazı yakın arkadaşlarım bu durumu öğrendikten sonra dalga geçiyor hocam yüzüme söylemiyorlar
ama ben fark ediyorum. Onlarla arama hep mesafe koyuyorum.”(K3)
“İnsanlardan sürekli olarak okuma yazma bilmediğimi gizlemeye çalışıyorum hocam onun için bazen
gergin oluyorum.” (K4)
Duygusal izler
Günlük hayatta okuma yazma bilmemeyle ilgili karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak katılımcı kadınların
hissettikleri duygular kendileriyle yapılan görüşmelerde belirlenmiştir. Günlük bazı işleri yaparken
bağımsız hareket edememeleri, insanlardan yardım istediklerinde aldıkları olumsuz tepkiler, toplum içinde
küçük düşürülmeleri ya da öyle düşünmeleri, arkadaş çevrelerinde dalga konusu olmaları, kendi aile
bireyleri ile bile iletişim kuramamaları bu kadınlarda üzüntü duygusunu ön plana çıkarmıştır. Bütün
katılımcılar okuma yazma bilmedikleri için yaşadıkları en az bir olaydan sonra gözyaşlarını tutamadıkları
durumların olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca yaşadıkları üzüntüyle bağlantılı olarak yaşadıkları utanç hissi
de gözde kaçmamıştır.
Hiçbir işimi nerdeyse tek başıma yapamıyorum hocam. Sürekli diğer insanlara muhtacım. Çok üzüntü
var hocam yani.(K1)
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Sürekli insanlara soru sormaktan utanıyorum hocam. Çünkü bazıları beni ayıpsıyor bunu fark
edebiliyorum. (K3)
Bi şey oluyo hocam mesela veli toplantısı olmuştu geçen hoca bi şey söyledi bi ben bilmiyom hocam
herkes biliyo gitmiş okumuşlar. Bi burda değil başka bi yere gidince insanların konuştukları şeyleri hiç
bilmiyom. Hiç bişey konuşamıyom. Bazen eve gidip sırf bu yüzden ağlıyom hocam kimseye hiç bişey
anlatmıyom.(K6)
Kadınların ifade ettiği diğer duygu ise özellikle eğitim almalarını engelleyen kişilere duydukları
kızgınlık duygusudur. Okuma yazma bilmeme ile ilgili yaşadıkları tüm olumsuzlukların nedenlerini,
genellikle babalarına bazen de abilerine bağlamışlardır. Kadınların ifadelerinden kendi öz babalarına ve öz
kardeşlerine duydukları kızgınlık düzeyinin oldukça ağır düzeylerde olabildiği görülmüştür. Bazıları
babalarını hayatı boyunca affedemediklerini ancak babalarını kaybettikten sonra kızgınlıklarının biraz
hafiflediğini belirtmişlerdir. Bir katılımcı ise erken yaşta ölürse bunun tek sorumlusunun babası olduğunu
belirtmiştir. Bir katılımcı babasının yanı sıra kızının eğitim almasına izin vermeyip sadece oğullarının eğitim
almasına izin veren eşine de kızgınlık duyduğunu belirtmiştir. Katılımcı kadın kızgınlık duygusuyla ilişkili
olarak oğullarının sadece erkek oldukları için sahip oldukları okuma haklarının adil olmadığını
düşündüğünü, sırf bu yüzden kendi oğullarının okuyamaması, eğitimlerini ilerletmemeleri için Allah’a dua
ettiğini söylemiştir. Kızgınlık bazen acı verici boyutlarda kendini göstermiştir.
Babama çok kızgınım hocam. Bu yaşadıklarımın tek sorumlusu babam bütün erkek kardeşlerimi okula
göndermeye gücü yettiyse beni de gönderebilirdi. Onu affedemiyorum, sonra babamdır deyip
affediyorum.(K6)
Bazen kendi babam için Kur’an okumak istemiyom hocam ona o kadar kızgınım ki sonra babadır deyip
affediyorum. Kendi eşime de kızgınlığım var hocam gözlerinin önünde nasıl zorlandığımı görmesine
rağmen kendi kızını okula göndermedi. Sırf bu yüzden kendi oğullarım okuyamasın istedim hocam
Allah büyük ikisi de okuyamadı.(K1)
Bazen ailemi arayıp bağırıyorum hocam beni neden okutmadınız diye bazen yaşadıklarım
dayanılmayacak seviyeye geliyor.(K3)
Kadınların bazıları hayatta yapmak istediklerini yapamadıkları için hissettikleri kızgınlık duygusunun
yanında çocuklarının ya da eşlerinin yaşamlarında istedikleri şekilde etkin olamamaktan kaynaklı
yaşadıkları suçluluk duygusunu da belirtmişlerdir.
“Ben okumadığım gibi kızımın da okutulmamasına engel olamadım hocam çünkü cahildik biz, kimse
bizim sözümüzü dinlemezdi.”(K1)
“Oğlumun o ilacı kullanmasına engel olabilirdim hocam, ilacın yan etkilerini okuyabilirdim. Ama
yapamadım, oğlumun bu durumda olmasını engelleyemedim.”(K2)
“Eşim tahsilli biri hocam, baya okumuş. Benim okuma yazma bilmediğimi bilmiyormuş hocam eşim.
Sonradan öğrendi. Şu an ona karşı kendimi hep suçlu hissederim. Şimdi dersime çalışırken bile o
uyuduktan sonra çalışıyorum.”(K3)
“Bazen insanlara bir şey sorduğumda beni tersliyorlar hocam bu yaşta nasıl okuma yazma
öğrenemedin diyor. O zaman suçluluk duyuyorum hocam bazen kendimde de suç buluyorum.”(K4)
Katılımcı kadınlara tanıdık gelen bir diğer duygu çaresizlik ve şüphe duygusudur. Her ne kadar
istemeseler de insanların söylediklerine güvenmek ve onları yapmak zorunda olduklarını belirten kadınlar,
çaresizlik hissettiklerini, bazen söylenenlerin doğruluğundan şüphe duyduklarını ifade etmişlerdir.
“İnsanlara bağımlı yaşıyoruz hocam. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne derlerse yapmak zorundayım. Burayı
oku ve imza at diyolar. Okuma bilmiyorum diyorum, o zaman okumadan at diyolar mecbur atıyoruz
hocam. Hep bir şüphe ile yaşamak zorundayım.”(K2)
“Bazen soru sorduğum insanlar tersleyince ya da suçlayınca tamam diyorum bundan sonra kimseye
hiçbir şey sormucam. Ama gün geliyor o kadar çaresiz kalıyom ki yine sormak zorunda kalıyom
hocam.”(K4)
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Bahsedilen duyguların dışında katılımcılar kendilerini toplumdan dışlanmış hissettiklerini de dile
getirmişlerdir. Özellikle okuma yazma bilmedikleri için utandıkları için bir sosyal grup içerisine girmek
istemedikleri, düşük benlik algısı geliştirdikleri de anlaşılmıştır.
“Kendimi bu dünyadan değilmişim gibi hissediyorum sanki ben yokmuşum gibi hissediyorum”
Bazen insanlardan o kadar utanıyom ki hocam kimseyle konuşmuyorum bazen kendimi başka bi
dünyadan gelmiş gibi hissediyorum. Bazen kendimin yok olduğunu bile düşündüm hocam.(K5)
Kendini algılama
Okuma yazma gerektiren her tür durumda bağımsız davranamayan bu kadınların sürekli
çevrelerinden yardım istemek zorunda kaldıkları, bunun için de kendilerini yetersiz olarak görmeye
başladıkları söylemlerinden anlaşılmıştır. Yetersizlik duygusuyla bağlantılı olarak kadınların utangaç
tavırlar sergiledikleri, bir arkadaş grubunun içinde konuşma ya da tek başına bir işi bitirme konusunda
kendilerine güvensiz oldukları gözden kaçmamıştır. Aynı zamanda kendilerine okuma yazma öğretimi
yapan araştırmacının yapılanmamış gözlemlerinde de nerdeyse bütün katılımcı kadınların okuma yazmayı
öğrenemeyeceklerini düşündükleri net bir şekilde görülmüş, kursa katılan 15 kadının yarısı 2-3 hafta sonra
kursu bırakmıştır.
“Tek başıma hiçbir iş yapamıyorum hocam. Sürekli insanlara bir şey sormaktan bıktım”.(K1)
“Kendime güvencimi kaybettim hocam. Tek başıma bir şey yapamıyorum sürekli diğer insanlara
muhtacım”.(K2)
Başka insanlardan yardım istemek zorunda kaldıklarında okuma yazma bilmedikleri için
ayıplanmaları yüzünden yaşadıkları aşağılanma hissi ile ilişkili düşük benlik algısını hayatlarına
genelledikleri görülmüştür. Aşağılanma duygusunu kendi ailelerinde, özellikle çocuklarının davranışlarında
hissetmelerinin kadınlar üzerinde ciddi bir değersizlik algısı oluşturduğu anlaşılmıştır.
“Oğlumun benimle konuşmasını çok isterdim hocam okuma yazma bilmediğim için benim
düşüncelerimi çok önemsemiyolar bunun farkındayım”. (K5)
Yine bir gün birine bir şey sormak zorunda kaldım hocam. Garaja indim bi gün bi gence eşimi
arayabilir misin dedim. Aga diye kayıtlı dedim telefonu yere attı kaçtı hocam yüzüme bile bakmadı
hiç bi şey yapmadı. O an kendimi çok ezik hissettim hocam.(K6)
Cahil olunca insanların gözünde de pek kıymetin olmuyo hocam. Kendi oğlum bile beni insan yerine
koyup bi şeyini anlatmaz hocam. (K1)
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Eğitimde kız çocukları ve kadınların kapladıkları yer ya da oran genel olarak azınlıkta bulunmaktadır.
Bunun sebebi ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler şeklinde çeşitlendirilebilir. Her bir değişken farklı
bağlamlarda kız çocuklarının ve kadınların eğitime katılımlarına engel olmaktadır.
Okuma yazma bilmeyen kadınların bu durumlarının yaşamlarına yansımalarının anlaşılmaya
çalışıldığı bu çalışmada, katılımcı kadınların günümüz şartlarının temel gereksinimlerini yerine getirmekte
oldukça zorlandıkları ve temel gereksinimlerini yerine getiremedikleri için duygusal açıdan olumsuz
etkilendikleri görülmüştür. Sosyal ve duygusal açıdan diğer insanlara kızgınlık, öfke, çaresizlik, gibi
duyguların yanı sıra benlikleriyle ilgili olarak toplumda küçümsenme ya da öyle olduğunu düşünmeleriyle
bağlantılı olarak özgüven eksikliği ve yetersizlik hissi de açıkça belirtilmiştir.
Tek başına yapılan yolculuklar, telefonla arama yapama zorunluluğu, hastaneye ya da postaneye tek
başına gitme gereklilikleri, işlerinde yükselme istekleri gibi hayatlarını etkileyen durumlarda sürekli
başkalarına bağımlı olmanın okuma yazma bilmeyen kadınları olumsuz etkilediği görülmüştür. İnsanlarla
ilişkilerinde şüphe, korku, kızgınlık, üzüntü duymuşlar ve bazen kendilerini suçlu hissetmişlerdir. Bu
duyguların kendisini okula göndermeyen babaya ya da kızını okula göndermeyen eşe karşı aile içinde de
yaşandığı ifade edilmiştir. Levent ve İnsel (2009) de çalışmalarında birileri okula gidecekse bunun erkek
çocuk olması gerektiği, çünkü genellikle evin içindeki kız çocuğunun eğitim almasına gerek olmadığının
düşünüldüğünü, ulaşılan eğitim kalitesiyle ailenin ekonomik durumu arasında da doğrudan bir ilişki
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bulunduğunu söyleyerek bu durumu desteklemektedirler. Tabii ki bu durumun aile içi ilişkilerin sağlıklı
olmasını engelleme potansiyeli yüksektir.
Yazamayan, yazamadıkları için kendilerini ifade edemeyen kadınların sınırlandıklarını hissetmeleri
ve bunalmaları aslında doğal bir tepkidir. Okuma yazma bilmeyen kişilerin kendilerini ifade edebilmeleri
için yazma ihtiyacı duymaları ise ilginçtir. Demek ki yazı yazmak aynı zamanda bir ihtiyaçtır. Çocuklarına iyi
eğitim veremedikleri, sosyal ilişkilerinde aşağılandıkları, dışlandıkları ve kendilerine yapıldıklarını
düşündükleri haksızlıklar karşısında haklarını aramak için resmi yollara başvuramadıklarını belirten
kadınlar kendilerini yetersiz ve duygusal açıdan da eksik hissettiklerini dile getirmişlerdir. Çocuklarına
yetemediklerini, bu konuda da kendilerini yetersiz hissettiklerini söyleyen kadınların onlara karşı
gösterdikleri şiddet aynı zamanda çaresizliklerinin belirtisi olarak görülmüştür. Okuma yazma eğitimi
almamış annelerin şiddete eğilimli çocuklar yetiştirmesinin topluma yansıması da olumsuz olacak, şiddetin
topluma yayılması olasılığı da artacaktır.
Okuma-yazma bilmeyen kadınlar farkında olmadan kendilerinin ve çocuklarının yaşamlarında
engelleyici ya da sınırlayıcı faktörler haline gelebilirler. Bu nasıl gerçekleşir? Gelişecekleri ve öğrenecekleri
topluluklara ve ortamlara katılmayı tercih etmeyen bu kadınların soruları cevapsız kaldığı gibi yeni
uygulamalara karşı da direnç göstermektedirler. Gösterilen bu direnç onları daha fazla cehalete
götürebilir. Okuryazar olmayan kadınların sayısındaki artış, sadece nüfusta bu gruba ait yükselişe neden
olmamakta, aynı zamanda annelerinden destek alamadıkları için bilgilerini yeterince pekiştiremeyen okul
çocuklarının da okuma-yazma bilmemelerine ya da geri kalmalarına yol açmaktadır.
Toplum sağlığı, ekonomik üretim, çocuk refahı, aile planlaması ve barınma konularını iyileştirme
çabalarını içeren ülke kalkınması, okuma yazma bilmeyen kadınlara eğitim verme konusunda maliyet
açısından olumsuz bir şekilde engellenir. Bunun yanı sıra okuma-yazma bilmeyen kadınların topluma
faydalı olması konusunda da sınırlılıklarla karşılaşılır.
Okuma yazma bilmedikleri için özgüvenleri kırılmış, yetersizlik hissini hayatlarının birçok anında
hisseden, hayatlarını başkalarına bağımlı olarak yaşamak zorunda kalan kadınlar toplumumuzun yaralı bir
yönünü oluşturmakta ve bu durumda olan daha fazla kadına ulaşılması gerekliliğini bize
hatırlatmaktadırlar. Bu çalışma ile okuma yazma bilmeme olgusunun yaşama yansımaları, kendileriyle
görüşülen kadınların dile getirdikleri doğrultuda anlaşılmaya çalışılmış ve kadınların bu durumlarının hem
bireysel hem de toplumsal hayatlarında olumsuz sonuçlar oluşturabileceği net bir şekilde görülmüştür.
Çalışmanın, sonuçlarını genelleyememekle birlikte, okuma yazma bilmenin insan hayatındaki önemini
anlayabilmede bakış açısı geliştirebilme potansiyelinin olduğu düşünülmektedir.
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Öz
Günümüzde yeni araştırmaların artması, yeni bilimsel, teknolojik, sağlık ve toplumsal gelişmelerin
olması öğretim programlarının da geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda yenilenen öğretim
programının güncel bilimsel ve pedagojik bilgilere uygun olması gerekmektedir. Öz-düzenlemeli öğrenme
de son yıllarda önemi artmış ve sıkça üzerinde durulan konulardan biridir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı
01.02.2013 tarihli biyoloji dersi öğretim programı ile 19.01.2018 tarihli biyoloji dersi öğretim programını
öz-düzenlemeli öğrenme unsurları açısından inceleyerek karşılaştırmak şeklinde belirlenmiştir.
Araştırmanın çalışma modeli doküman inceleme şeklindedir. Çalışmada her bir kazanım için önerilen
toplam etkinlikler sayılmış ve içlerinden ne kadarının öz-düzenlemeli öğrenme unsurları içerdiği
incelenmiştir. Programlar öz-düzenlemeli öğrenme unsurları açısından incelenirken öz-düzenlemeli
öğrenme etkinlikleri kontrol listesinden yararlanılmıştır. Öz-düzenlemeli öğrenme etkinlikleri kontrol
listesinden elde edilen veriler eski-yeni program ve sınıf bazında değerlendirilmiştir Çalışmanın sonucunda
elde edilen bulgulara göre yeni biyoloji öğretim programının eski programa oranla öz-düzenlemeli
öğrenme unsurları açısından biraz daha fazla çeşitlilik gösterdiği belirlenmiştir. Fakat her iki programda da
etkinliklerin yüzde değerlerine bakıldığında toplam önerilen etkinlikler içerisinde bu oranların çok düşük
kaldığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyoloji dersi, öğretim programı, öz-düzenleme.
Abstract
The increase of new research and the new scientific, technological, health and social developments
in this day and age oblige the development of the curriculums. Accordingly, the renewed curriculum must
be practicable for the current scientific and pedagogic knowledge. Self-regulated learning is also one of
the topics that have grown in importance and been discoursed frequently. In this study, the curriculums
of the biology courses dated 01.02.2013 and 19.01.2018 were examined and compared in terms of selfregulated learning factors. The study model of the research is in the form of document review. In the
study, the total number of activities recommended for each attainment were counted and it was
examined that how many of them included self-regulated learning factors. When the programs were
investigated in terms of self-regulated learning factors, the checklist of the self-regulated learning
activities was used. The data obtained was evaluated on the basis of previous-recent program and class.
it has been determined that recent biology program is varied a bit more than the previous program in
terms of self-regulation factors. However, considering the percent values in both programs, it is observed
that self-regulation factors are low within the total proposed activity.
Key Words: Biology course, Teaching Program, Self-regulation
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Giriş
Öğretim programı bir dersin öğretimi ile ilgili bireye kazandırılmak istenen okul ya da okul dışı tüm
etkinlikleri içeren yaşantılar düzeneğidir (Demirel, 2005). Ayrıca derslerin amaç, içerik, eğitim durumları
ve değerlendirme süreçlerini içeren programlar olarak da nitelendirilebilir (Güleryüz, 2001). Her derse özel
olarak hazırlanan bu programlar öğretmenlere işleyeceği konuların ve bu konulara ait kazanımların neler
olduğu, konuyu nasıl işleyip, nasıl değerlendirebileceği konularında yol göstermektedir. Bu nedenle
programalar içerdiği gerek kazanımlar olsun, gerekse öğrenme süreçleri olsun güncel ve toplum-öğrenci
ihtiyaçlarına uygun bir şekilde planlanmalıdır.
Öz-düzenlemeli öğrenme de son zamanlarda önemi giderek daha iyi bir şekilde anlaşılan,
araştırmacıların ilgisini çeken ve bu nedenle üzerinde birçok çalışma yapılan öğrenme süreçlerinden
biridir. Öz-düzenlemeli öğrenme öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinde üst bilişsel, bilişsel ve
davranışsal olarak aktif katılımcılar olması şeklinde tanımlanabilir (Zimmerman & Schunk, 1989). Özdüzenlemeli öğrenmede öğrencilerin kendi amaçlarını belirlemeleri, planlar yapmaları, bu planlara uygun
stratejiler seçme ve uygulamaları, süreç sonunda da kendini ve süreci değerlendirebilmeleri önemli
süreçlerdir (Schunk, 1996). Kısacası öz-düzenlemeli olarak öğrenmenin temel konusu kişinin girişkenliği,
azmi ve kendini izlemesidir (Zimmerman & Schunk, 1989). Bu şekilde öğrenci kendi öğrenme sürecini
kontrol edebilmektedir. Dolayısıyla birçok çalışma öğrenci başarısı ve motivasyonu üzerine öz-düzenlemeli
öğrenmenin olumlu etkileri bulunduğunu göstermektedir (Dignath, Buettner & Langfeldt, 2008;
Zimmerman, 1990; Pintrich & DeGroot, 1990; Smith, 2001).
Zimmerman (1994), öz-düzenlemenin başarı üzerine etkisinin dikkate değer düzeyde olduğunu
belirtmektedir. Çünkü öz-düzenlemeye sahip öğrenciler kendi öğrenmelerinin ve sınırlılıklarının farkında
olan, uygun amaçlar ve stratejiler seçebilen ve kendi motivasyonunu artıran bireylerdir (Zimmerman,
2002). Ayrıca böyle bireyler hedefler belirleyebilir, planlar yapabilir, kendini izleme ve değerlendirme
yapabilir ve kendi başarı ve başarısızlığının sorumluluğunu alarak kendi öğrenme süreçlerini
gerçekleştirirler (Gaskill ve Woolfolk Hoy, 2002).
Bu açılardan düşünüldüğünde öğrencilere öz-düzenleme süreçlerini kazandırmak önemli bir
husustur. Elbette ki burada öğrencinin öğrenme sürecini doğrudan etkileyen öğretmene görevler
düşmektedir. Öğretmenler ders planlarına öğrencilerin öz-düzenleme süreçlerine katkıda bulunabilecek
öğretim uygulamaları eklemeleri gerekmektedir. Fakat öğretmenler ders planlarını yaparken öğretim
programlarından yararlanmaktadırlar ve orada belirtilen kazanım ve uyarıları dikkate almaktadırlar.
Dolayısıyla öğretim programlarının eğitim durumlarında öğretmenlere tavsiye edilen yöntem ve
uygulamaların öz-düzenlemeye uygun süreçler olması öğretmenleri bu hususta yönlendirecektir.
Dolayısıyla öğretim programları hazırlanırken, eğitim durumları öğesi içerisinde öz-düzenlemeli
öğrenmeye ilişkin unsurların bulunup bulunmadığı araştırılmak istenmiştir. Günümüzde yeni
araştırmaların artması, yeni bilimsel, teknolojik, sağlık ve toplumsal gelişmelerin olması öğretim
programlarının da geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda yenilenen öğretim programının
güncel bilimsel ve pedagojik bilgilere uygun olması gerekmektedir. Bilim ve teknoloji çağı olan günümüz
gelişmelerine ayak uydurabilmek adına ülkemizde öğretim programları geliştirilip güncellenmektedir. Bu
programlardan biri olan Biyoloji dersi öğretim programı da sık sık güncellenen programlardandır. Bu
çalışmada 01.02.2013 tarihli biyoloji dersi öğretim programı ile 19.01.2018 tarihli biyoloji dersi öğretim
programı öz-düzenlemeli öğrenme unsurları açısından incelenerek karşılaştırılmıştır.
Yöntem
Araştırmanın çalışma modeli doküman inceleme şeklindedir. Çalışmada 01.02.2013 (eski) tarihli
biyoloji dersi öğretim programı ile 19.01.2018 (yeni) tarihli biyoloji dersi öğretim programları
incelenmiştir. İncelenen bu öğretim programları eğitim durumları açısından değerlendirilmiştir. Biyoloji
öğretim programlarında sınıf bazında konu, kazanım ve açıklamalar yer almaktadır. Eski ve yeni programda
her bir kazanımın altında içeriğe yönelik konu sınırlılıkları, dikkat edilmesi gereken hususlar, etkinlik ve
işleniş sırasında kullanılabilecek yöntem ve uygulamalara yönelik açıklamalar bulunmaktadır. Çalışmada
her bir kazanım için önerilen toplam etkinlikler sayılmış ve içlerinden ne kadarının öz-düzenlemeli
öğrenme unsurları içerdiği incelenmiştir. Dolayısıyla bu araştırma doküman inceleme çalışmasıdır.
Doküman incelemesi araştırılmak istenen olgu veya olgular bilgiler içeren yazılı materyallerin analizi

167

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

şeklindedir. Eğitim alanında program (müfredat) yönergeleri veri kaynağı olarak kullanılabilecek
dokümanlardan biridir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Programlar öz-düzenlemeli öğrenme unsurları açısından incelenirken Aydın ve Çekim (2016)
tarafından hazırlanan öz-düzenlemeli öğrenme etkinlikleri kontrol listesinden yararlanılmıştır (Ek-1).
Programlar iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı incelenmiş ve elde edilen sonuçların tutarlılığına bakılmıştır.
Sonuçların %90’ın üzerinde bir tutarlılık gösterdiği görülmüştür.
İncelenen öğretim programlarından bazı örnekler aşağıda verilmektedir.
9. Sınıf eski biyoloji dersi öğretim programı:
“Kazanım 9.1.2.2.2: Metabolizma kavramı örneklerle tartışılır.”
“Kazanım 9.1.3.1: ATP gibi moleküllerin, enzimlerin ve hormonların kimyasal formüllerine yer
verilmeden canlılar için önemi sorgulanır.”
“Kazanım 9.2.1.4: Farklı hücre örnekleri mikroskop yardımıyla ve/veya görsel örnekler (resim, video,
animasyon vb.) kullanılarak incelenir ve karşılaştırması yapılır. (Teknoloji kullanımı)
12. Sınıf yeni biyoloji dersi öğretim programı:
“Kazanım 12.1.2.4: Biyogüvenlik ve biyoetik konularının tartışılması sağlanır.”
“Kazanım 12.2.2.3: Tarımsal ürün miktarını artırmada yapay ışıklandırma uygulamalarının
araştırılması ve paylaşılması sağlanır.”
“Kazanım 12.3.1.1: Bitki çeşitleriyle ilgili çektikleri/edindikleri fotoğrafları eğitsel sosyal bir ağ
üzerinden paylaşmaları sağlanır” (Teknoloji kullanımı)
Bulgular
Öz-düzenlemeli öğrenme etkinlikleri kontrol listesinden elde edilen veriler eski-yeni program ve sınıf
bazında değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda eski programdan elde edilen bulgular tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Eski biyoloji programının içerdiği öz-düzenlemeli öğrenme unsurları
Öz-düzenlemeli öğrenmeye uygun unsurlar

9. sınıf

10. sınıf

11. sınıf

12. sınıf

Toplam

Sorgulayıcı Öğrenme

4

1

2

1

8 (%3,44)

Teknoloji Kullanımı

3

-

-

-

3 (%1,29)

Beyin fırtınası gibi tartışma etkinlikleri

9

8

11

10

38 (%16,37)

Araştırma ödevi

7

6

13

8

34 (14,65)

Problem çözme ve eleştirel düşünmeyi
arttıran etkinlikler

2

1

-

-

3 (%1,29)

*2013 Biyoloji öğretim programında toplam 232 etkinlik önerilmektedir.
Tablo 1 incelendiğinde eski biyoloji programında öğrencilerin öz-düzenlemesini artıran öğretim
uygulamalarından beş unsura rastlanmıştır. Bunlardan en çok tartışma (38 etkinlik, % 16,37) ve araştırma
ödevi (34 etkinlik, %14,65) etkinliklerine yer verildiği görülmektedir. Daha sonra sorgulayıcı öğrenme
etkinlikleri (8 etkinlik, %3,44), teknoloji kullanılan etkinliklere (3 etkinlik, %1,29) ve problem çözmeeleştirel düşünmeyi arttıran etkinliklere (3 etkinlik, %1,29) yer verildiği görülmektedir. Sınıf bazında
baktığımızda tartışma ve araştırma ödevi etkinliklerinin 11. ve 12. Sınıflarda daha yüksek oranda
bulunduğu, sorgulayıcı öğrenme etkinliklerinin 9. Sınıflarda yüksek oranda olduğu ve teknoloji kullanılan
etkinliklerinde sadece 9. Sınıflarda yer aldığı belirlenmiştir.
Genel orana bakıldığında programda 232 etkinlik önerilmektedir oysa öz-düzenlemeye yönelik
etkinlikler bu değere göre çok düşük oranlarda kalmaktadır.
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Tablo 2.
Yeni biyoloji programının içerdiği öz-düzenlemeli öğrenme unsurları
Öz-düzenlemeli öğrenmeye uygun unsurlar

9. sınıf

10. sınıf

11. sınıf

12. sınıf

Toplam

Sorgulayıcı Öğrenme

1

2

-

-

3 (%1,4)

Teknoloji Kullanımı

2

4

11

4

21 (%10,04)

Beyin fırtınası gibi tartışma etkinlikleri

4

5

4

3

16 (%7,65)

Araştırma ödevi

1

1

6

2

10 (4,84)

1

1

2 (0,29)

Derste okumaya yönelik etkinlikler
Amaç belirleme ve planlama yapabilecekleri etkinlikler

2

3

3

3

11 (5,26)

Problem çözme ve eleştirel düşünmeyi arttıran
etkinlikler

-

2

2

-

4 (1,91)

*2018 Biyoloji öğretim programında toplam 209 etkinlik önerilmektedir.
Tablo 2 incelendiğinde yeni biyoloji programında öğrencilerin öz-düzenlemesini artıran öğretim
uygulamalarından yedi unsura rastlanmıştır. Bunlardan en çok teknoloji kullanılan etkinliklerin (21 etkinlik,
%10,04) ve tartışma etkinliklerinin (16 etkinlik, %7,65) bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca araştırma ödevi (10
etkinlik, %4,84) ve öğrencilerin amaçlar belirleyip, planlama ve değerlendirme yapabilecekleri etkinliklere
de (11 etkinlik, %5,26) yer verildiği görülmektedir. Bunların yanında problem çözme-eleştirel düşünmeyi
arttıran etkinlikler (4 etkinlik, %1,91), sorgulayıcı öğrenme (3 etkinlik, %1,4) ve derste okumaya yönelik
etkinlikler (2 etkinlik, %0,29) gibi öz-düzenleme unsurlarının da bulunduğu tespit edilmiştir. Sınıf bazında
değerlendirme yaptığımızda etkinliklerin dağılımında en belirgin olarak teknoloji kullanılan etkinliklerin ve
araştırma ödevinin 11. Sınıflarda çoğunlukta olduğu belirlenmiştir.
Programda toplam 209 etkinlik önerilmektedir. Bu orana göre öz-düzenlemeli öğrenmeye uygun
etkinliklerin oranı çok düşük kalmaktadır.
Sonuç ve Tartışma
Çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde eski biyoloji programında öz-düzenlemeli
öğrenmeye uygun etkinlikler bazında bir çeşitlilik olmadığı sadece sorgulayıcı öğrenme, teknoloji
kullanımı, tartışma, araştırma ödevi ve problem çözme-eleştirel düşünmeyi arttıran etkinliklerin yer aldığı,
bunlardan da tartışma ve araştırma ödevinin diğerlerine göre daha yüksek bir oranda yer aldığı
anlaşılmaktadır.
Yeni biyoloji programına bakıldığında eski programa oranla biraz daha fazla öz-düzenleme unsurları
içerdiği belirlenmiştir. Bunlar; sorgulayıcı öğrenme, teknoloji kullanımı, tartışma, araştırma ödevi, derste
okuma etkinlikleri, öğrencilerin amaç belirleme, planlama ve değerlendirme yapabilecekleri etkinlikler ve
problem çözme-eleştirel düşünmeyi arttıran etkinliklerdir. Bu etkinlikler içinde diğerlerine oranla teknoloji
kullanımı, tartışma, araştırma ödevi ve öğrencilerin amaç belirleme, planlama ve değerlendirme
yapabilecekleri etkinliklerin oranı daha yüksektir. Paris ve Winograd (1999), işbirlikli projeler, beyin
fırtınası vb. etkinlikler önererek, üstbilişsel tartışmalarla öğrencilerin öz-düzenlemelerine katkı
sağlanacağını belirtmiştir. Schraw, Crippen ve Hartley (2006) öğrenme ortamını zenginleştirmek adına
teknoloji kullanımının öz-düzenleme açısından önemli olduğunu ifade etmiştir. Ertmer, Newby ve
MacDougal (1996), öğretmenlerin strateji odaklı yaptıkları tartışmalar ve problem çözme etkinlikleri ile
öğrencilerin öz-düzenleme becerilerine ve strateji kullanımlarına katkıda bulunabileceklerini
belirtmişlerdir. Yeni biyoloji programında bu unsurların eski programa göre daha fazla sayıda bulunması
olumlu bir sonuç olarak görülmüştür. Fakat oran olarak bakıldığında programda öz-düzenleme
unsurlarının düşük oranda bulunduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca ilgili literatüre bakıldığında birçok araştırmacının eğitim ortamında öz-düzenlemeyi artıran
unsurlar üzerinde durduğu ve öğretmenlere birçok öneri sunduğu görülmektedir. Bu önerilerden bazıları
şunlardır: Sorgulayıcı öğrenme, teknoloji kullanımı, beyin fırtınası gibi tartışma etkinlikleri, problem çözme
etkinlikleri, yapıcı geri bildirimler, strateji öğretimi, işbirlikli öğrenme ve kapsamlı ev ödevleri (Butler, 2002;
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Zimmerman, Bonner & Kovach, 1996; Schraw, Crippen & Hartley, 2006; Paris & Winograd, 2003; Ertmer,
Newby ve MacDougal, 1996).
Öz-düzenlemeli öğrenme sınıf performansı için üç önemli özellik içermektedir. Bunlar öz-düzenlemeli
öğrenmenin planlama, izleme, değiştirme gibi üst bilişsel stratejileri içermesi, öğrencilerin sınıftaki
akademik görevleri için kendi kontrol ve yönetimlerine sahip olmaları ve öğrencilerin öğrenme, anlama ve
hatırlama için bilişsel stratejiler kullanmasıdır (Pintrich & DeGroot, 1990). Bu yönleriyle düşünüldüğünde
öz-düzenlemeli öğrenmenin öğrenciler açısından önemli olduğu ve öğretmenler tarafından bilinçli olarak
daha çok dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.
Dolayısıyla öğrenci için birçok yararı olan ve üzerinde bu kadar durulan öz-düzenlemeli öğrenmeye
ilişkin unsurların incelenen her iki programda da yeteri kadar yer almadığı belirlenmiştir. Bu hususta şu
öneride bulunulabilir: Öncelikle öğretmenlere öz-düzenleme süreçleri ve strateji kullanımı öğretilmeli ve
öğrencilere nasıl kazandırabilecekleri gösterilmelidir. Daha sonra öğretim programlarında özdüzenlemeye uygun unsurlara da yer verilerek desteklenmelidir. Bu şekilde öğretmenler daha bilinçli bir
şekilde öz-düzenlemeyi uygulayabileceklerdir.
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EK-1.
Öz-düzenlemeli öğrenme etkinlikleri kontrol listesi (Aydın ve Çekim (2016)
1.Öz-düzenlemeyi artıran öğretim yöntemleri:
Çeşitli denenmiş öğretim uygulamaları
İşbirlikli öğrenme
Teknoloji kullanımı
Sorgulayıcı öğrenme
Problem çözme ve eleştirel düşünmeyi artıran etkinlikler
2.Değerlendirme yöntemleri:
Portfolyo değerlendirme
Performans değerlendirme
Öz değerlendirme
Akran değerlendirme
3.Ders başında o dersle ilgili yararları ve kazanımları hakkında tartışma yapılabilir.
4.Konuların zorluk düzeyi gruba uygun bir şekilde olabilir.
5.Anlamlı öğrenme hedefleri belirlenebilir.
6.Öğrencinin düşüncelerini ifade etmesi sağlanabilir.
7.Yapıcı geri bildirimler sağlanabilir.
8.Öğrenci derse karşı motive olması için teşvik edilebilir.
9.Öğretmen öğrencilere derste karşılaştıkları sorunları çözebilmeleri için yol gösterebilir.
10.Derslerde geniş ev ödevleri verilebilir.
11.Derste grup etkinlikleri yapılabilir.
12.Proje çalışmaları yapılabilir.
13.Sınıfta beyin fırtınası gibi tartışma etkinlikleri yapılabilir.
14.Öğrencilerin amaçlar belirleme, planlama ve değerlendirme yapabilecekleri etkinlikler yapılabilir.
15. Derste okuma ve yazmaya yönelik etkinlikler yapılabilir.
16. Dönem sonunda dersle ilgili öğrencilerle öz değerlendirme yapılabilir.

171

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

Şarkılarla Matematik Öğretiminin Öğretmen Adaylarınca
Değerlendirilmesi
Esra Altıntaş, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, hoca_kafkas@hotmail.com
Şükrü İlgün, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, mat.ilgun@hotmail.com
Öz
Mevcut araştırma kapsamında şarkılarla matematik öğretiminin ilköğretim matematik öğretmen
adaylarınca öğrencilere ve öğretmenlere sağlayacağı avantajlar ve dezavantajlar açısından
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda şu probleme cevap aranmaktadır: Şarkılarla matematik
öğretiminin avantaj ve dezavantajlarına ilişkin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının görüşleri
nelerdir? Mevcut araştırmanın çalışma grubunu Kafkas Üniversitesi Eğitim fakültesi Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan on
matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında araştırmacılar tarafından bir görüş
formu hazırlanmıştır. Öğretmen adaylarının görüş formundaki sorulara verdikleri cevaplar nitel veri
yaklaşımlarından içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz neticesinde elde edilen veriler kodlara
ve kategorilere ayrılarak yüzde ve frekans değerleri verilerek tablolaştırılmıştır. Matematik öğretmen
adayları genel olarak şarkılarla matematik öğretiminin öğrencilerin matematiğe yönelik ilgilerini
arttıracağını, öğrenmeyi kolaylaştıracağını ve derse katılımı sağlayacağını ifade etmişlerdir. Öğretmen
adayları şarkılarla matematik öğretiminin öğretmenlerin öğrencilerin matematiğe yönelik heveslerini
arttırma konusunda kullanabileceklerini, pekiştirme ve kalıcılık sağlamak amacıyla kullanabileceklerini,
kolay öğretim yapabilmelerini sağlayacağını, farklı bir yöntemle matematiği öğrencilere sevdirme
konusunda onlara faydalar sağlayacağını ifade etmişlerdir. Matematik öğretmen adayları şarkılarla
matematik öğretiminin kalabalık sınıflarda zaman kaybı yaratabileceğini, ritimlerde şaşırma olabileceği ve
bunun da diğer öğrencilerin şaşırmasına sebep olacağı ve bu sebeple de müziğe ve sözlere özellikle dikkat
edilmesi ve öğretmenin sınıfa hakim olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Genel itibariyle ise şarkılarla
matematik öğretiminin bir dezavantajının olmadığını, özellikle de bilinen bir müzik olursa bir sorun
yaşanmayacağını dile getirmişlerdir. Herhangi bir sorunun yaşanması durumunda da bunların zamanla
aşılabileceğini ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, matematik öğretimi, şarkılarla matematik, matematik öğretmen
adayları
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Abstract
In the scope of present study, it was aimed that mathematics teaching via songs was to be evaluated
in terms of advantages and disadvantages to be provided to students and teachers by prospective
teachers of mathematics. In this context, the answer of this problem was searched: What were the ideas
of primary school prospective teachers of mathematics related to advantages and disadvantages of
mathematics teaching via songs? The study group of present research consisted of ten prospective
teachers of mathematics in fourth grade of Primary Mathematics Education Department in Kafkas
University in the city of Kars in Turkey. A feedback form was prepared by the researchers. The answers of
prospective teachers given to questions in feedback form were analyzed by using content analysis from
qualitative data analysis. The data got from analysis were given on tables by giving frequency and
percentage values by separating them into codes and categories. Prospective teachers of mathematics
stated that mathematics teaching via songs increased the attentions of students to mathematics, made
learning easier and provided attendance to lesson. They also stated that teachers could use mathematics
teaching via songs in increasing enthusiasm to mathematics, providing consolidating and permanence,
making easier learning, gaining favor for ingratiating mathematics to students with a different method.
They stated that mathematics teaching via songs could be time-sink in crowded classes and students could
be surprised the rhythmes and that could reason that the other students could be surprised. For that
reason they stated that they should take into consideration music and lyrics and the teacher should
dominate the class. Generally, they stated that mathematics teaching via songs had no disadvantages.
Also they stated that If the known music was used, they had no any problem and f they had any problem,
these problems could be exceeded in time.
Keywords: Mathematics education, mathematics teaching, mathematics via songs, prospective teachers
of mathematics.
Giriş
Eğitim teorisyenleri hali hazırda öğrencilerin öğrenmelerini geliştirmek için ‘nasıl daha iyi
öğretebiliriz’ sorularına cevap aramaktadır. Bu zamana kadar eğitim alanında pek çok önemli öğretim
tekniği geliştirilmiş ve geliştirilmeye de devam etmektedir. Ancak, bugünün en önemli öğretim teknolojileri
müziğin eğitim-öğretimde özellikle de sınıf ortamlarında kullanılmasını kapsamaktadır (Yağışan, Köksal ve
Karaca, 2014). Çünkü müziğin, iletişim, işbirliği, grup koordinasyonu ve sosyal bütünlük gibi evrimsel
fonksiyonları içerdiği ve beynin, algılama, hareket, duygu, öğrenme ve hafıza gibi hemen hemen tüm
zihinsel fonksiyonları faaliyete geçirdiği bilinmektedir (Ayata ve Aşkın, 2008).
Öğrencilerin matematiksel kavramları tam ve doğru öğrenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple
de matematikte şarkıların kullanımının öğrencilerin kavramları ifade etmelerine ve öğrencilerin
matematiksel sözcük dağarcığının gelişimine faydası olacağı düşünülmektedir. Şarkılar ekonomik,
kullanışlı, yerden ve zamandan bağımsız bir öğretim materyali olması sebebiyle her zaman kolaylıkla
ulaşılabilecek, edinimi kolay bir pedagojik materyaldir (Tan, 2016).
Bütüner (2010) müzik etkinlikleriyle desteklenmiş matematik öğretiminin öğrencilerin müzik ve
matematiğe ilişkin tutumlarında, erişi puanları arasında, çoklu zeka alanları üzerinde ve hatırda tutma
düzeyleri üzerinde olumlu etkisi olduğunu, matematik öğretiminde şarkı kullanımının öğrencilerin
matematik dersine ilişkin düşünce ve görüşlerinde olumlu yönde farklılıklar sağladığı sonuçlarına
ulaşmışlardır.
Kurtuldu (2010) şarkıların eğitim ortamlarında kullanılmasına ilişkin olarak yaptığı çalışmada, şarkı
yoluyla öğretimin etkin bir öğretim yöntemi olduğunu ortaya koymuştur. Çeşitli sesler, şarkılar veya
ritimler yardımıyla öğrencilerde oluşturulacak çağrışımların, öğrenmeyi arttıracağı ve istenilen hedeflere
daha kısa sürede ulaşabileceğini ve uygun koşullar kapsamında uygun yöntemleri kullanarak müziksel
öğelerden faydalanmanın, öğrenme üzerinde önemli etkilere sahip olduğu belirtilmiştir.
Yağışan, Köksal ve Karaca (2014), matematik dersindeki doğal sayılarla çarpma işlemi ve bu konuyu
temel alan alt kazanımların müzik yoluyla/şarkılarla öğretilmesinin ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin akademik
başarı, tutum, öğrenilenlerin kalıcılığı ve öğrenci görüşleri üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Araştırma
sonunda; belirlenen ünitelerin müzik yolu ile öğretilmesinin öğrencilerin akademik başarılarının
artmasında ve bu başarının kalıcılığında anlamlı şekilde etkili olduğu görülmüştür. Yansıtıcı günlüklerden
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elde edilen veriler ise deney grubu öğrenci motivasyonlarının ve derse karşı ilgilerinin uygulama sonunda
arttığını dolayısıyla çalışmanın nitel boyutta da etkili olduğunu göstermiştir.
Tan (2016) araştırmasında ‘Doğal Sayılarla Çarpma’ konusu kavratılırken şarkı kullanılmasının
öğrencilerin akademik başarılarının artmasında ve konuya ilişkin bilgi düzeyinin kalıcılığında anlamlı bir
etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ve
matematiksel sözcük dağarcığı gelişiminde de şarkıların kullanımının deney grubu lehine anlamlı bir
farklılık oluşturduğunu belirlemiştir.
Gürbüz, Çeker ve Töman (2017), ilkokul 4. sınıf Fen Bilimleri dersi “Maddeyi Tanıyalım” ünitesinde
eğitsel şarkı ve oyunlarla işlenen derslerin öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılığına etkisini
incelemişlerdir. Yapılan istatistiki çalışmalar sonucunda; eğitsel şarkı ve oyunlarla işlenen derslerin
öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı ve başarılarında kalıcılık sağladığı görülmüştür.
Öğretmenler, matematiğe ilişkin kavram ve becerilerin öğretiminde oyun ve şarkıyı en çok
matematik dersini eğlenceli hale getirmek için kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler matematiği
eğlenceli hale getirmek için oyun ve şarkıyı kullandıklarını, matematik dersine ilişkin kavramların
öğretiminde şarkıyı konunun öğretimi kısmında kullanabileceklerini, öğrencilerin konuyu eğlenerek ve
daha kolay öğrendiklerini düşündüklerini, matematik dersine ilişkin kavram ve becerilerin öğretiminde
oyun ve şarkıyı kalıcı öğrenmeler sağlamak için kullandıklarını, Matematik dersine katılımı ve ilgiyi
arttırmak amacıyla, matematik dersinde oyun ve şarkıyı kullandıklarını, matematik dersinde oyun ve
şarkıdan, öğretilecek beceri ve kavramı kolaylaştırmak için yararlandıklarını, oyun ve şarkıyı öğrencilere
ders sonunda ödül olarak kullandıklarını, öğretilen beceri ve kavramı tekrar etmek için kullandıklarını ifade
etmişlerdir (Yıkmış, Terzioğlu, Kot, Aktaş, 2017).
Topçu ve Bulut (2016) çalışmaları kapsamında ortaokul altıncı sınıf matematik dersinin alan ölçme ve
çember konularında şarkılarla yapılan öğretimin, akademik başarı ve kalıcılığa etkisini belirlemeyi
amaçlamış olup şarkılarla yapılan öğretimin, mevcut programdaki etkinliklerle yapılan uygulamaya göre
hem akademik başarı hem de kalıcılık sağlama konusunda daha etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Mevcut araştırma öğretmenlere matematik öğretiminde öğrencilere matematiğin eğlenceli yönlerini
göstererek matematiğe onlara sevdirebilme hususunda alternatif bir yol sunması sebebiyle önem
taşımaktadır. Ayrıca uygulamayı gerçekleştiren öğretmen adaylarınca şarkılarla matematik öğretiminin
hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından avantaj ve dezavantajlarının da dile getirilmesinin ileride
yapılacak uygulamalarının etkililiğini arttırma konusunda önem taşıdığı düşünülmektedir.
Mevcut araştırma kapsamında şarkılarla matematik öğretiminin ilköğretim matematik öğretmen
adaylarınca öğrencilere ve öğretmenlere sağlayacağı faydalar ve dezavantajları açısından
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu amaç kapsamında şu probleme cevap aranmaktadır: Şarkılarla matematik öğretiminin avantaj ve
dezavantajlarına ilişkin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının görüşleri nelerdir? Bu problem
doğrultusunda şu alt problemlere cevap aranmaktadır: İlköğretim matematik öğretmen adaylarının
şarkılarla matematik öğretiminin öğrencilere sağlayacağı faydalar açısından görüşleri nelerdir? İlköğretim
matematik öğretmen adaylarının şarkılarla matematik öğretiminin öğretmenlere sağlayacağı faydalar
açısından görüşleri nelerdir? İlköğretim matematik öğretmen adaylarının şarkılarla matematik öğretiminin
dezavantajları açısından görüşleri nelerdir?
Yöntem
Mevcut araştırmanın çalışma grubunu Kafkas Üniversitesi Eğitim fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan on matematik
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında araştırmacılar tarafından yedi sorudan oluşan bir
görüş formu hazırlanmış olup, mevcut araştırmada bu sorulardan özellikle üçü üzerinde durulmuştur.
Diğer sorulara verilen cevapların analizi ise farklı bir çalışma altında değerlendirilecektir.
Öğretmen adaylarının görüş formundaki sorulara verdikleri cevaplar nitel veri yaklaşımlarından içerik
analizi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizinde veriler derin bir işleme tabi tutulur ve kavram ve
temalar bu analiz sonucunda keşfedilir. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri
belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek, bunları okuyucunun anlayabileceği bir
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biçimde düzenleyip yorumlamaktır (Sözbilir, 2009). Analiz neticesinde elde edilen veriler kategorilere ve
temalara ayrılarak yüzde ve frekans değerleri verilerek tablolaştırılmıştır.
Görüş formunda yer alan sorular şöyledir: Şarkılarla matematik öğretimini, öğrencilere sağlayacağı
faydalar açısından değerlendiriniz. Şarkılarla matematik öğretimini, öğretmenlere sağlayacağı faydalar
açısından değerlendiriniz. Şarkılarla matematik öğretiminin dezavantajları var mıdır? Açıklayınız.
Matematik öğretmen adayları öncelikle değinmek istedikleri matematiksel kavramları belirlemişler
ve bir şarkı sözü yazmışlardır. Daha sonra ise bu şarkı sözünü besteleyip kendilerinin şarkıyı söyledikleri bir
klip çekmişlerdir. Çekilen klibi öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında gittikleri okulda öğrencilerle
paylaşmışlar ve öğrencilerle bir uygulama yapmışlardır.
Öncelikle öğrencilerin şarkının sözlerini öğrenerek birlikte söylemelerini sağlamışlardır. Bu süreçte
öğrencileri gözlemleme fırsatı bulan matematik öğretmen adayları şarkılarla matematik öğretimi sürecini
hem öğrencilere hem de öğretmenlere sağladığı faydalar ve dezavantajları açısından değerlendirmişlerdir.
Bulgular
Tablo 1.
Öğrencilerin “Şarkılarla matematik öğretimini, öğrencilere sağlayacağı faydalar
değerlendiriniz.” sorusuna verdikleri cevapların kategorilere ve temalara göre dağılımı.
Temalar

Kişisel açıdan

Akademik açıdan

açısından

Kategoriler

%

f

Merak

20

2

Motivasyon

20

2

Önyargıları yıkma

10

1

Bakış açısını değiştirme

10

1

Öğrenmeyi kolaylaştırma

40

4

Derse katılım

40

4

Derse odaklanma

20

2

Sınavlarda başarı

40

4

Kalıcılığı sağlama

30

3

Matematiğe yönelik ilgi

100

10

Hatırlama

20

2
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Tablo 2.
Öğrencilerin “Şarkılarla matematik öğretimini, öğretmenlere sağlayacağı faydalar açısından
değerlendiriniz.” sorusuna verdikleri cevapların kategorilere ve temalara göre dağılımı.
Temalar
Kategoriler
%
f

Akademik

Kolay öğretim yapma

30

3

Dersin verimli ve akıcı hale gelmesini
sağlama
Pekiştirme ve kalıcılık

20

2

30

3

Çok sayıda kazanımı bir arada
verebilme

10

1

Dikkat çekme ve güdülemede kolaylık

30

3

Farklı yöntemlerle matematiği
sevdirme

20

2

Disiplinler arası ilişki kurabilme

20

2

Çok yönlü ve eğlenceli bir ders işleme

40

4

Matematiğe yönelik hevesi arttırma

50

5

Aktif öğrenci sayısını arttırma
Sosyal
Kişisel

30

Kendini geliştirme

3

40

4

Tablo 3.
Öğrencilerin “Şarkılarla matematik öğretiminin dezavantajları var mıdır?” sorusuna verdikleri cevaplara
ilişkin görüşlerinin dağılımı
Görüşler
%
f
Bir dezavantajı yoktur

60

6

Bilinen bir müzik olmazsa sıkıntı olabilir

10

1

Kalabalık sınıflarda zaman kaybı

20

2

Ritim ve sözlerde şaşırma diğer öğrencilerin de şaşırmasına
sebep olabilir

10

1

Matematik öğretmen adayları genel olarak şarkılarla matematik öğretiminin öğrencilerin
matematiğe yönelik ilgilerini arttıracağını, öğrenmeyi kolaylaştıracağını ve derse katılımı sağlayacağını
ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları şarkılarla matematik öğretiminin öğretmenlerin öğrencilerin
matematiğe yönelik heveslerini arttırma konusunda kullanabileceklerini, pekiştirme ve kalıcılık sağlamak
amacıyla kullanabileceklerini, kolay öğretim yapabilmelerini sağlayacağını, farklı bir yöntemle matematiği
öğrencilere sevdirme konusunda onlara faydalar sağlayacağını ifade etmişlerdir.
Matematik öğretmen adayları şarkılarla matematik öğretiminin kalabalık sınıflarda zaman kaybı
yaratabileceğini, ritimlerde şaşırma olabileceği ve bunun da diğer öğrencilerin şaşırmasına sebep olacağı
ve bu sebeple de müziğe ve sözlere özellikle dikkat edilmesi ve öğretmenin sınıfa hakim olması gerektiğini
ifade etmişlerdir. Genel itibariyle ise şarkılarla matematik öğretiminin bir dezavantajının olmadığını,
özellikle de bilinen bir müzik olursa bir sıkıntı yaşanmayacağını dile getirmişlerdir. Herhangi bir sıkıntının
yaşanması durumunda da bunların zamanla aşılabileceğini ifade etmişlerdir.
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Matematik öğretmen adaylarının görüş formundaki sorulara verdikleri cevaplar göstermektedir ki,
şarkılarla matematik öğretimi hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından oldukça faydalı olmakla
birlikte, matematik öğretimine farklı bir anlayış getirmekte ve hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin
gerek matematiği sevme, derse yönelik ilgiyi arttırma, öğrenmeyi kolaylaştırma, motivasyonu arttırma,
öğrencilerde merak uyandırma, çok yönlü ve eğlenceli bir matematik dersi sağlanması ve farklı
yöntemlerle matematiği sevdirme konularında büyük katkılarının olacağı ifade edilmiştir. Şarkılarla
matematik öğretimi dezavantajları açısından değerlendirildiğinde ise özellikle müzik ve söz seçimine dikkat
edilmesinin gerekliliği vurgulanmış olup bu şekilde herhangi bir sıkıntı oluşmayacağı ifade edilmiştir.
Mevcut araştırma sonuçları itibariyle, Bütüner (2010), Kurtuldu (2010), Yağışan, Köksal ve Karaca (2014),
Topçu ve Bulut (2016), Tan (2016), Gürbüz, Çeker ve Töman (2017), Yıkmış, Terzioğlu, Kot, Aktaş (2017) ile
paralellik göstermektedir.
Mevcut araştırma kapsamında hem öğretmenlerin, hem de öğrencilerin görüşleri alınması
önerilmektedir. Ayrıca ortaokulun özellikle 5, 6 ve 7. sınıf matematik konuları göz önünde bulundurularak
yeni şarkı sözlerinin yazılması ve uygulamalarının yapılması önerilmektedir. Öğrencilerin de işlenen
konuyu pekiştirmeleri amacıyla şarkı sözleri yazmaları istenebilir. Şarkıların özellikle konular işlendikten
sonra pekiştirme safhasında kullanılması önerilmektedir.
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Öz
Su kaynaklarının sürdürülebilir olarak kullanımı ve çevre koruma konusunda nihai kullanıcıların
eğitimini hedefleyen faaliyetler Türkiye’de oldukça azdır. Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul
öğrencilerinin, suyun sürdürülebilir olarak kullanımı ve çevre farkındalığı ile ilgili bilgi ve becerilerinin
artırılması için yürütülen bu proje, temel olarak su kaynaklarının korunması, çevre koruma ve hijyen
konularına ilişkin okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki mevcut eğitim programlarının
incelendiği kapsamlı bir çalışmadır. Bu bağlamda, mevcut eğitim programları, su kaynaklarının korunması,
çevre koruma ve sanitasyon konuları açısından incelenmiş; programların iyileştirilmesi için durum
değerlendirmesi yapılmış, çeşitli önerilerde bulunulmuş ve çeşitli eğitim materyalleri geliştirilmiştir.
Bununla beraber pilot havzaların bulunduğu coğrafi bölgelerdeki ilkokul ve ortaokullarda eğitsel kulüp
olarak Su Elçileri Kulüplerinin nasıl oluşturulabileceği ve geliştirilecek eğitim materyallerinin nasıl
kullanılabileceği konusunda önerilerde bulunulmuştur. Proje, AB, MEB, DSİ ve TRT işbirliği ile Ocak 2017Nisan 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Amaçlanan farkındalığın artırılması için, Sayers’in (2006)
sosyal değişime açılan bilme, istek, beceri, iyimserlik, donanım, uyarıcı ve pekiştirmeden oluşan yedi kapı
modelinden yararlanılmıştır. Sorun merkezli program anlayışına göre tasarlanan programda önce program
yeterlikleri ve kazanımlar saptanmış, ardından bunlara dayalı Su Elçisi Lider ve Su Elçisi öğrenci kitapları
oluşturulmuştur. Program, su ve yaşam, su ve sağlık, su döngüsü ve meteoroloji, su ayak izi , su alanları,
temiz su ve arıtma, su tüketimi ve tasarrufu, baraj, sulama gölet ve kanallarda yüzme ile riskler, sel ve
taşkınlardan korunma ile su hukuku ve politikası olmak üzere on tema üzerine kurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Su farkındalığı, su elçileri, yedi kapı modeli, sürdürülebilir gelişme odaklı eğitim
Abstract
There are not many activities aiming to train the end-users about sustainable use of water resources
and environmental protection in Turkey. This project, which was carried out to increase of pre-school,
primary school, and secondary school students’ knowledge and skills about sustainable use of water and
environmental awareness, constitutes a comprehensive analysis of current curricula of pre-school,
primary, and secondary school levels mainly with respect to the issues of protection of water resources,
environmental protection, and hygiene. In this context, current curricula were examined in terms of
conservation of water resources, environmental protection and sanitation issues; current situations were
evaluated for curriculum improvement, a variety of suggestions were made and various training materials
were developed. In addition, a variety of suggestions were made on how to build the Water Ambassadors
Clubs as an educational club and how to use the materials to be developed in the primary and secondary
schools where pilot basins are located. The project was carried out between January 2017 and April 2018
in cooperation with EU, MoNE, DSI and TRT. In order to raise necessary awareness, Sayers’s (2006) sevendoor model, which leads to a social change and comprises of knowledge, desire, skill, optimism,
equipment, stimulation and reinforcement, was adopted. In the curriculum designed on the basis of the
problem-centered curriculum approach, first program competencies and educational attainments were
identified, and then, the handbooks of the Leader of Water Ambassadors and Student Water
Ambassadors were compiled. The program was constructed around the following then themes: water and
life, water and health, water cycle and meteorology, water footprint, water areas, clean water and
treatment, water consumption and conservation, swimming risks in dams, irrigation ponds and water
canals, flood and flood protection, water law and policy.
Keywords: water awareness, water ambassadors, seven-door model, education for sustainable
development
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Giriş
Sanıldığının aksine artık Türkiye, su bakımından zengin ülkeler arasında bulunmamaktadır. Bu durum,
Türkiye’nin gerekli önlemleri almaması ve özenli çalışmaların yapılmaması halinde yakın gelecekte su
bakımından fakir ülkeler sıralamasında yer alacağını göstermektedir. Su kaynaklarının sürdürülebilir olarak
koruma ve kullanma dengesi gözetilerek kullanımı ve çevre koruma konusunda kullanıcıların eğitimini
hedefleyen faaliyetler Türkiye’de oldukça az gerçekleştirilmektedir. Özellikle çocukları ve genç bireyleri
hedef alan faaliyetlere çok sık rastlanmamaktadır. Bu sebeplerden dolayı su kaynaklarının sürdürülebilir
olarak kullanımı ve çevre koruma açısından gelecek nesillerin eğitilmesi ile ilgili boşlukları doldurma
konusunda önemli bir rol oynayacak projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bu ihtiyaçlardan ortaya çıkan
Su Elçileri Eğitimi ve Farkındalığının Artırılması Projesi’nin sınırları okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul
kademelerindeki öğrencilerin ve öğretmenlerin, suyun sürdürülebilir olarak kullanımı ve çevre farkındalığı
ile ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması olarak belirlenmiştir.
Su Elçileri Eğitimi ve Farkındalığının Artırılması Projesi temel olarak su kaynaklarının korunması, çevre
koruma ve hijyen konuları olmak üzere okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki mevcut
eğitim programlarının incelendiği kapsamlı bir çalışmayı teşkil etmektedir. Projenin başlangıcında
hazırlanan raporda, öncelikle konuya ilişkin uluslararası bağlamda yürütülen çalışmalara yer verilmiş,
sonrasında ise ülkemizde yürütülmüş ve yürütülmekte olan projeler hakkında bilgiler sunulmuştur. Okul
öncesi eğitim ile birlikte zorunlu eğitimin ilk sekiz yılında uygulanan mevcut eğitim programları, su
kaynaklarının korunması, çevre koruma ve sanitasyon konuları açısından incelenmiş, mevcut programların
iyileştirilmesi için durum değerlendirmesi yapılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca su
kaynaklarının korunması, çevre koruma ve suyun sağlıklı bir hale getirilmesi konularıyla ile ilgili
farkındalığın oluşturulması amacıyla çeşitli eğitim materyalleri geliştirilmiştir. Bununla beraber pilot
havzaların bulunduğu coğrafi bölgelerdeki ilkokul ve ortaokullarda eğitsel kulüp olarak Su Elçileri
Kulüplerinin nasıl oluşturulabileceği ve geliştirilecek eğitim materyallerinin nasıl kullanılabileceği
konusunda birtakım önerilerde bulunulmuştur.
Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye finansmanı ile Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
ve TRT Genel Müdürlüğü işbirliği ile Ocak 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Su kullanımı
konusunda amaçlanan farkındalığın artırılması için, Sayers’in (2006) sosyal değişime açılan bilme, istek,
beceri, iyimserlik, donanım, uyarıcı ve pekiştirmeden oluşan yedi kapı modelinden yararlanılmıştır.
Projenin eğitim programı, sorun merkezli program geliştirme anlayışına göre tasarlanmıştır. Program
yeterlikleri ve kazanımları belirlenmiş, ardından bunlara dayalı olarak etkinlikler geliştirilmiştir. Etkinlikler
“Su Elçisi Lider” ve “Su Elçisi Öğrenci” kitaplarında projenin paydaşları ile paylaşılmıştır.
Sürdürülebilir Gelişme ve Eğitimin Rolü
Sürdürülebilir Gelişme kavramının düşünsel kökeni çok eskilere dayanmaktadır. Sürdürülebilir
gelişme konusuna resmi olarak ilk kez değinen Carson (1962) bundan yarım asır önce yayınladığı Silent
Spring adlı çevre kitabında dünyanın dikkatini sürdürülebilir yaşam konusuna çekmeyi başarmıştır. Fakat
kavram esas olarak bundan 45 yıl önce, Birleşmiş Milletlerin Stockholm’de gerçekleştirdiği insan ve çevre
temalı konferansta ortaya çıkmıştır (BMÇP, 1972). Daha sonra 1987’de Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve
Gelişme Komisyonu’nun Ortak Geleceğimiz adlı raporuyla, sürdürülebilir gelişme kavramı en kapsamlı
manada temsil edilmiştir (Brundtland Report, 1987). Sürdürülebilir gelişme konusuna verilen önceliğin
önemli köşe taşlarından biri olan 2002’de Johannesburg’ta yapılan Birleşmiş Milletler zirvesinde, 2005–
2014 dönemi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Odaklı Eğitim Dönemi (UN Decade of Education for
Sustainable Development) olarak ilan edilmiş ve bu amaca hizmet edecek eğitim politikalarının, planlarının
ve programlarının önemi vurgulanmıştır (BM 2002).
2015 yılının Eylül ayına gelindiğinde New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Gelişme Zirvesi’nde 2015 sonrası dönem için küresel hedefler tartışılmış ve 2030 gündemi belirlenmiştir
(BM, 2015). Bu bağlamda, sürdürülebilir gelişme için belirlenen küresel hedefler içerisinde su
farkındalığının önemi sıkça vurgulanmış ve ayrıntılı olarak iki ana tema etrafında toplanmıştır: 6. Tema
(Temiz Su, Hijyen ve Halk Sağlığı) ve 14. Tema (Sudaki Yaşam).
Bu temalardan ilki temiz su ve sıhhi koşullar konusuyla ilgilidir. Su kıtlığı, dünya genelinde insanların
%40’tan fazlasını etkileyen bir olgudur. İklim değişikliği sonucunda küresel ısınma nedeniyle, şimdiden
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kaygı verici düzeyde olan bu oranın daha da artacağı tahmin edilmektedir. 1990 yılından bu yana 2,1 milyar
insanın daha iyi su ve sıhhi koşullara erişmesi sağlanmış olmakla birlikte, güvenli içme suyu kaynaklarının
azalması, tüm kıtaları etkileyen büyük bir sorundur. 2011 yılında 41 ülke su sıkıntısı yaşamış ve bunların
10’unda yenilenebilir temiz su kaynakları tükenmek üzeredir. Bu nedenle bu ülkeler artık alternatif
kaynakları kullanmak durumundadır. Artan kuraklık ve çölleşme nedeniyle bu sorunlar daha da kötüye
gitmektedir. 2050 yılına kadar, her dört insandan en az birinin, sık sık yaşanan susuzluktan doğrudan
etkileneceği tahmin edilmektedir. 2030 yılına kadar herkesin güvenli ve erişilebilir içme suyuna
kavuşmasını sağlamak için, alt yapıya yatırım yapmak, sıhhi tesisleri inşa etmek ve her düzeyde hijyeni
teşvik etmek alınması gereken en önemli önlemler olarak sıralanmaktadır. Bunların yanı sıra, su kıtlığını
azaltmak için, ormanlar, dağlar, sulak alanlar ve nehirler gibi suyla bağlantılı eko-sistemleri korumak ve
eski haline getirmek de son derece önemlidir. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde su verimliliğini teşvik
etmek ve arıtma teknolojilerini desteklemek için uluslararası işbirliği ihtiyacı da sıkça vurgulanmaktadır
(BM, 2015).
Diğer ana tema ise, sudaki yaşam ve eko-sistem ile ilgilidir. Sahip oldukları sıcaklık, kimya, akıntılar
ve canlılar nedeniyle dünyadaki okyanuslar, yerküreyi insanlar için yaşanabilir kılan temel unsurlardandır.
Bu yaşamsal kaynağı yönetme biçimimiz ise, bir bütün olarak insanlık adına ve aynı zamanda iklim
değişikliği etkilerini dengeleyebilmek için vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Üç milyarı aşkın insan,
geçimlerini sağlamak için deniz ve kıyılardaki biyolojik çeşitliliğe bağımlıdır. Ancak günümüzde, dünyadaki
balık stoklarının %30’u aşırı kullanıldığı için sürdürülebilir ürün verebileceği düzeyin çok daha altına inmiş
durumdadır. Okyanuslar ayrıca, insanların ürettiği karbondioksitin yaklaşık %30’unu da emmektedir; fakat,
sanayi devriminin başlangıcından bu yana, okyanus asitlenmesinde %26 artış görülmektedir. Büyük kısmı
karada yerleşik kaynaklardan gelen deniz kirliliği ise kaygı verici düzeylere ulaşmıştır. Örneğin, okyanusun
her kilometre karesinde ortalama 13 bin parça plastik atık bulunmaktadır. Sürdürülebilir gelişme hedefleri,
deniz ve kıyı eko-sistemlerini sürdürülebilir biçimde yönetmeyi, kirlenmeden korumayı ve ayrıca okyanus
asitlenmesinin etkilerini ele almayı hedeflemektedir. Uluslararası hukuk vasıtasıyla korumanın ve okyanus
temelli kaynakların sürdürülebilir kullanımının artırılmasının, okyanuslarımızın karşı karşıya olduğu
sorunların bazılarının hafifletilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir (BM, 2015).
Bu küresel hedeflerden yola çıkarak, yerel bağlamda oluşan ihtiyaç ve öncelik durumlarının
saptanarak gözden geçirilmesi ve uygulamaya dönük farkındalık geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, su
kaynaklarının korunması ve halk sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, farkındalık
geliştirme programları hem bir politika üretme aracı olarak, hem de toplumdaki farklı paydaşların arasında
bir etkileşim aracı olarak düşünülebilir. Bu noktadan hareketle, gelişmekte olan ülkemizde su
kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir olarak kullanılması konusuna gereken önemin verilmesi,
konunun eğitim programları ve uygulamalarına dâhil edilmesi ve özellikle temel eğitimde kilit bir tema
olarak yer alması son derece önemlidir. Bunun için, su kaynaklarının korunması, çevre koruma ve suyun
sağlıklı bir hale getirilmesi konularıyla ile ilgili farkındalığın oluşturulması amacıyla çeşitli eğitim
materyalleri geliştirilmesi hedeflenmiştir. Farklı eğitim kademelerindeki öğrencilerin gelişim özellikleri
dikkate alınarak geliştirilen materyallerin okul öncesi eğitimden başlayarak 8. sınıfa kadar her düzeye
koşut şekilde yapılandırılması uygun görülmüştür. Materyaller hem okul öncesi eğitimde hem de ilkokul
ve ortaokul kademelerindeki Su Elçileri Kulüplerinde kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
Su Elçileri Eğitim Ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi
Toplumun sorumlu ve vicdanlı yetişkinlerinin ortak sorumluluğu kendilerinden sonraki nesillere
temiz su kaynakları ve yaşanabilir bir çevre bırakmaktır. Yetişkinlerin bu davranışlarını örnek alacak
çocuklar ve gençler de bu bilinci gelecek kuşaklara aktararak Su’yun Elçileri olarak görevlerini devrederek
yerine getireceklerdir. “Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi” bu yaklaşımdan
hareketle eğitimler ve iletişim kampanyaları ile kamuoyunda farkındalık yaratmak; konunun savunucusu
olan kuşaklar yetiştirmek için hayata geçiştirilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olduğu; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilen ve Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve TRT’nin faydalanıcı
oldukları, Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi’nin merkezi Ankara olup pilot
olarak Batı Akdeniz Havzası, Konya Kapalı Havzası ve Doğu Karadeniz Havzaları seçilmiştir. Projenin
öncelikli hedef kitlesi olarak, okulöncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki öğrenciler belirlenmiş
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olsa da, bu proje ile hedeflenen toplumsal farkındalığın tüm gençlere, öğretmenlere, anneler başta olmak
üzere ailelere ve genel kamuoyuna yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Proje, 2,349,000 Avroluk bütçe ile
Ocak 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür (TEGM 2017).
Projenin Hedefleri
Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesinin hedefleri şu şekilde belirlenmiştir:







Türkiye’de çevrenin korunmasına katkıda bulunmak, kirletmeden, sürdürülebilir ve akılcı su
kullanımını teşvik etmek;
Çevrenin korunmasına dair farkındalığı arttırmak ve su kaynaklarının verimli kullanımını
sağlamak;
Medya ve eğitim kanalıyla kamunun yanı sıra özellikle çocukların ve gençlerin verimli su
kullanımını ve çevrenin korunması hakkındaki farkındalığını arttırmak, bu konudaki bilgi ve
becerilerini çeşitli iletişim araçları ile geliştirmek;
Paydaş kurumların kadrolarının eğitim kapasitesini desteklemek ve pilot üç havzada 40.000
kişinin bilgilendirilmesini sağlamak;
Proje kapsamında su kullanımı ve çevrenin korunması hakkında ulusal ve uluslararası
kamuoyuna yönelik farkındalık arttırıcı iletişim kampanyaları gerçekleştirmek;
Üniversite öğrencilerinin de bu kapsamdaki etkinliklere katılımlarını sağlamak.

Projenin Kuramsal Altyapısı ve Sosyal Değişime Açılan Yedi Kapı
Robinson (1998), sosyal davranış değişikliğini etkileyebilecek yedi adımlı bir süreç önermektedir. Bu
süreçte ilk adım, değişmeyi amaçlayan bireye faydalı davranışlarla ilgili bilgi yoluyla ulaşmaktır. Bir sonraki
adım, bireyin davranışı değiştirmesini sağlayan beceri setleri ve kaynakları (örneğin eğitim materyalleri ve
eğitsel etkinlikler) sağlamaktır. Daha sonraki aşamada, yeni davranışları benimsemek ve gerçek ya da
potansiyel sonuçları göstermek gelir. Bu süreçte bir iyimserlik duygusunu aşılamak gerekir. Bir sonraki
adım, kolaylaştırıcı, izleyiciyi, yeni davranışı benimsemenin mümkün, hatta kolay olduğu konusunda ikna
etmeye yardımcı olur. Davranış değişikliğinin mümkün olduğunu gösterdikten sonra, yeni kabul edilen bir
davranışa devam etme olasılığı artmaktadır (Bandura 1977, 1986). Pekiştirme adımı ile aynı zamanda
akranları için sosyal modeller olabilecek potansiyel bireyler yaratılır.
Sayers (2006) bu yedi adımlı süreci eğitime uyarlayarak kalıcı davranış değişikliği elde etmek için,
insanların yeni davranışların sürdürülebileceğine ve diğerlerinin onları benimsemeye teşvik edilmesi
gerektiğine dikkat çekmiştir. Öncelikle, eğitimin hedeflendiği grubun çoğunluğunun hangi aşamada
olduğunu bilmek ve böylece gruba uygun bir mesaj ve iletişim stratejisi geliştirmek gerekecektir. Sayers,
sosyal pazarlama alanında kullanılan "Yedi Kapı" modelini eğitimde de farkındalık artırma yoluyla bilgiyi
başarılı bir şekilde sağlamanın, sürekli olarak davranışsal değişime yol açacağını varsaymıştır ve aşağıdaki
modeli uyarlamıştır:



Bilme: Değişimin ilk adımı. İnsanlar bir problemin olduğunu bilmelidir.
İstek: Kendini farklı bir gelecekte hayal etme. Değişim hayal gücünü gerektirir. İnsanların
kendileri için istediği ve farklı bir kültürü hayallerinde canlandırabilmeleri gerekir.
 Beceriler: Ne yapacağını bilme. İnsanlar amaçlarına ulaşabilmek için yapılacaklar ya da yapılması
gerekenler hakkında plan yapabilmelidir. Bu yapılacaklar için gerekli alt yapıya sahip olduklarının
farkında olmalıdırlar.
 İyimserlik: Kendine güven. İnsanlar başarıya ulaşabileceklerine inanmalıdırlar.
 Donanım: Dışarıdan yardım alma. İnsanlar yapacakları işlerin alt yapısı için kaynak ve donanıma
ihtiyaç duyarlar. Bu kaynak ve donanımı nasıl sağlayacakları hakkında bilgi edinmelidirler.
 Uyarıcı: Eylemi başlatan zorlayıcı bir uyaran. Zaman zaman insanların kontrolleri dışında
gerçekleşen olaylar ve durumlar farkındalığı arttırmak ve eyleme geçmek ya da eylemi devam
ettirmek için bir uyaran olabilir.
 Pekiştirme: Mesajları pekiştiren düzenli iletişimler. Etkili bir sosyal değişimde pekiştireçlerin
kullanılması olumlu dönüşlerin kullanılması farkındalığın arttırılması için etkili olacaktır.
Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi Programının içeriği bu yaklaşıma göre
oluşturulmuştur. Bu çalışmada, bireylerin yaşam koşullarına ve gerçekliklerine saygı duyulmasını öneren
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Freire'nin program geliştirme anlayışı benimsenmiştir. Ona göre bilme eylemi, eylemden düşünceye ve
eylem üzerine düşünmekten yeni bir eyleme giden diyalektik bir hareketi içerir. Daha önce bilmediğini
bilebilmesi için, öğrencinin, eylem-nesnesi üzerine (ya da daha genel olarak, dünyadaki yöntemin biçimleri
üzerine) düşünebilmesine yardımcı olan otantik bir soyutlama sürecine katılması gerekir (Ayhan 1995).
Burada Dewey'in de bahsettiği gibi, öğrenme yaşantılarının öğrencilerin ihtiyaçlarını fark etmesi
sağlayacak şekilde olmasıyla doğrudan ilgili bir özelliğe değinilmektedir. Yürütülecek eğitim etkinliklerinde
temel olan bireylerin kendilerine ve toplumlarına dışarıdan bakabilmesini, eylemleri üzerine
düşünebilmesini ve gerektiğinde bunları değiştirme gücünü kendilerinde bulmalarının sağlanmasıdır.
Yöntem
Program geliştirme sürecinde, durum çözümlemesi, amaç, yeterlik ve kazanım geliştirme, program
tasarlama, program uygulama ve değerlendirme basamaklarından oluşan yenilikçi ve durumsal bir
yaklaşım temel alınmıştır.
Program tasarımları, programın hazırlandığı kurum ya da kuruluşun eğitim felsefesi, eğitim
gereksinimleri, öncelikleri, eğitime ayırdığı kaynaklar gibi etkenler ile tasarıyı hazırlayan ekibin nitelik ve
niceliği gibi etkenler doğrultusunda birbirinden farklılık göstermektedir. Bu program, öğrenen merkezli
program tasarımlarından olan çocuk merkezli tasarıma göre oluşturulmuştur. Çocuk merkezli tasarım,
öğrenenin en iyi biçimde öğrenebilmesi için etkin duruma getirilmesi gerektiği düşüncesine dayanır. Bu
program tasarımında öğrenen ön planda tutulmaktadır. Programın merkezinde öğrenen birey vardır ve
programın diğer öğeleri öğrenene göre düzenlenir. Buna göre öğrenme, öğrenenin yaşantısı ile ilintili
olmalı ve birbirinden ayrılmamalıdır. Bunun en güzel örneklerinden biri kulüpleridir.
Öğrenci kulüpleri, resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında gerçekleştirilecek olan öğrenci
kulübü çalışmalarının amaç ve kapsamı, 8 Haziran 2017 tarih ve 30090 sayılı Resmi Gazete yayımlanan
“Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ile belirlenmektedir. Yönetmelik
kapsamında, öğretim programlarının yanı sıra bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda
öğrencilerin gelişimlerini destekleyecek öğrenci kulübü ve toplumsal hizmet çalışmalarının nasıl
yürütüleceğine dair usul ve esaslar yer almaktadır. Yönetmelikte yer alan şekliyle öğrenci kulübü,
“öğrencilerin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda eğitim kurumu
içi ve dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan grup” olarak tanımlanmaktadır.
Toplum hizmeti kavramı ile “öğrencilerin seviyelerine uygun olarak toplumsal sorunların çözümüne katkı
sağlamak amacıyla afet ve acil durum, çevre, eğitim, spor, kültür ve turizm, sağlık ve sosyal hizmetler
alanlarında gerçekleştirecekleri çalışmalara” atıf yapılmıştır. Bu çerçevede projenin bir yan ürünü olarak
Su Elçisi Kulübü taslak yönergesi de hazırlanmıştır.
Bulgular
İlk olarak, 2013 yılında güncellenmiş olan okul öncesi eğitim programı ile 2017 yılında güncellenmiş
olan ilkokul ve ortaokul kademelerinin eğitim programları, su farkındalığı ile ilişkili konu, alan, ünite ve
kazanımlar açısından incelenmiş ve raporlanmıştır.
Okul öncesi eğitim programı, yapısı bakımından diğer programlardan farklılık göstermektedir. Okul
öncesi eğitim programında temalar ya da konular yer almazken; gelişim alanlarına (Psikomotor Alan,
Sosyal Duygusal Alan, Dil Alanı, Bilişsel Alan) ve öz bakım becerilerine ilişkin davranışların kazandırılması
amaçlanmaktadır. Gelişim alanlarına ve öz bakım becerilerine ait kazanımlara ulaşılmasında çocukların
yakın çevrelerinden uzak çevrelerine kadar yaşamları içindeki her konu uygun şekilde ele alınabilir. Bu
bağlamda, çevre koruma ve su farkındalığı konularının ilişkilendirilebileceği toplam 27 kazanım tespit
edilmiştir. Bu kazanımların, çoğunluğu “bilişsel gelişim” alanında olmak üzere, “dil gelişimi, sosyalduygusal gelişim, motor gelişim, ve öz bakım becerileri” gibi beş farklı alanda tasarlandığı görülmüştür.
İlkokul kademesi için hazırlanan eğitim programlarına bakıldığında, çevre koruma ve su farkındalığı
konularıyla ilişkili olabilecek toplam 40 kazanıma rastlanmıştır. En fazla sayıda kazanım, toplam 14 kazanım
ile ilkokul 3. sınıf öğretim programlarında tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, 1. ve 2. sınıf öğretim
programlarında 10’ar kazanıma, 4. sınıf öğretim programında ise 6 kazanıma yer verildiği tespit edilmiştir.
Bu kazanımların büyük bir kısmının (neredeyse dörtte üçünün) “Hayat Bilgisi” dersi kapsamında
tasarlandığı görülmektedir. Kazanımların yer aldığı diğer dersler ise “Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Türkçe,
Fiziksel Etkinlikler ve İnsan Hakları” gibi dersler olmuştur. Ünite bazlı inceleme yapıldığında, kazanımların
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genellikle “Doğada Hayat, Sağlıklı Hayat, Güvenli Hayat, Okulumuzda Hayat, Evimizde Hayat, Ülkemizde
Hayat ve İnsan ve Çevre” gibi konulara yönelik olarak hazırlandığı görülmektedir.
Ortaokul kademesi için hazırlanan eğitim programları incelendiğinde, eğitim kademeleri arasında
çevre koruma ve su farkındalığı konularıyla ilgili en fazla sayıda kazanıma (toplamda 134 kazanım) bu
eğitim kademesinde yer verildiği görülmüştür. Ayrıca, kazanımların çoğunlukla “Fen Bilimleri” dersine
yönelik olarak hazırlandığı (toplamda 70 kazanım) ve genellikle 7. sınıf ve 8. Sınıf programlarında
yoğunlaştığı (toplamda 86 kazanım) saptanmıştır. Sınıf bazlı inceleme yapıldığında, 5. sınıf programında
22; 6. Sınıf programında 26; 7. sınıf programında 24; 8 sınıf programında ise 26 kazanıma rastlanmıştır.
Bunların dışında, 7. ve 8. sınıfların ortak programı olan “Çevre Eğitimi” programında ise toplamda 36
kazanıma rastlanmıştır. Alan bazlı inceleme yapıldığında, ortaokul düzeyindeki kazanımların yarısından
fazlasının (toplam 70 kazanım) “Fen Bilimleri” dersi altında yer aldığı ve genellikle “İnsan, Çevre, Doğa,
Canlılar, Yaşam, Vücudumuz, Hücre, Üreme, Gelişme, Madde, Maddenin Doğası ve Döngüsü, Isı, Işık, Enerji
Dönüşümleri, Karışımlar, Atıklar, Çevre Sorunları ve Sürdürülebilir Kalkınma” gibi konulara ilişkin olarak
hazırlandığı görülmüştür. Önemli sayıda kazanıma rastlanan diğer bir alan ise “Çevre Eğitimi” dersi olarak
karşımıza çıkmaktadır (toplam 33 kazanım). Bunların yanı sıra, Sosyal Bilimler, Türkçe, Bilişim Teknolojileri
ve Yazılım , Beden Eğitimi ve Spor gibi derslerde de oldukça fazla sayıda kazanıma rastlanmıştır. Çok sayıda
dersin öğretim programlarına disiplinlerarası bir yaklaşımla entegre edilen çevre koruma ve su farkındalığı
kazanımlarına “Çevre Eğitimi” dersi adı altında seçmeli ders kategorisinde de yer verilmesi, Türk Milli
Eğitim sisteminde konuya ne kadar önem verildiğinin de bir göstergesidir.
Buradan hareketle, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul eğitim programlarının -farklı yapılarda olsa daçevre koruma ve suya yönelik farkındalık geliştirmeye yönelik kazanımlarının oldukça zengin olduğu
söylenebilir. “Su Elçileri Eğitimi ve Farkındalığının Artırılması Programı” sorun merkezli program geliştirme
anlayışına göre ve sosyal değişime açılan yedi kapı modeli kullanılarak tasarlanmış böylece eğitim
programlarının uygulanmasında yoğun olarak gereksinim duyulan ek kaynak kullanımı, etkinlik çeşitliliği
konularında öğretmen ve öğrencilere zengin eğitim-öğretim yaşantıları sunmayı amaçlamıştır.
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Su Elçileri Eğitimi ve Farkındalığının Artırılması Programı
on tema üzerine kurgulanmıştır. Bu temalar ve temaların kapsamları Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1.
Program Temaları
Kod

Başlık

Kapsam

PT1

Su ve Yaşam

Küresel Isınma

PT2

Su ve Sağlık

Kişisel Bakım ve Hijyen

PT3

Su Döngüsü ve Meteoroloji

Suyun Yeniden Kullanımı

PT4

Su Ayak İzi

Su Ayak İzi

PT5

Su Alanları

Su Havzaları, Barajlar, Milli Parklar, Göller, Nehirler

PT6

Temiz Su ve Arıtma

Temiz Su Kaynakları ve Arıtma Tesisleri

PT7

Su Tüketimi ve Tasarrufu

Su Koruma ve Kullanma Dengesi

PT8

Baraj, Sulama Gölet ve Kanallarda Yüzme İle
Riskler

Yüzme

PT9

Sel ve Taşkınlardan Korunma

Ağaçlandırma, Barajlar, Doğayı Koruma

PT10

Su Hukuku ve Politikası

Sınır Aşan Sular

183

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

Tablo 2.
Program Yeterlikleri
Kod

Yeterlik

PY1

Suyun önemine ilişkin bilgi sahibi olma

PY2

Su tüketimi konusunda bilgi sahibi olma

PY3

Suyla ilgili riskler hakkında bilgi sahibi olma

PY4

Yaşadığı çevredeki su kaynakları hakkında bilgi sahibi olma

PY5

Su kaynaklarını temiz tutma konusunda sorumluluk alma

PY6
PY7

Su kaynaklarının korunması, su tasarrufu ve suyun riskleri hakkında toplumsal bilincin oluşmasına
katkı sağlama
Olası sağlık sorunlarına karşı önlem alma

PY8

Suyla ilgili risklere karşı önlem alma

PY9

Suyun tarımsal kullanımı hakkında toplumsal bilincin oluşmasına katkı sağlama

PY10

Su tüketimi konusunda sorumluluk alma

PY11

Hava olayları hakkında bilgi sahibi olma

PY12
PY13

Herkesin yeterli, güvenli, fiziki olarak ulaşılabilir ve bedeli ödenebilir suya erişim hakkı olduğunu
bilme
Su tasarrufu hakkında toplumsal bilincin oluşmasına katkı sağlama

PY14

Suyun riskleri hakkında toplumsal bilincin oluşmasına katkı sağlama

Programın tümünde 14 program yeterliği 52 kez, 27 program kazanımı ise 62 kez kullanılmıştır. Bu
veriler üzerine 30 etkinlik üretilmiştir. Etkinlikler okulöncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için aynı sayıda
oluşturulmuştur (bkz. Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4). Özellikle Tablo 4.’te etkinlikler bağlamında hangi
yeterliklerin ve kazanımların kullanıldığı görülmektedir.
Tablo 3.
Program Kazanımları
Kod

Kazanım

PK1
PK2
PK3
PK4
PK5
PK6
PK7
PK8
PK9
PK10

Suyun yaşamsal önemini kavrar.
Su ayak izi kavramını bilir.
Su kaynaklarını tasarruflu kullanır.
Su kaynaklarını tasarruflu kullanma konusunda gerekli önlemleri alır.
Su kirliliğinin önlenmesi konusunda kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
Su kaynaklarını tasarruflu kullanma konusunda kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
Temiz su kavramını ve su arıtma sürecini açıklar.
Yaşamın suya bağımlı olduğunu kavrar.
Suyla ilgili risklere karşı önlem alır.
Su kaynaklarının korunması, su tasarrufu ve suyun riskleri hakkında toplumsal bilincin
oluşmasına katkı sağlar.
Sel ve su taşkınları nedeniyle oluşabilecek toprak kayıplarını önleme için ağaçlandırmanın
önemini kavrar.
Su ile ilgili alışkanlık kazanmak için elverişli yöntemler uygular.
Suyu sağlığa uygun şekilde tüketmek için bireysel sorumluluk alır.
Hava olaylarının küresel ısınma ile ilişkisini kurar.
Su ayak izi kavramını açıklar.
Su ayak izi kavramını hesaplar.
Suyun kullanımını kavrar.
Dünya için suyun neden önemli olduğunu kavrar.

PK11
PK12
PK13
PK14
PK15
PK16
PK17
PK18
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PK26
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Suyla ilgili en sevdiği aktiviteyi tanımlar.
Su tasarrufu yapmanın herkesin görevi olduğunu kavrar.
Su kullanımı konusunda toplumsal bilincin oluşmasına, etkinlik düzenlemeye katkı sağlar.
Ekili ve dikili alan yaratma konusunda kendisine düşen sorumlulukları fark eder.
Devletin toplumun tüm kesimlerine güvenli ve sağlıklı su sağlamakla yükümlü olduğunu bilir.
Türkiye'nin su kaynakları ile ilgili önemli bilgilerini sıralar.
Sel ve su taşkınlarının olası nedenlerini, etkilerini ve bunlar için alınabilecek önlemleri bilir.
Sel ve su taşkınlarının yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmek için toplumu bilinçlendirmenin
önemini kavrar.
Türkiye’deki su havzalarını harita üzerinde gösterir.

Tablo 4.
Program Yeterlikleri, Kazanımları ve Etkinlikleri Belirtke Çizelgesi

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Yeryüzündeki mevcut tatlı su oranı sadece %2,5’tir. Dünyanın yaklaşık dörtte üçünün suyla kaplı
olduğunu düşündüğümüzde bu miktarın az olduğu düşünülebilir. Ancak bu suyun %97,5’i denizlerde ve
tuzlu olarak bulunmaktadır. Tatlı suyun büyük bir bölümü olan %70’lik kısım ise kutuplarda buz kütleleri
halindeyken küresel ısınmayla erimeye başlasa da tatlı su kaynağı olarak yer almaktadır. Kalan %30’luk
kısmın büyük bir bölümü de derin yeraltı su küresinde, göl ve nehirlerde bulunmaktadır. Günümüzde,
küresel ısınmayla birlikte sıcakların arttığı ve daha da değişikliklerin olacağı söylentileri altında su küresel
bir sorun haline gelmiştir. Su sıkıntısıyla karşı karşıya kalan ülke sayısı gelecek yıllardaki tehlikeyi gözler
önüne sermektedir. Bitmez tükenmez diye düşünülen, hatta şiirlere konu olan “hava bedava su bedava”
söylenişler artık geride kalmış bulunmaktadır. Çünkü mevcut su kaynakları yetersiz yağışlar, aşırı
buharlaşma, mevcut kaynakların düşüncesizce tüketilmesi ve kirletilmesi nedeniyle yok olmaktadır. Bu
durum su kıtlığına yol açarak, yoksulluğa, salgın hastalığa ve ölümlere neden olmaktadır. Özellikle
Afrika’da her yıl sadece susuzluktan milyonlarca çocuk ölümü gerçekleşmektedir. Hayati önemi olan su,
gelecekte olası savaşların nedeni olarak halihazırda beklemektedir. Dünya bu duruma çözüm yolu
aramaktadır (Ergene ve diğerleri, 2017).
Ülkemizde ise tatlı su kaynakları oldukça sınırlıdır ve ihtiyaca ancak cevap vermektedir. Türkiye’nin
kullanılabilir su potansiyeli 110 milyar m3 olup, bunun %16'sı içme ve kullanmada, %72'si tarımsal
sulamada, %12'si de sanayide tüketilmektedir. Bu nedenle suyun etkin kullanımı konusunda toplumun her
kesiminde bir farkındalık oluşturmak ihtiyacı vardır (Ergin, 2008).
Sınırlı su kaynaklarının verimli kullanımına duyulan ihtiyaç, kuraklık, artan su kirliliği, ülkemizin su
azlığı yaşanan bir ülke olması ve artan nüfus ile birlikte gelecekte suya daha fazla ihtiyaç duyulacak olması
gibi nedenlerden dolayı suya odaklı bir bilinçlendirme ve farkındalık yaratma kaçınılmaz bir hal almıştır
(Ünal, 2011).
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Bu bağlamda konu ile farkındalık oluşturmada ders içerikleri kadar ders dışı etkinliklerin de önemlidir.
Sayers (2006) yedi adımlı süreci eğitime uyarlayarak kalıcı davranış değişikliği elde etmek için, insanların
yeni davranışların sürdürülebileceğine ve diğerlerinin onları benimsemeye teşvik edilmesi olanaklı
olabilecektir. Sözü edilen sürecin sistem içinde en uygun filizleneceği ortamlardan da biri öğrenci
kulüpleridir. Su Elçileri Kulüplerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yer alan öğrenci kulüpleri
çerçevesinde yürütülmesinin, uygulama kolaylığı getireceği ve projenin sürdürülebilirliğini sağlayacağı
düşünülmektedir. Okullarda “Su Elçileri Kulüpleri” kurulmasının ardından, kulübü yönetmesi için kaynak
kişi olarak bir öğretmen görevlendirilebilecektir. Kulübün yönetiminden sorumlu öğretmen, öğrencilere
bilgi verecek ve proje kapsamında geliştirilen eğitim materyalleri ile birlikte özel faaliyetler aracılığıyla bu
bilgilerin pekiştirilmesine yardımcı olabilecektir. Ayrıca okullarda ilgili öğretmen tarafından verilecek
konferanslar aracılığıyla, su kaynaklarının ve çevrenin korunması ile sanitasyon konuları hakkında tüm okul
personeli bilgilendirme fırsatı yakalayabilecektir.
Bununla beraber, su elçileri programının eğitim materyalinin geliştirilmesinde aşağıdaki konu
alanlarına yönelik materyal geliştirilmesi önerilmektedir:
• Tarım teknolojisinde az su tüketen sulama yöntemlerinin (damla sulama ve püskürtme gibi) kullanımı
hakkında bilgilendirilmesi,
• Sanayi sektöründe az su kullanan üretim teknolojisi geliştirilmesi, geri kazanımlı su yöntemlerinden
yararlanılması,
• Ev idaresinde musluklara, duş baslıklarına havalı ek gereçler takılması, tuvalet rezervuarlarının
hacimlerini 9 litreye kadar küçülten teknolojinin kullanılması,
• Hijyen ve su konusunda çalışmalar üretilmesi,
• Özellikle sulama göletleri ve kanallarda boğulmalar ve önlenmesi,
• Çok su isteyen çim alanlarının azaltılması, kuraklığa dayanıklı çim türlerinin geliştirilmesi,
• Toprakta suyun depolanmasını arttırmak için erozyona engel olunması amacıyla teraslama yapılmalı,
bitki örtüsü̈ tahrip edilmemeli, böylece toprak derinliğinin ve organik madde içeriğinin arttırılması,
• Suyun gerçek değerini anlayabilecek kadar bilinçlendirme için eğitimler düzenlenmesi,
• Yeraltı sularının kirlenmesini önlenmesi,
• Aşırı derecede yeraltı suyu kullanımına yasal önlemlerle kısıtlama getirilmesi,
• Baraj, göl, gölet ve nehirlerden alınacak su miktarı, geride kalan suyun ekolojik işlevlerini yerine
getirebilecek ölçüde olması.
• Su tasarruflu makinaların kullanılması.
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Boş Zamanlarda Oynanılan Dijital Oyunların Öğrencilerin Tarih
Konusundaki Yeterlilikleri Üzerindeki Etkisi
The Effect of Digital Games Played in Leisure Times on Children’s
Competency on History
Ramazan OĞUL, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, ramazanogul@gmail.com
Remzi Yavaş KINCAL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye, rkincal@comu.edu.tr
Öz
21. Yüzyılda hızla gelişen teknoloji ile birlikte bireylerin oyun tercihleri ve oyun oynama alışkanlıkları
değişmektedir. Özellikle eğitim öğretim çağındaki öğrencilerin birçoğu küçük yaşlarda dijital oyunlarla
tanışmakta ve bu oyunları etkin bir şekilde oynayabilmektedir. Son yıllarda yapılan birçok çalışmada dijital
oyun oynama yaşının gittikçe düştüğü ve oyun oynayan çocukların sayısının sürekli arttığı belirtilmiştir. Bu
veriler dikkate alındığında eğitim öğretim çağındaki bireylerin dijital oyunlarla küçük yaşlarda tanıştığı ve
bu tür dijital oyunları çok fazla oynadıkları birçok çalışmada ifade edilmiştir. Bu çalışmanın amacı özellikle
ortaöğretim çağındaki bireyler tarafından çok fazla oynanılan ve eğlence-ticari amaçla geliştirilen Europa
Universalis IV oyununun öğrencilerin tarih dersi akademik başarıları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu
çalışmada kullanılan Europa Universalis IV oyunu Öğrencilere serbest zamanlarda oynatılarak öğrencilerin
tarih dersi akademik başarıları üzerinde etkisi incelenmiştir. Araştırmanda yöntem olarak nicel araştırma
modellerinden eşleştirilmemiş ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kars il merkezinde bulunan bir
ortaöğretimin okulunun onuncu sınıfında öğrenim gören toplam 66 öğrenciler oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Demografik Bilgi Formu ve Tarih Dersi Akademik Başarı Testi
kullanılmıştır. Araştırma ortaöğretim 10.sınıf öğrencilerine 10 hafta ve haftada 2 saat olarak uygulanmıştır.
Araştırma sonucunda ön testlerinde deney ve kontrol grubunun tarih dersi başarıları arasında anlamlı bir
fark olmadığı, son testlerde ise deney grubuna uygulanan oyunun öğrencilerin tarih dersine yönelik
akademik başarılarını istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan
hareketle, ders içerikleri ile uygun farklı türden eğlence-ticari amaçla geliştirilen dijital oyunların eğitim
öğretim sürecinde farklı kademelerde, farklı derslerde kullanılması ve değerlendirilmesi ile ilgili başka
çalışmaların yapılması gerektiğini belirtebiliriz.
Anahtar Kelimeler: akademik başarı, dijital oyun
Abstract
With the advancing technology in the 21st century, the game preferences and playing habits of the
individuals are changing. Most of the students especially at the age of education are acquainted with
digital games at early ages and they can play these games effectively. In many studies conducted in recent
years, it has been stated that the age of playing digital games is gradually decreasing while the number of
children playing is increasing. Considering these data, it has been stated in many studies that the
individuals at the age of education have met with the digital games at young ages and they have played
too much. The aim of this study is to examine the effects of Europa Universalis IV game, which is
developed for entertainment and commercial purposes and played much by the individuals especially at
the secondary education age, on the students' academic achievement in the history lesson. The effect of
Europa Universalis IV Game, which is used in this study, on students’ academic achievements towards
history lesson is examined by having them play in leisure times. In this study, quasi-experimental design
with the unpaired pretest-posttest control group is used from quantitative research models. The study
group of the research consists of 66 students who are studying in the 10th grade in a secondary education
school in Kars city centre in the 2017/2018 academic year. In this study, demographic information form
and the History Lesson Academic Achievement Test were used in order to obtain data. The research has
been carried out to the secondary education 10th-grade students for 10 weeks and 2 hours per week.
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Eventually, in the pre-tests, there was no significant difference between the experimental and control
groups' learning outcomes towards history lesson and the final tests showed that the game played by the
experimental group significantly increased the academic achievements of the students towards the
history lesson. Based on these results, we can state that other studies related to the different kinds of
digital games developed for entertainment and commercial purposes in accordance with the course
contents and their use and evaluation in different courses and different levels in the education process
should be done.
Keywords: Academic achievement, Digital game
Giriş
Tarih; sebep ve sonuç ilişkisi dâhilinde geçmişte cereyan eden olayların tarihini, yerini ve şahıslarını
göstererek geçmişi ifade eden bulgulara dayalı bir bilim dalıdır (Köstüklü, 1998: 14). Tarihin bir bilim dalı
olması ve tarih öğretiminin ülkemizde ilkokulların birinci kademesinde hayat bilgisi, ikinci kademesinde
sosyal bilgiler, ortaöğretim ve yükseköğretim de ise tarih olarak eğitimin bütün kademelerinde zorunlu
ders olması (Toklu, 1997: 7). Tarih dersinin öğretiminin önemini ortaya koymaktadır.
Tarih’in ve tarih öğretiminin bu kadar önemli olmasına rağmen tarih öğretimi ile ilgili yapılan
araştırmalarda bazı problemlerin olduğu görülmektedir. Ataş’a (2014) göre tarih öğretiminde genellikle
düz anlatım yönteminin kullanıldığı, bu yönteminin ders içerisinde uzun süreli kullanılması sonucunda
öğrencilerin dikkatinin dağıldığını ve öğrencilerin derse karşı ilgisiz kalmasına neden olduğu, Ulusoy ve
Gülüm (2009) ise tarih dersinde konular işlenirken resimler, haritalar, görsel ve işitsel gereçler gibi uyarıcı
zenginliğini sağlayacak olan materyallerin kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Doğanay (2002) ise tarih
öğretiminde somuttan soyutta gidilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bunu yapabilmek için de ya soyut
kavramla ilgili eşyanın ve ya maddenin bizzat kendisinin eğitim-öğretim sürecinde kullanılması gerektiği
bunun mümkün olmadığı durumlarda ise soyut kavramla ilgili resim, simülasyon ve video gibi çeşitli
görsellerden faydalanılması gerektiğini ifade etmiştir.
Tarih dersi öğretimi ile ilgili bu sıkıntıların olması, araştırmacıları alternatif yöntemlere
yönlendirmiştir. Bu alternatif yöntemlerden biri de tarih dersi içeriğine uygun teknolojilerin bir öğretim
aracı olarak kullanılması olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle grafik, harita gibi birçok öğeyi içinde barındıran
boş zamanlarda oynanılan dijital oyunların tarih dersi öğretiminde kullanımı bu ders ile ilgili yaşanan araç
gereç sıkıntısına katkı sağlayabileceğini belirtebiliriz.
Boş zamanlarda oynanılan dijital oyunların tarih öğretimi üzerindeki etkisi ile ilgili yapılan çalışmalar
incelendiğinde Bidarra, Rothschild, Squire ve Figueiredo’ya (2014) göre öğrenmeyi kolaylaştıran ve güçlü
motivasyon etkisi olan oyunlardan Sid Meier's Civilization oyununun coğrafya ve tarih müfredatında
kullanımının uygun olacağını, Young vd. (2012) göre ise tarihi olaylarını yeniden oluşturma fırsatı sağlayan
"Civilization, Age of Empires ve Rome Total War" gibi birkaç oyunun var olduğunu bu oyunların içerikleri
ile tarihsel içerikte yer alan anlatıların oyuncular açısından tarihi yeniden deneyimlemelerini, tekrar
olanakları desteklemesi, tarihi yeniden canlandırma ve tarihin akışında kazanma hissi uyandırmasından
dolayı benzersiz olanaklar sunduğu belirtmişlerdir.
İlgili alanyazın incelendiğinde Türkiye’de boş zamanlarda oynanılan dijital oyunların tarih derslerinin
öğretiminde akademik başarıya etkisini inceleyen araştırmalara rastlanmamıştır. Ayrıca bu alanda yeterli
deneysel çalışmanın olmadığı belirlenmiştir.
Bu çalışma ortaöğretim 10. sınıf tarih dersi içeriği ile uyumlu olan, ticari amaçla geliştirilmiş olan tarih
içerikli Europa Universalis IV dijital oyununun ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin tarih dersi akademik
başarıları üzerinde etkisi var mıdır? Problem durumunu araştırmayı amaçlamaktadır.
Bu doğrultuda aşağıdaki alt problemler belirlenmiştir:
1. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin yaş ve okul ortalamaları açsından nasıl bir dağılım
göstermektedir?
2. Kontrol grubu öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası; Tarih dersi başarıları arasında anlamlı
bir farklılık var mıdır?
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3. Deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası; Tarih dersi başarıları arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?
4. Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası; Tarih dersi başarıları arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?
Yöntem
Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden eşleştirilmemiş ön test son test kontrol gruplu yarı
deneysel desen kullanılmıştır. Eşleştirilmemiş kontrol gruplu desenlerde gruplara katılanların benzer
niteliklerde olmalarına olabildiğince özen gösterilmeli ve grupların oluşmasında olabildiğince yansız
davranılması gerekmektedir (Köse, 2013). Bu araştırmada okulda var olan 10. sınıf şubelerinden A, B, C, D
ve E sınıflarından yansız atama yoluyla “B Şubesi” kontrol, “C Şubesi” de deney grubu olarak belirlenmiştir.
Bu çalışmada deneklerin yansız atanması gibi bir durum olmadığından çalışma yarı deneysel bir çalışmadır.
Çalışma Grubu
Bu araştırma Kars il merkezinde bulunan bir ortaöğretim okulunda uygulanmıştır. Araştırmanın
gerçekleştirileceği okulun belirlenmesinde, okulun ve öğretmenin özellikleri dikkate alınmıştır.
Araştırmanın uygulandığı okulun özel bir okul ya da sosyoekonomik açıdan üst düzeyde olan bir okul
olmamasına; öğretmenin ise 10 haftalık çalışma süresince gerçekleştirilecek uygulamaları yapmaya
gönüllü olmasına dikkat edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kars
il merkezinde bulunan bir ortaöğretim okulunun 10. sınıfında öğrenim gören toplam 66 öğrenci
oluşturmaktadır.
Okulda 10. sınıflarda 5 şube bulunmakta ve yansız atama yoluyla bu şubelerden “B Şubesi” kontrol,
“C Şubesi” ise deney grubu olarak belirlenmiştir. Araştırma grubuna ilişkin demografik bilgiler aşağıdaki
tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1.
Araştırma grubuna ilişkin demografik bilgiler
Cinsiyet
Kontrol

Deney

Toplam

Kız

16

17

33

Erkek

16

17

33

Toplam

32

34

66

Kontrol grubunda 32, deney grubunda 34 olmak üzere araştırmaya toplam 66 öğrenci katılmıştır.
Kontrol grubundaki öğrenci sayısı 16 kız ve 16 erkek öğrenci iken deney grubunda ise 17 kız ve 17 erkek
bulunmaktadır.
Veri Toplama Araçları
DGOD ünitesi akademik başarı testi
Oğul, Kaya ve Kıncal (2017) tarafından geliştirilen akademik başarı testi, Milli Eğitim Bakanlığı
ortaöğretim tarih dersi öğretim programına uygun olarak 10. sınıf “Dünya Gücü Osmanlı Devleti (DGOD)
(1453-1600)” ünitesinin içerdiği konular çerçevesinde bulunan kazanımlara göre hazırlanmıştır. Testin
ortalama güçlüğü 0,54, ortalama ayırt ediciliği 0,43 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik katsayısı için (KR-20)
0,79 olarak bulunmuştur.
Europa Universalis IV oyunu
Europa Universalis IV oyunu 1444 ile 1800 yıllar arasında mevcut olan ülkelerin tarih akışını
içermektedir. Bu oyunda öğrenciler istedikleri herhangi bir ülkeyi seçerek tarihin akışına müdahalede
bulunabilmekte, ülke yönetiminde tek sorumlu kişi olabilmekte, farklı ülkelerle diplomatik ilişkiler
kurabilmekte, savaş ve barış kararları alabilmekte kısaca seçilen ülkenin yönetiminden sorumlu kişi
olmaktadır. Europa Universalis IV oyununun birçok harita özelliğine sahip olması, ticaret yollarının akışını
göstermesi ile birlikte ülkelerin ve illerin yıllık gelirleri, sosyo-ekonomik durumları, inançları, geçim
kaynakları gibi önemli bilgileri de oyun kullanıcılarına sunmaktadır. Ayrıca bu oyunun DGOD ünitesinin
içeriğine uygun olan bölümü öğrencilere oynatılarak uygulama süreci gerçekleştirilmiştir.
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Verilerin Analizi
Bu çalışma başarı testi, demografik bilgi formu ve tarih dersi tutum ölçeği ile elde edilen verilerin
dağılımlarına göre parametrik ya da parametrik olmayan istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir. Veri
analizi için istatistik paket programı kullanılarak betimsel istatistik ve farklılık analizi yapılmıştır.
Veri toplama araçlarından elde edilen verilerin normal dağılım gösterdiği ve varyanslarının eşit
olduğunun belirlenmesinden sonra verilerin analizinde parametrik testlerin kullanılmasına karar
verilmiştir.
Bulgular
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin yaş ve okul ortalamaları açsından dağılımı
Öğrencilerin yaş, okul ortalaması ve haftalık ders saati ile ilgili bilgiler Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2.
Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin tarih dersi ile ilgili betimsel özellikleri
Yaş
Okul Not
Grup
N
Ortalaması
Ortalaması
Kontrol

32

15,44

61,91

Deney

34

15,53

62,62

66

15,49

62,28

Haftalık Tarih
Dersi Saati
2

Toplam/ ortalama

Tablo 2’de görüldüğü gibi haftada 2 saat tarih dersi alan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin yaş
ortalaması 15,49’dir. Deney ve kontrol grubunun okul not ortalamaları ise 62,28’dir. Bu verilere göre
kontrol ve deney grubu öğrencilerinin yaş ortalamaları ve okul not ortalamalarının deneysel işlem
öncesinde benzer düzeyde olduğu söylenebilir.
Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin tarih dersi akademik başarı ön test sonuçlarına ilişkin bulgular
Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin tarih dersi akademik başarı puanları arasında deneysel
işlemler öncesinde anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda kontrol ve
deney grupları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için bağımsız gruplar t testi yapılmış
olup sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3.
Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin tarih dersi akademik başarı ön test sonuçlarına ilişkin bulgular
Grup

N

x̄

Ss

Deney

34

29,88

11,195

Kontrol

32

35,13

12,181

Minimum
Puan

8

Maksimum
Puan

Sd

T

68

64

-1,822

p

0,73

Tablo 3’e göre kontrol ve deney grubu öğrencilerinin tarih dersi ön test akademik başarı puanları
arasında anlamlı bir farklılığa ulaşılmamıştır (p>,05). Deneysel işlemler öncesinde kontrol grubunun
akademik başarısı (X̄ =35,13) deney grubunun akademik başarısından (X̄ =29,88) biraz daha yüksektir.
Ancak her iki grubun puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadığından grupların benzer düzeyde
akademik başarı düzeyine sahip oldukları söylenebilir.
Kontrol grubu öğrencilerinin tarih dersi akademik başarı ön test-son test sonuçlarına ilişkin bulgular
Kontrol grubu öğrencilerinin tarih dersi akademik başarı ön test ve son test puanları arasında anlamlı
bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda ön test ve son test puanları arasında
anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için bağımlı gruplar t testi yapılmış olup sonuçlar tablo 4’te
gösterilmiştir.
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Tablo 4.
Kontrol grubu öğrencilerinin tarih dersi akademik başarı puanlarına ilişkin ön test ve son test sonuçları
Minimum Maksimum
Grup
N
x̄
Ss
Sd
T
p
Puan
Puan
Ön test

32

35,13

12,18

Son Test

32

42,50

10,25

12

68

31

-3,45

,002

Tablo 4’e göre kontrol grubu öğrencilerinin tarih dersi akademik başarı puanları arasında anlamlı
farka ulaşılmıştır (p<,05). Kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı puan ortalamaları ön testte
(X̄=35,13) iken, son testte (X̄ =42,50) puana yükselmiş ve istatistiksel açıdan anlamlı fark oluşturmuştur. Bu
sonuca göre kontrol grubunda ders öğretmeni tarafından verilen Osmanlı Devleti yükselme dönemi
eğitiminin öğrencilerin tarih dersi akademik başarılarını anlamlı derecede etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Deney grubu öğrencilerinin tarih dersi akademik başarı ön test-son test sonuçlarına ilişkin bulgular
Deney grubu öğrencilerinin ön test ve son test tarih dersi akademik başarı puanları arasında anlamlı
bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda ön test ve son test puanları arasında
anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için bağımlı gruplar t testi yapılmış olup sonuçlar Tablo 5’te
gösterilmiştir.
Tablo 5.
Deney grubu öğrencilerinin tarih dersi akademik başarı ön test ve son test puanlarına ilişkin sonuçlar
Minimum
Maksimum
Grup
N
x̄
Ss
Sd
t
p
Puan
Puan
Ön test

34

29,88

11,20

Son Test

34

48,47

12,25

8

68

33

-8,788

,000

Tablo 5’e göre deney grubu öğrencilerinin tarih dersi akademik başarı ön test son test puanları
arasında anlamlı farklılığa ulaşılmıştır (p<,05). Deney grubu öğrencilerinin tarih dersi akademik başarı puan
ortalamaları ön testte (X̄ =29,88) iken, son testte (X̄ =48,47) puana yükselmiştir. Buna göre deney grubuna
uygulanan tarih dersi içerikli Europa Universalis IV dijital oyunun öğrencilerin tarih dersi akademik
başarılarını istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin tarih dersi akademik başarı son test sonuçlarına ilişkin bulgular
Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin tarih dersi akademik başarıları arasında deneysel işlemler
sonrasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda kontrol ve deney
grupları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için Ancova testi yapılmıştır. Kontrol ve deney
grubu öğrencilerinin tarih dersi akademik başarıları son test puanlarına ilişkin ortalama ve düzeltilmiş
ortalama değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6.
Kontrol ve deney gruplarının tarih dersi akademik başarı son test puanlarına ilişkin aritmetik ortalama ve
düzeltilmiş ortalama değerleri
Değişken

Grup

N

x̄

Düzeltilmiş Ortalama

Deney

34

48,47

49,54

Kontrol

32

42,50

41,36

Tarih Dersi Başarısı (Son Test)

Tablo 6’ya göre grupların tarih dersi akademik başarılarına ilişkin son test puan ortalaması kontrol
grubu için (X̄ =42,50), deney grubu için (X̄=48,47) iken, düzeltilmiş ortalamalarda ise kontrol grubu son test
puan ortalaması (X̄ =41,36), deney grubu son test puan ortalaması ise (X̄ =49,54) olmuştur. Kontrol ve
deney grubunda yer alan öğrencilerin tarih dersi akademik başarı son test puan ortalamaları
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incelendiğinde deney grubu son test düzeltilmiş puan ortalamalarının yükseldiği kontrol grubu son test
düzeltilmiş puan ortalamalarından ise düştüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca deney grubu ortalamalarının
kontrol grubundan daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Grupların son test ortalama puanları arasında
gözlenen bu farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan ancova sonuçları tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7.
Kontrol ve deney gruplarının tarih dersi akademik başarı son test puanlarına ilişkin ancova sonuçları
Kaynak
Düzeltilmiş Model
Sabit
Öntest_Puanı

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

P

η2

2144,655

2

1072,327

10,157

,000

,244

7411,812

1

7411,812

70,202

,000

,527

1557,004

1

1557,004

14,747

,000

,190

9,942

,002

,136

Grup

1049,674

1

1049,674

Hata

6651,467

63

105,579

Toplam

145888,000

66

Düzeltilmiş Toplam

8796,121

65

Tablo 7’ye göre kontrol ve deney grubu öğrencilerinin tarih dersi akademik başarılarına ilişkin son
test puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (F(1, 63)=9,942; p<0,05; η2=,136). Buna göre deney
grubu öğrencilerinin akademik başarılarının kontrol grubu öğrencilerine göre deneysel işlemlerle birlikte
istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde arttığı söylenebilir. Başka bir deyişle anlamlı farkın çıkması Europa
Universalis IV oyunu uygulamasından kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir.
Tartışma Sonuç ve Öneriler
Tartışma
Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası tarih dersi akademik başarıları
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Bu çalışmadaki temel sorunsallardan biri; Boş zamanlarda dijital oyun oynayan öğrencilerin, söz
konusu oyunu oynamayan öğrencilerle akademik başarı açısından aralarında bir farklılık olup olmadığının
anlaşılmaya çalışılmasıdır.
Araştırmanın sonuçlarına göre, tarih içerikli dijital oyunu oynayan deney grubu öğrencilerinin tarih
dersi akademik başarıları, kontrol grubu öğrencilerinin tarih dersi akademik başarılarına göre deney grubu
lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Araştırmada, her iki grupta yer alan öğrencilerin tarih
dersi son test başarı puanları üzerinde ön test puanlarının etkisi elemine edildiğinde deney grubu lehine
anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, Europa Universalis IV oyununun, deney grubu
öğrencilerinin akademik başarılarını olumlu etkilemesinden kaynaklandığını göstermektedir. Araştırmanın
bu sonucu, alanyazında dijital oyunların akademik başarı üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaların
sonuçlarıyla da örtüşmektedir. Nitekim ilgili literatürde, dijital oyunların öğrencilerin akademik başarılarını
arttırdığı ile ilgili sonuçların olduğu görülmektedir (Akbay, 2015; Arena, 2012; Bakır, 2015; Durgut, 2016;
Fırat, 2011; Gillispie, Martin, & Parker, 2010; Güvendir, & Gezgi, 2015; Lin, Wei, & Hung, 2012). Bununla
birlikte dijital oyunların akademik başarı üzerinde etkisinin olmadığı veya olumsuz etkilerinin olabileceği
sonucuna ulaşan çalışmalarda bulunmaktadır (Egenfeldt-Nielsen, 2005; Güneş, 2010; Kim & Chang, 2010;
Şahin, 2016). Bu nedenle, her ne kadar bu yönde bulgular olmuş olsa da; dijital oyunların akademik başarı
üzerinde her zaman olumlu bir etkisinin olduğuna dair bir varsayımın, her zaman doğruyu yansıttığını
belirtmenin yanlış olduğu söylenebilir.
İlgili literatür incelendiğinde boş zamanlarda oynanılan dijital oyunlarla ilgili Lin vd. (2012) tarafından
yapılan çalışmada Tayvan tarihinin öğretiminde dijital oyunlardan faydalanılmış ve lise öğrencilerine dört
hafta boyunca uygulanmıştır. Uygulama sonucunda ETADO’nun öğrencilerin akademik başarılarını ve
derse katılımlarını pozitif yönde etkilediği anlaşılmıştır. Arena’nın (2012) II. Dünya Savaşı konusunun
öğretilmesi için dijital oyunlar yardımıyla yürüttüğü çalışmada ön testlerde gruplar arasında herhangi bir
fark yokken son testlerde deney gruplarının akademik başarılarının yüksek olduğu ve deney grubu
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öğrencilerinin derslere daha hazırlıklı geldikleri saptanmıştır. Güvendir ve Gezgi (2015) yaptıkları
çalışmada Facebook üzerinde çalışan “Pearl Peril” oyununun öğrencilerin İngilizce sözcük bilgisi üzerindeki
etkisini araştırmışlardır. Araştırmada kullanılan oyun deney grubuna bir ay boyunca uygulanırken kontrol
grubundaki öğrencilere herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Uygulama sonucunda deney grubu
öğrencilerinin ingilizce sözcük bilgilerinin kontrol grubuna göre yüksek olduğu ve aralarında istatistiksel
açıdan anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Gillispie vd. (2010) tarafından yapılan çalışmada altıncı ve
sekizinci sınıf öğrencilerine Dimension-M oyunu oynatılmıştır. Çalışmanın sonucunda söz konusu oyunun
öğrencilerin matematik dersi akademik başarılarını olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır. De Araujo,
Silveira, Souza, Strey, Flores ve Webster (2016) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin temel cerrahi
becerilerini geliştirmek için farklı türlerde dijital oyunlar kullanılmıştır. Çalışmada çeşitli oyunlar farklı
öğrenci gruplarına uygulamıştır. Araştırma sonucunda dijital oyunların öğrencilerin cerrahi becerilerini
geliştirme süreçlerinde farklı etkiye sahip olduğu ve öğrencilerin öğrenme performanslarını geliştirdiği
belirlenmiştir. Bozkurt (2014) tarafından yapılan metaanaliz çalışmasında dijital oyunların kullanıldığı 25
farklı çalışma incelenmiştir. Araştırmada dijital oyunların farklı alanlarda ve farklı yaşlarda bireylerin
bilişsel/eğitsel, sosyal/beceri ve sağlık/fiziksel gibi becerilerinin gelişmesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip
olduğu sonucuna ulaşmıştır
Alanyazında Boş zamanlarda oynanılan dijital oyunların öğrencilerin akademik başarılarını
istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde etkilemediği sonucuna ulaşan çalışmalar da bulunmaktadır. EgenfeldtNielsen (2005) tarafından “Europe Universalis II” ticari oyunu lise öğrencilerine uygulanmış ve çalışma
sonucunda oyun ile tarih arasında bir ilişki kurulamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte deney
grubu öğrencilerinin konuyla ilgili öğrendiklerinin daha kalıcı olduğu ve tarih ile ilgili araştırma yapmaya
daha istekli oldukları anlaşılmıştır.
Yukarıda da değinilen alanyazında boş zamanlarda oynanılan dijital oyunların öğrencilerin akademik
başarılarını anlamlı düzeyde etkilemediği çalışmalar bulunmaktadır. Bu durumun birçok nedeninden
bahsedilebilir. Bu tür çalışmaların başarılı olabilmesi için Griffiths (2002) bazı unsurların göz önünde
bulundurulması gerektiğini belirtmektedir. Söz konusu unsurlar kısaca şu şekilde sıralanabilir: Ebeveynler,
eğitimciler ve diğer paydaşlar dijital oyunları kullanmadan önce oyunu hangi amaçla kullanacaklarını açık
bir şekilde belirlemelidirler. Ulaşılmak istenen hedeflerin neler olduğunun, oyunun zorluk seviyesinin ve
içeriğinin hedef kitleye uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Oyunun geçtiği çevrenin göz
önünde bulundurulması ve oyunun uygulama sürecinde gerekli yönerge ve açıklamaların dikkatli bir
şekilde hazırlanması gerekmektedir. Baek’in (2008) çalışmasında ise, dijital oyunların eğitimde “uygun” bir
şekilde kullanılabilmesiyle ilgili toplam 444 ilkokul ve ortaokul öğretmeniyle görüşülmüştür. Çalışma
sonucunda müfredat eksikliği, oyun oynamayla ilgili sahip olunan olumsuzluklar, yetersiz hazırlık, yetersiz
ders materyali, sabit sınıf programları ve yeterli bütçenin olmadığı kısıtlayıcı faktörlerin var olduğu ifade
edilmiştir.
Dijital oyunların eğitim-öğretim sürecinde kullanımında gerekli olan asgari koşulların sağlanmasının
yapılacak çalışmaların olumlu sonuçlanmasına katkı sağlayabileceği söylenebilir. Oyunun uygulanması
sürecindeki kısıtlayıcı faktörlerin minimum düzeye kadar düşürülmüş olması bu tez çalışmasında
uygulamanın olumlu sonuçlanmasının en önemli sebebi olarak gösterilebilir.
Bu tez çalışmasında Europa Universalis IV dijital oyununun tarih öğretiminde etkili olmasının diğer
önemli sebepleri ise şu şekilde sıralanabilir:

 Oyunun içeriğinin dersin konusu, amaçları ve kendi kültürümüze ait osmanlı devleti tarihi ile
uyumlu olması.
 Oyunun zorluk derecesinin hedef kitleye uygun olması ve uygulama okulunun teknik altyapısının
yeterli olması.
 Oyunun birçok eğlence unsuruna sahip olması ve oyunda eğitim bölümünün olması
 Oyunun uygulandığı dersin sözel, sıkıcı ve 21. yüzyıldaki yeniliklere uygun ders materyalinin
olmaması.
Sonuç ve Öneriler
21. yüzyılda eğitim-öğretim sürecinde yaşanan problemlerin başında, çağın gereklerine uygun eğitim
ve öğretimin yapıl(a)maması gösterilebilir. Son yıllarda gençlerin internet ve oyun dünyası ile etkileşimi ve
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bunlarla uzun süre vakit geçirmeleri, kuşkusuz eğitim-öğretim sürecinin de bu durumdan etkilenmesine
neden olmaktadır. Birçok araştırmacı, dijital oyunların eğitim-öğretim sürecinde nasıl
kullanacağı/kullanılması gerektiği ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Yapılan çalışmalarda oyun ve oyun
teknolojilerinin eğitim-öğretim sürecinde kullanılmasında azımsanmayacak oranda olumlu sonuçlara
ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmada tarih içerikli Europa Universalis IV dijital oyununun öğrencilerin
tarih dersi akademik başarılarını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu başarının sebeplerinden biri
çalışmanın uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken asgari koşulların en iyi şekilde sağlanmaya
çalışılması ve tarih dersi içeriği ile oyunun içeriğinin birbiri ile ilişkili olması olduğu belirtilebilir. Bu
çalışmanın sonuçlarının başarıya ulaşmasındaki ikinci önemli sebebin ise tarih dersinde çağın gereklerine
uygun görsel araç gereçlerin ve bilişim teknolojisi imkânlarının yeterli düzeyde kullanılması, bu çalışmanın
olumlu yönde sonuçlanmasına katkı sağladığı ifade edilebilir.
Sonuç olarak, dijital oyunların eğitim-öğretim sürecinde, özellikle farklı derslerde ve farklı
kademelerde dersin amaçlarına ve dersin içeriğine uygun olarak seçilmesi durumunda, öğrencilerin
başarılarını olumlu yönde ve önemli ölçüde arttırabileceği ve bu tür çalışmaların çağımızın gereklerine
uygun olarak eğitimin niteliğini yükseltebileceği ifade edilebilir.
Bu çalışmanın sonucunda aşağıdaki öneriler belirlenmiştir.

 Dijital oyunların eğitsel unsurları belirlenip farklı kademelerde ve farklı derslerde akademik başarı
gibi farklı değişkenler üzerindeki etkisi incelenebilir.
 Eğitimde program geliştirme çalışmalarında ve tarih dersi öğretim programında özelikle dijital
oyunlara göre düzenlemeler yapılabilir.
 Gençlerin uzun zaman harcayarak oynadıkları dijital oyunlar daha bilinçli ve amaçlı
yönlendirmeler ile eğitim-öğretim sürecinde bir materyal olarak kullanılabilir.
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Eğitim Araştırmalarında Pandora’nın Kutusunda Kalan: Perspektivizm
“…en aşikârı da dâhil olmak üzere tüm metodojilerin sınırları vardır.”
Paul Feyerabend
Sabri Güngör, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, sabrigungor@hotmail.com
Nur Aksoy, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, nur.aksoy93@gmail.com
Öz
Eğitim alanında alternatif paradigmanın kabulü ya da reddi eğitimin nasıl kavramsallaştırıldığına,
araştırıldığına ve uygulandığına yönelik anlamlı sonuçlar doğurur. Paradigmalar ve bu paradigmaların
doğrultusunda oluşan araştırma metodolojileri kavramsal bir zenginlik ve farklılık sağlar. Araştırmacı ve
uygulamacılar seçtikleri paradigmanın doğuracağı sonuçların ne olacağını bilmeleri için ilk olarak alternatif
paradigmaların var olduğunun, hiçbir paradigmanın tüm gerçekliği yansıtmadığının farkına varmaları
gerekir. Eğitim alanındaki paradigmatik ihtilafların çözümü teorisyenlerin, araştırmacıların ve
uygulayıcıların bu sınırları kabul etmesiyle ve paradigmaları genel bir gerçekliğin farklı bir perspektifi
olarak görmesiyle olabilir. Paradigmalar, teorisyenler, araştırmacılar ve uygulayıcılar için olası seçimleri
sağlayan ve eşit statüde olan gerçekliğin alternatif görünümü olarak kabul edilebilir. Eğitim alanında farklı
yöntemlerle araştırma yapılmasıyla ulaşılacak bilginin daha kullanışlı ve ilginç sonuçlar doğurabileceğini ve
eğitim alanında yeni teoriler geliştirilebileceği açıktır. Bu yeni teorik perspektif, önceki teorik çerçeve
yoluyla görünmez hale getirilen eğitim fenomeniyle ilgili gerçekliğin farklı bakış açılarını görünür kılabilir
ve bu eleştirel sorgulama için yeni alanlar açarak öncelikle yok sayılan fenomeni aydınlatabilir.
Nietzshe’nin “doğru yoktur sadece perspektival ‘bilgi ve görüş’ tezi, perspektivizmin çıkış noktası olarak
kabul etmekte ve dünyanın sınırsız yolla yorumlanabileceğini ve çoklu perspektiflerle desteklenebileceği
savunulmaktadır. Perspektivizmde epistemolojik konular, bilginin sınırlı bir alanı içermesi nedeniyle
durumsaldır. Bundan dolayı bütün perspektifler gerçekliğin sadece belirli bir kısmını açıklayabilir.
Dolayısıyla tek bir perspektif sınırlandırılmış bir algı yaratır. Örneğin gözler sadece belirli bir mesafeyi görür
ve bakış açısı bireylerin yaşadığı ve hareket ettiği yerle sınırlıdır. Ancak çoklu perspektifler anlamayı
arttırabilir. Örneğin belirli bir perspektiften bakma sadece kısmi bir resim sağlar, çoklu bir perspektifin
kombine edilmesi daha holistik/bütüncül bir görüş yaratır. Şeyler onların diğer şeylerle ilişkilerinin etkisi
yoluyla ortaya çıkar. Bu nedenle uzayda/mekanda var olan her şey göreceli bir var oluştur. Her şey bir
diğeri için ve diğerinin aracılığıyla var olur, her ikisi de eşit görecelilikte olur. Her bireyin dünyası farklıdır,
her bireyin dünyası geçmiş bireysel ve kolektif yorumlarının üzerine inşa edilen bireysel bir yorumdur.
Üstelik bu yorumlar çeşitli çatışma ve mücadeleler sonunda tarihsel olarak üretilmiş, gerçekliğe yönelik
sorunsallaştırılmış öznel yorumlardır. Bu nedenle sosyal hayatın bilgisi ancak ve sadece yorumdur. Şayet
gerçek, yorumlamaysa ve bütün yorumlamalar verili bir sistem içinde aynı derecede önemliyse
metodolojilerden birinin diğerine karşı üstünlüğünü savunmak da problemli olur. Bu çerçevede bu
bildirinin amacı, eğitim araştırmaları bağlamında Pandora’nın kutusunu yeniden açmak ve kutuda kalan
umudu yani perspektivizmi teorik olarak tartışmaya açmaktır.
Anahtar Kelimeler: Metodoloji, eğitim araştırmaları, perspektivizm

Abstract
Acceptance of an alternative paradigm in the field of education has meaningful consequences how
education is conceptualized, explored and applied. The paradigms and the research methodologies in the
direction of these paradigms provide a conceptual wealth and difference. For researchers and
practitioners to know the outcome of the paradigm they have chosen, firstly they need to realize that
there are alternative paradigms and that no paradigm reflects the whole reality. The solution of
paradigmatic disputes in the field of education can be by theoreticians, researchers and practitioners
accepting these boundaries and paradigms seeing a general reality as a different perspective. Paradigms
can be regarded as an alternative view of the reality that provides possible choices for theorists,
researchers, and practitioners. The information to be obtained by conducting research in different ways
in the field of education may lead to more useful and interesting results in this way new theories can be
developed. This new theoretical perspective can reveal a different perspective of reality about the
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phenomenon of education rendered invisible by the previous theoretical framework and may open up
new fields for this critical inquiry to illuminate the ignored phenomenon. Nietche’s “There is no right only
knowledge and opinion” thesis accept is fountain head of the perspectivism and with this idea the world
can be interpreted in an unlimited way and supported with multiple perspective. Epistemological issues
in perspectivism are situational because they contain a limited area of information. So all perspectives
can only explain a certain part of the reality. Therefore, a single perspective creates a limited perception.
For example, the eyes only see a certain distance, and the point of view is limited to where the individual
lives and moves. But multiple perspectives can make sense. For example, looking from a specific
perspective provides only a partial picture, combining multiple perspectives creates a more
holistic/totalitarian view. Things emerge through the influence of their relationship to other things. For
this reason, everything that exists in the space /place creates a relative existence. Everything exists for
one other and through the other, both of which are equally relative. Every individual's world is different,
each individual's world is an individual interpretation built on past individual and collective
interpretations. Moreover, these interpretations are subjective interpretations of various conflicts and
struggles that are eventually produced historically. For this reason, the knowledge of social life is only
interpreted. If real is interpretation and it is important at the same time in a system with all
interpretations, it would be problematic to defend the superiority of one of the methodologies against
the other. In this framework, the purpose of this paper is to reopen Pandora's Box in the context of
educational research and the hope left in the box, in other words, is to open perspectivism to theoretically
debate.
Keywords: Methodology, educational research, perspectivism

Giriş
Doğa bilimlerindeki güncel tartışmalarda, elde ettiği başarılara rağmen pozitivist doktrinin gerçekliği
açıklamada çok sınırlı olduğu tezi vurgulanırken, benzer bir yorum eğitim bilimlerinde “pozitivizmin eğitim
alanına iyi hizmet ettiği ancak bunun bütünüyle olmadığı” şeklinde yapılmaktadır. Bütün diğer araştırma
paradigmaları gibi onun da sınırlılıkları vardır ve “araştırma paradigması, araştırma ideolojisine döndüğü
zaman kullanışlılığını azaltan nedenleri için tohum atılmıştır”. Hiçbir paradigma, her paradigmanın
doğasında olan bu sınırlandırmalardan dolayı eğitim alanında sabit bir paradigma olmamalıdır. Çünkü
paradigmalar gerçekliğin insan yapımı açıklamalarıdır, onlar insan doğasının sınırlarını yansıtır. Her
paradigma eleştirilebilir çünkü her paradigma doğal olarak sınırlıdır. Bu betimleme “post pozitivist eleştirel
çokluk” teziyle anlam kazanmaktadır. Herhangi bir araştırmacı tarafından seçilen her metod bazı ön
kabullere dayanır ve gerçekliği ortaya çıkarmanın tek bir metodu yoktur.
Feyerabend (1999b, 47) “her şey mümkündür” ün yöntem için temel bir ilke olmadığını belirtir. O,
niyetinin bir dizi genel kuralın yerine başka bir kurallar dizisi koymak değil, daha çok okuru bütün
yöntemlerin, en apaçık olanların bile, sınırları olduğuna ikna etmek olduğunu açıklar. “Bütün kuralların
sınırları vardır ve her şeyi kapsamına alabilen bir “akılsallık” yoktur” savından hareketle Feyerabend
(1999b), mutlak kuralların yerini almayacak ve onları tamamlayacak bir bağlamsallığı savunur.
Horkheimer’de (2005, 143) bu bağlamda birey, toplum ve doğa arasındaki ilişkiyi bir defada nihai olarak
belirleyecek bir formülün olmadığını belirtir. Nitekim Feyerabend (2012, 340) bilimi birçok gelenekten biri
olarak görmekte ve bu geleneklerden hangisinin daha nesnel olduğu konusunda karar vermenin de
mümkün olamayacağını kanıtlamaya çalışmaktadır. Bu bildiride de izlenen yol kendini mutlaklık
mertebesine oturtmaya çalışmayan bir metodoloji tartışması yapmaktır.
Eğitim bilimlerindeki konular tüm sosyal bilimlerde olduğu gibi gerçekliğin doğasına (ontoloji), bilgi
açıklamalarının meşruluğuna (epistemoloji), ve bilginin nasıl inşa edildiğine (metodoloji) ilişkin örtük
teorilerdir. Bu örtük teoriler eğitim bilimleri ile ilgili kavramsallaştırmaları ve onun pratiğini başlatır,
belirler ya da sınırlandırabilir. Bu incelemenin temel amacı eğitim bilimleri alanında ontolojik ve
epistemolojik açıklamalar yapmaktan daha ziyade, metodoloji tartışmalarını tarihsel, sosyal ve eğitim
bilimsel açıdan ortaya koymak ve eğitim bilimlerinin metodolojiyle olan serüvenini inceleyerek sınırlar
koymayan yeni bir metodolojik açılım getirmektir. Eğitim bilimlerinde metodoloji tartışmaları, genel
anlamda sosyal bilimlerin doğa bilimleriyle olan ayrışması ve bu çerçevede değerlendirilebilecek
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pozitivizmin ve onunla birlikte gelişen metodunun bilime egemenliği ve alternatif metodoloji üretme
çabaları üzerinde odaklanmaktadır. Bu bildiride, eğitim bilimleri için daha kuşatıcı bir vizyon sergilenerek
pozitivizm-yorumsamacı çatışmasından çıkıp çözüm için farklı bir perspektif sunulmaya çalışılmaktadır.
Ancak perspektivist yaklaşıma ulaşılmaya çalışılırken Pandora’nın kutusu açıldığında eğitim bilimleri
alanında yapılan ampirizm, mantıksal ampirizm, bağlamsallık, durumsallık gibi çeşitli metodolojik
tartışmalara da değinilmiştir. Bu amacı gerçekleştirirken, sosyal bilimlerin günümüze kadar olan
metodolojik yolculuğu, eğitim bilimleri özelinde tarihsel bir incelemeye tabi tutulmuştur. Bu incelemenin
pratik ilgisi eğitim bilimleri metodolojisi olmasına rağmen sosyal bilimlerin metodolojik gelişiminden de
yararlanılmıştır. Bu çerçevede bu bildirinin amacı, eğitim araştırmaları bağlamında Pandora’nın kutusunu
yeniden açmak (belki de sadece aralamak) ve kutuda kalan ‘umudu’ yani perspektivizmi teorik olarak
tartışmaya açmaktır.
Eğitim bilimlerinde metodoloji tartışmaları
Ampirizm, kendisinden önceki yaklaşımlardan farklılaşarak, sosyal bilimlerinin ne yapması ile ilgili
çeşitli felsefik temeller sağlamıştır. Onun çağdaş mirası, entelektüel öncülleri tarafından paylaşılan
pozitivizm olmuştur. Pozitivizmin en erken biçimi rasyonalizme bir reaksiyon olarak ortaya çıkmış, ilk
milenyumda oldukça baskın hale gelmiş ve sonraki yüzyıllarda da takip edilmiştir. Rasyonalizm sağduyu ya
da gözlem temelinde iyi kurulmuş bir önerme ile başladıktan sonra dünyaya dair çeşitli önermelerle ilgili
“gerçek”in belirleniminde tümdengelimi kullanmıştır (Tebes, 2005). Ampirizm ise bilimsel bilginin
doğrulanmış bilgi olduğu tezine ulaşmak için gözlem ve deneyden yola çıkarak spekülatif tasavvurlara yer
vermeyen, nesnel olarak doğrulanmış bilginin güvenirliğine vurgu yapar. Böylece bilim “olgular üzerine
inşa edilen bir yapı” olarak genellemelerle kendini meşrulaştırmaya çalışır. Ulaşılan teori ise gözlem ve
deneye rehberlik ederek döngüsel ilerlemesini sürdürür (Chalmers, 2007). Comte, bilim insanlarının
görevinin, “tüm görüngülerin değişmez doğa yasalarına tabi oldukları gerçeğini kabul ederek, bütün
çabaların amacını bunları bulmak ve sayılarını en aza indirmek” olduğunu öne sürmekte (Narski, 2006, 61)
ve bu düşüncesiyle sosyal bilimlerin pozitivist metodolojiyle açıklanabileceği görüşünü ileri sürerek, sosyal
bilimler alanında pozitivizme popülarite kazandıran ilk düşünür olmuştur. Pozitivizm aynı zamanda bilgi
arayıcılarına gerçekliğin dışsal olduğunu vurgular. Gerçekliğin dışsal olduğu vurgusu, bilginin bağımsız
gerçeklik düşüncesine dayanmasını (objektif bir gerçekliğin var olduğu) ifade eder ve bir teorinin
kavramsallaştırılmasında ölçülebilirliği, betimlenebilirliği ve açıklanabilirliği kültürel ya da tarihsel
önyargılardan bağımsız önermelerle yansız testler yoluyla sağlanabileceğini kurallara bağlar (Bates, 1980).
Pozitivizmin bu felsefik varsayımı, bilimsel metodoloji ile eşdeğer hale gelmekte ve ampirik metodolojiye
başvurulmadan yapılan her türlü bilgi üretimini yadsıyarak kendi zeminini güçlendirmektedir.
Pozitivizm sosyal bilim pratiğini ve bilim insanlarının çalışmalarında neye değer vereceğini etkilemiş,
tüm insanlar ve toplumsal olaylarla ilgili durumlara bilimsel metodun kullanılabilirliğini ve bu çalışmaların
tümünde kullanılabilecek tek bir metodun varlığını kabul etmiş, olguların ölçülmesine dayanan
işlemselciliği standartlaştırmış, iyi bilimin “değerden bağımsız” olması gerektiği inancını desteklemiş,
teorinin yanlışlanabilirliği geleneğine öncülük ederek iyi teorilerin ciddi testlerden geçmesi gerektiğini
onaylamış, sayısallaştırılmış gözlemsel ilişkiler ve hipotez testini merkeze yerleştirmiş ve son olarak insanı
tarihsel, dilsel, psikolojik, kültürel olarak dönüşüm geçirmeyen bir anlama indirgemiştir (Tebes, 2005).
Habermas (2004), pozitivizmin toplumları kontrol etme ve onlara yön verme ihtiyacıyla birlikte
doğduğunu ve bu amaca hizmet ettiğini belirtmektedir. Böylece pozitivizm bir toplumsal dönüştürme
aracıdır ve eğitim bilimlerinde kullanılma amaçlarından biri de kontrol etme ve yön vermedir. Wallon
(2002, 35) da bu bağlamda pozitivizmin, bilginlerin bilimsel metod gereksinimlerine cevap vermekten çok,
şu andaki sosyal rejime uygun düştüğü için bu kadar yaygınlık kazandığını belirtir. Feyerabend (1999a, 24)
gelinen bu noktada “batı” biliminin dünya üzerinde hâkimiyet kurduğunu, bunun sebebinin onun “içkin
akliliğindeki vukuf” değil, iktidar oyunu olduğunu belirtmektedir. Bu açıklamalar incelendiğinde dünyaya
egemen olan düşüncenin, bilimin metodolojisine de yön vererek ve onunla birlikte toplumu kontrol altına
aldığı ve onu yönlendirdiği belirtilebilir. Feyerabend (1999a, 46) pozitivist metodolojinin “gözlem ya da
deney sonuçlarının hakikati ortaya çıkaracağı miti”ni eleştirel bir incelemeye tabi tutar. O, alışıldık kavram
ve usullerin ve “olguların” eleştirisinde ilk adımın, “çemberin dışına çıkma teşebbüsü” olması gerektiği
inancındadır. Benzer bir şekilde Bourdieu (1983) bilimin bir dizi “epistemolojik kopuş” ile başlayıp
ilerlediğini öne sürer. Burada vurgulandığı gibi, eğitim bilimci kendi metodolojisini eleştirel bir analize tabi
tutmalıdır; böylece metodolojisi hakkındaki gerçekliğe ulaşabilecektir. Örneğin Horkheimer (2002, 91) bir
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araştırmada, araştırmacının “insanın istekleri gerçekten kendisine mi aittir” düşüncesini tartışması
gerektiğini belirtir. Böylece araştırma, eğitim bilimciler için, insanların istek ve görüşlerinin kendilerine ait
olup olmadığının ortaya çıkarılabileceği yeni bir metodolojik kurguya dönüşür.
Pozitivizmde metod, sınırlayıcı, soyutlayıcı ve durağan bir özellik kazanır. Olguların ve onlara yönelik
algı ve değerlerin o anki durumuyla görünür ve sürekli değişim halinde oldukları unutulur. Onların sürekli
devinim halinde değil, öyle oldukları gibi durdukları varsayılır. Kısacası “ağaçlara baka baka onların
oluşturduğu büyük orman görünmez olur” (Labérénce, 2006, 167). Ayrıca pozitivizm “her yerde aynılık”
ve “nihailik” varsayımına dayanmaktadır (Demir, 1996, 17). Oysaki birey, toplum ve doğa arasındaki ilişkiyi
bir defada nihai olarak belirleyecek bir formül yoktur (Horkheimer, 2005, 143). Hiçbir şey kesin değildir,
çünkü hiçbir şey tek başına ve bağımsız değildir ve basit bir formüle sığıştırılacak kadar yalın değildir
(Prenant, 2006, 140). Pozitivist metodolojinin savunularından olan ve eğitim bilimlerin kesinlik, her şeyi
açıklayabilirlik, formülasyon, matematikleştirme gibi özelliklerinin görüngülerin arkasındaki gerçekliğe
ulaşmak için savunulamayacağı görülmektedir. Böylece eğitim bilimleri kendi metodolojik kurgusunu
yaratacak dinamikleri, doğa bilimlerine öykünerek değil, kendi düşünce dünyasından hareketle
oluşturmalıdır.
Bilimsel sürecin iki güdüsünden biri doğal dünyayı anlamak diğeri ise kontrol etmektir (Snow, 2001,
166). Dünyayı anlama ve kontrol etme belirli bir metodolojinin araştırma yaklaşımlarının kullanımıyla
olmaktadır. Bu da nicel araştırma yaklaşımlarıyla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Punch’ın (2005, 132)
da belirttiği gibi genel olarak nicel araştırma pozitivizm üzerine kuruludur. Kavramlar oluşturmak ve
değişkenleri ölçmeye yönelik ana yaklaşım, doğal olarak pozitivizmdir. Aslında pozitivizm, metoduyla,
sadece bilimin üzerinde değil, sosyo kültürel anlamda insanın üzerinde de bir denetim aracıdır. Bu denetim
aynı zamanda bilime bir müdahaledir. Müdahaleler Feyerabend’in (1999a, 144) de vurguladığı gibi
algılanan cismin ya da olgunun şekliyle ilgili olmayan şekiller yaratırlar ve yanılsamalara neden olurlar.
Gulbenkian Komisyonu’nun “sosyal bilimlerin yeniden yapılanması üzerine rapor”unda (2003, 48)
“doğa bilimlerinin uzun zamandan beri ölçümü yapanın ölçülene müdahale ettiği” gerçeğini kabul ettikleri
belirtilmekte ve bu gerçekliğin çok daha kolay kabul edilebilir olması gereken sosyal bilimlerde (ve
dolayısıyla eğitim bilimlerinde de) söz konusu önermenin tartışılmadığı belirtilmektedir. Özelikle eğitim
bilimlerinde, pozitivist yaklaşımın nicel desen yöntemlerinden tarama türü araştırmalarında kullanılan
ölçeklerin (inanç, tutum, görüş ölçekleri) araştırmacı veya araştırmacıların perspektifleriyle hazırlanarak
kapalı uçlu sorularla katılımcıların belirli kategorilere yönlendirilerek sınırlandırılması, ölçümü yapanın
ölçülene müdahalesinin araştırmanın başlangıcından itibaren ölçeklerle gerçekleştiği gerçekliğini gözler
önüne sermektedir. Bu müdahalenin beklide eğitim bilimciler tarafından bilindik olduğu söylenebilir ancak
bunun eğitim bilimciler tarafından kabul edilebilir, sorgulanabilir ve deklere edilebilir olmadığı aşikardır.
Eğitim bilimlerinde ölçülene müdahale sadece araştırmanın başlangıcında değil, araştırmanın analiz
basamağını önceleyen felsefesinde de kendini göstermektedir. Bunun sadece eğitim bilimlerine özgü
olmadığı tüm bilimlerde de yaygın kabul olduğu ifade edilebilir. Nitekim Feyerabend (1999a, 78) modern
bilimin tutarlılık, genellik ve deneysel başarı açısından şimdiye kadar görülen tüm yapıları geride bırakan
matematiksel yapılar geliştirdiğini ifade ederken, bilimcilerin “bu mucizeyi” gerçekleştirmek için mevcut
tüm sorunları kuram-olgu ilişkisine hapsetmek ve ad hoc hipotezler, ad hoc yaklaşıklaştırmalar ve diğer
usuller yardımıyla gizlemek zorunda kaldıklarını belirtmektedir. Eğitim bilimciler de ya deneysel ya da
tarama araştırmalarında bunu gerçekleştirmeye çalışarak aynı yanılsamaları devam ettirmiştir. Kuhn’a
(1990, 62) göre bir bilim iyice teknik, özellikle de matematiksel teknik bir nitelik kazandıktan sonra, onun
entelektüel tarih alanında itici bir güç olma rolünün önemi oldukça azalır. Eğitim bilimlerinin de böyle bir
matematikselleşme içinde olması, alandaki bilim insanlarının entelektüel güçlerinin azalmasına, bunun
eğitimi dönüştürme güçleri bir yana eğitimi ve eğitimsel sorunları anlamlandırma, bu sorunların
üstesinden gelme ve eğitimsel ufuk belirlemede de yetersiz kalmalarına neden olduğu, eğitim bilimcilerin
reel eğitim pratiğine müdahaledeki etkilerine/etkisizliklerine bakıldığında daha iyi anlaşılmaktadır.
Eğitim bilimciler genel olarak deney, gözlem, anket ve benzeri teknikleri kullanarak yaptıkları
çalışmalara, bilgi sorunsalına zaman akmadığı ve bilginin durağan bir ortamda oluştuğu inancını taşıyarak
başvururlar. Feyerabend’in (1999a, 141) de sosyal bilimler için vurguladığı gibi zaman akmaktadır ve
bilginin tarihsel-toplumsal arka planları vardır. Prenant’ın (2006, 129) da belirttiği gibi, insan tarihe bağlı
olan sosyal bir varlıktır. Pozitivist metoda başvuran eğitim bilimciler, şeylerin özü ile değil sadece

200

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

görünüşleriyle, yani bize onlardan gelen verili olanla ilgilenmekte, bunu da yeterli ve gerekli görmektedir.
Oysaki Resnik’in (2004, 65) de vurguladığı gibi bilimsel bilgi, değerli olsun ya da olmasın, bize dünya
hakkında doğru inançlar kazandırmalıdır.
Horkheimer’e göre bir araştırma metodu tikeldeki evrensele ulaşmayı hedeflemelidir. Böylece, tikele
doğru olabildiğince derine inmeli ve onun içindeki evrensel yasayı keşfetmelidir. Tarihsel bütünlüğün
kavranabilme derecesi, tikel toplumsal olguların ayrıntılı kuramsal ve ampirik incelemelerin sonucunda
gerçekleşebilir. Gerçek doğru pratiğin doğasında bulunur ve sadece onun bir anını yakalayabilir (Held,
2006, 206). Bu açıklamalardan da yola çıkarak eğitim bilimlerinin, metodolojist yaklaşımın
boyunduruğundan kurtulmuş bir bilim yaklaşımına ihtiyacı olduğu belirtilebilir. Böylece metodoloji
tapınma nesnesi değil gerçekliği tüm yönleriyle ortaya koymaya çalışmalı, bunun ötesinde anlamlarla
yüceltilmemelidir. Hiçbir toplumsal gerçeklik anlık değildir ve toplumsal gerçekliğe ilişkin bilgi, tarihsel bir
birikim üzerinde kuruludur. Bu tarihsel birikim ise insan yapımıdır ve tarihsel birikim insani müdahalelerle
doğal seyri değiştirilmiş olay ve olgularla doludur. Tüm toplumsal gerçeklikler gibi eğitimsel gerçeklikler
de tarihsel ve toplumsal bütünlük içinde kavranabilir.
Buraya kadar olan tartışmalardan da anlaşılacağı gibi eğitim bilimlerindeki metodolojist
yanılsamaların temel nedenlerinden biri, Cresswell ve Clark’ın (2011) ifadesiyle sosyal bilimler gibi, doğa
bilimlerinin yolunu izleme isteğinden kaynaklanmaktadır. Rabinow ve Sullivan’ın (1990, 3) belirlenimine
göre, bu yanılsama öncelikle sosyal bilimlerde gerçekleşmiştir. Sezgi ve yargılar, her araştırmanın asal
öğeleridir. Bu durumda eğitim bilimleri öznellik ile nesnellik arasındaki ayrımı birleştirebilmelidir. Eğitim
bilimleri de metodolojist bir yanılsama olan evrenselliğin ve kanunların keşfedilmesinin değil, belli bir
bağlamın ve dünyanın anlamlandırılması, açıklaması ve keşfedilmesiyle ilgilenmelidir. Eğitim bilimlerinde
Feyerabend’in (1992, 259) bilim için önerdiği, “eyleme kapasitemizi mümkün mertebe daha az
kaybetmemizi sağlayan ve bizi doğal eğilimlerimizden sapmamızı mümkün mertebe azaltmaya zorlayan
bir metodolojiye” ihtiyaç vardır. Burada da önemle vurgulanması gereken “diyalektik akıl”dır. Yukarıda
genel olarak değerlendirilen eğitim bilimcilerin metodolojist yanılsamaları bu aşamada evrensellik,
nesnellik ve yöntemperestlik bağlamında tartışılmaya çalışılmıştır.
Evrensellik miti
Evrensellik, bir kanun ya da onun ifade ettiği teorinin tüm tarihsel dönemlerde, tüm toplumlar ya da
mekanlar için geçerli olması ve bilginin üretilme yol, yöntem ve süreçlerinin bu toplum ve mekanlarda
aynılığı (Demir, 1996, 126) şeklinde değerlendirilebilir. Bilgi ve eylemin evrensel olarak geçerli ve bağlayıcı
standartları olduğu varsayımı, nüfuzu entelektüel tartışma alanının çok ötelerine uzanan bir inancın özel
bir biçimidir. Sözü edilen bu inanç, “doğru bir yaşam tarzı vardır ve tüm dünyanın onu kabul etmesi
sağlanmalıdır” (Feyarabed, 2012, 20) ifadesiyle tartışma zeminine taşınır. Bilimler düzenli bir tarzda
ilerliyor olabilirler ama burada karşılaşılan modeller sabit değildir ve evrenselleştirilemezler (Feyarabed,
2012, 21).
Kuhn gibi Feyerabend de teori yansız bir gözlem dilinin ve evrensel metodolojik kural ve standartların
varlığını kabul etmez (Keat & Urry, 2001, 98). Feyerabend bilim için bir mantığın söz konusu olmadığını
göstermeye çalışmış ve bilim insanlarının teori üretmelerini ve bunlara bağlı kalmalarını öznel ve irrasyonel
sebeplere dayandırmıştır (Horgan, 2003, 79). Teori oluşturma, uygulama ve geliştirme pratiği Feyarabend
(2012, 24) için bir sanat, dolayısıyla da tarihsel bir süreçtir. Canlı bir girişim olarak bilim, tarihin bir
parçasıdır. Ders kitaplarındaki formüller, tarih nehri içinde sürdürülen faaliyetlerin geçici olarak,
don(durul)muş parçalarıdır. Eğer anlamak ve sonuçlar çıkarılmak isteniyorsa onlar yeniden eritilmeli ve
nehre gönderilmelidir. Eğitim bilimsel anlamda değerlendirildiğinde eğitimsel gerçeklik, Özsoy’un (2011)
da vurguladığı gibi olguların ve olayların değişmez tözlerden çok inşa edilen ilişkilerden oluştuğunu
vurgulayan tarihsel/ilişkisel bir perspektifle aşılabilir. Eğitim bilimlerindeki temel yönelim, eğitime olgusal
yaklaşan, ampirik veriler üzerinden geliştirilen genellemelerle eğitim bilimsel gerçekliği zaman ve mekanla
sınırlamayan bir yaklaşımı içerir. Oysa eğitim bilimlerinin, genellemeler ve yasalar peşinde koşmayan,
bunun yerine tekile/yerele yönelen, “öteki”ni de inceleme konusu yapan, araştırma sürecinde insansal
öğeyi öne çıkaran, eğitim sürecindeki bireyi hem öğrenen hem öğreten katılımcılar olarak ele alan bir
bilimsel yaklaşıma ve metodolojiye ihtiyacı vardır. Bu anlamda metodoloji, neyi kimin için araştırdığımıza
bağlı olarak seçeceğimiz bir araç olmanın ötesinde bir anlam ifade etmemelidir.
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Kuramların doğruluk ve yanlışlıklarının, sistematik gözlem, anket ve deney gibi yollarla
değerlendirilmesi gerektiğini savunan eğitim bilimciler, oldukça genel, evrensel ifadeler dizisi yaratmayı
düşünmekte ve bir önermenin doğruluğu ve yanlışlığı kesinleştirilmesi mümkün ise değerli olduğunu
savunmaktadırlar. Eğitim bilimlerinde asıl olan sadece salt veriler toplamaya yönelik belirleyici bir önem
olmamalı, kuram da belirleyici öneme sahip olmalıdır. Yani kuramla pratiğin ilişkisi iyi kavranmalıdır.
Kuram bu anlamda düşünüldüğünde, zaten belli bir pratikten doğmuş olan ve gerçekliğe ulaşmak için
koyulan hedeflerden kaynaklanan bilgilerdir. Eğitim bilimlerinde bilgi, verili koşullarda olabildiğince çok
olay için açıklayıcı ya da düzenleyici olarak kullanılmaktadır. Sorunların toplumsal kaynağı, bilimin
kullanıldığı gerçek durumlar ve uygulandığı amaçlar onun dışında kabul edilir. Oysa verili olan insanın ne
yapabileceğine de bağlıdır. Böylece verili olan her zaman olasılıktır ve değişme gücü yüksektir.
Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak Feyerabend’in (1999, 207) bilim, “insanların çevreleriyle başa
çıkmak için icat ettikleri birçok araçtan sadece biridir” düşüncesine ulaşılabilir. Bu anlamda eğitim bilimleri
yegâne ve yanılmaz değildir. Ayrıca eğitim bilimleri kendi başına bırakılmayacak kadar güçlü, dayatmacı ve
tehlikeli hale gelmiş durumdadır. Eğitim bilimciler, kendi “oyun parklarını” bilimsel yöntemin kuralları
olarak gördükleri şeylere uygun olarak işletmekle yetinmez, bu kuralları evrenselleştirmek de isterler,
onların baştan sona toplumun bir parçası olması için çırpınır ve amaçlarını gerçekleştirmek için her çareye
başvururlar; “argüman, propaganda, baskı taktikleri ve korkutma, lobicilik” bunlardan sadece birkaçıdır.
Tüm bunların üstesinden gelebilmek için, eğitim bilimlerine hâkim olan bu metodolojinin yanlışlıklarını
kendi ifadeleriyle tartışmak ve yanlışlarını açığa vurmak gerekmektedir. Bu yanlışların ya da sorunların
tartışılması, egemen metodolojinin iyileştirilmesi değil onun varlığının tehdit edilmesi anlamında bir
içeriğe sahip olmalıdır. Feyarabed’in (2012, 22) vurguladığı gibi “bilimin doğasında kültürel çeşitliliği
dışlayan hiçbir şey yoktur” ve eğitim bilimlerindeki metod çeşitliliği “serbest ve sınır konmamış” araştırma
anlamında ele alındığında ancak bilime ters düşmez.
Nesnellik iddiası
Bir usulün ya da bakış açısının nesnel olduğunu söylemek, onun insanların beklenti, düşünce, tutum
ve istekleri ne olursa olsun geçerli olduğunu iddia etmektir. Bilim insanlarının çalışmalarında da nesnellik
iddiası oldukça yoğundur (Feyerabed, 2012, 14). Bilimin gelişmesi ve giderek büyüyen bir bilgi stoku
oluşturmasıyla birlikte, nesnelliği sadece bilgi üretmek için değil eldeki hazır bilgi toplamını
meşrulaştırmak, yani onun nesnel olarak geçerli olduğunu göstermek için de kullanılmaya başlandı
(Feyerabend, 2012, 18). Eğitim bilimciler Bauman’ın da (2004, 242) belirttiği gibi doğa bilimlerinin
metodolojik egemenlik düzeyine ulaşmak amacıyla, onların kullandığı metotlar kadar kesin ve nesnel
metotları kullanmasıyla bilim katına ulaşabileceğine inanmaktadırlar. Bu durum aslında Horkheimer’in
(2005, 38) “doğa yasalarının değişmezliğine ilişkin genel dogma” vurgusunun eğitim bilimlerinde de
kullanılma isteğidir. Böylece eğitim bilimleri nesnel davranma, evrensel ve değişmez olma gibi özellikler
kazanarak doğa bilimlerinin egemenliğini ve toplumda gördüğü değeri kazanmak istemektedir.
Eğitim bilimlerindeki metodoloji tartışmalarının önemli bir bölümünü nesnellik sorunu oluşturur.
Nesnellik, “gerçeklik hakkında bir şekilde ampirik olarak doğrulanmış, sistematik, dünyevi bilgi üretme”
hedefine ulaşma çabalarını anlatmak üzere kullanılır. Bu durum, araştırmacıları kantitatif veriler aramaya
itmektedir. Eğitim bilimciler belirli bir sosyal ortama ait olduklarına göre, eğitimsel gerçekliği algılar ve
yorumlarken, bazı önkabüllerle ve önyargılarla yola çıktıklarını kabul etmelidirler. Bu anlamda “tarafsız”
eğitim bilimcinin varlığı tartışmalıdır. Eğitimsel gerçeklik, fotoğrafın gerçeği temsil etmesi gibi temsil
edilemez. Gulbenkian Komisyonu’na (2003, 87) göre de bütün veriler gerçekliğin içinden, dönemin dünya
görüşlerine ve teorik modellerine uygun olarak, döneme özgü grupların bakış açılarından seçilmiştir.
Horkheimer’in (2005, 10) görüşlerine göre de bir kuramın yönü, metotları ve nesnesi yani gerçekliğin
kendisi insanlardan bağımsız değildir. Bilim tarihsel sürecin bir etmenidir. Kuram ve pratiğin birbirinden
ayrılması ise tarihsel bir fenomendir. Bilim her şeyiyle insan öznelliğinden ayrılamaz. Eğitim bilimlerinin
nesnel olması gerekliliğinin öne sürülmesi, araştırmacı, araştırılan olgu ve olgunun failleri ile araştırma
metodunun tarihsel bağlamından koparılmasının mümkün olabilirliği ölçüsünde gerçektir.
Pozitivist varsayımlarla oluşturulan bir metodolojinin, objektif gerçekliğin değişmez doğal yasalar
yoluyla işlediği ontolojik, gözlemlenen ve gözlemci arasındaki dualitenin gözlemlenen alanın dışında duran
gözlemci için mümkün olacağı epistemolojik temele dayanmaktadır. Yapılandırmacı paradigma ise realist
bir ontolojiden daha çok göreceliliğe dayanmaktadır (Guba & Lincoln, 1989, 12). Pozitivist paradigmada
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objektif bir gerçeklik varken post pozitivist paradigmada gerçeklik ‘aklın sosyal bir inşası” olarak
bireyseldir. Bu teze göre bilim bir sosyal inşadır ve keşfedilmiş olanın neden ve etkisinin değişmez yasaları
yoktur. Pozitivist paradigma araştırma ve araştırmacının ayrılığına inanırken, postpozitivist paradigma ise
araştırma bulgularının araştırma ve araştıran arasındaki etkileşimle keşfedildiğine inanır. Pozitivist
paradigmada araştırmadan araştırmacı ayrımı, araştırmacının durumundan bağımsızlığı ve araştırma
raporu (account) arasındaki uygunluk olarak bir gerçekliğe sahiptir. Postpozitivist paradigmada gerçeklik
bilgilendirilmiş ve çok yönlü inşacılar arasındaki bir konsensüs meselesidir. Hakikat araştırmacının
gerçekliği nasıl inşa ettiğinden bağımsız değildir, önerinin doğru olması doğru sonucu vermez (Pring,
2000). Pozitivist bilim geleneğindeki gerçekliğin dışsal olduğu vurgusu, bilginin bağımsız gerçeklik
düşüncesine dayanmasını (objektif bir gerçekliğin var olduğu) ifade eder ve bir teorinin
kavramsallaştırılmasında ölçülebilirliği, betimlenebilirliği ve açıklanabilirliği kültürel ya da tarihsel
önyargılardan bağımsız önermelerle yansız testler yoluyla sağlanabileceğini kurallara bağlar (Bates, 1980).
Pozitivizmin bu felsefik varsayımı, bilimsel metodoloji ile eşdeğer hale gelmekte ve ampirik metodolojiye
başvurulmadan yapılan her türlü bilgi üretimini yadsıyarak kendi zeminini güçlendirmektedir (Güngör,
2014, 427). Eğitim bilimciler genel olarak sosyal bilimciler için Wallerstein’ın (2003, 21) belirttiği pozitivist
bilim paradigmasının temel önermelerinden biri olan, “araştırmacıların dışında nesnel bir gerçekliğin var
olduğunu ve araştırmacıların kendi önyargılarının analizine etkide bulunmasına izin vermemesi”
gerektiğini kabul etmişlerdir.
Gulbenkian Komisyonu’nun “sosyal bilimlerin yeniden yapılanması üzerine rapor”unda (2003, 72)
sosyal bilimlerin metodolojik sorunları üç başlık altında incelenmektedir. Bu sorunlar eğitim bilimleri
bağlamında düşünüldüğünde de benzer sorunların olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, her eğitim
bilimci, “içinde yaşadığı fiziksel ve sosyal bağlamdan soyutlanamaz” düşüncesidir. Böylece
kavramsallaştırmaların temelinde de felsefi inançların olduğu vurgulanır. Eğitim bilimsel her ölçüm,
gerçekliği kaydetmeye çalışırken onu değiştirir. Zamanla eğitim bilimlerindeki yapay tarafsızlık iddiası,
bulguların doğruluk değerini arttırmayı önleyen başlıca engel haline gelmiştir. Böylece eğitim bilimlerinde
yapılan çalışmalar (farkında olarak ya da olmayarak) metodolojinin yanıltması ile eğitim bilimcilere
gerçekliğin resmi gibi görülebilir. Sürekli aynı işlemlerin devam ettirilmesi ile de metodoloji kendi varlığını
eleştirilemeyecek bir sağlamlıkla korur. İkincisi, zaman ve mekân eğitim bilimciler için sosyal gerçekliği
yorumlamada bir değişkense, eğitim bilimlerinde yeni bir metodoloji geliştirilmelidir. Bu yeni metodoloji
kendini tabulaştırmak yerine yanlışlığı anlaşıldığında yeni bir metodolojiye bırakacak düzenlemeleri kendi
içinde taşımalıdır. Üçüncüsü ise, eğitim bilimlerinde “alt disiplinler” arasındaki yapay ayrımların
kaldırılması ve araştırmaların bu birlikteliğe uygun olarak yapılmasıdır. Örneğin eğitim sosyolojisi, eğitim
psikolojisi, eğitim felsefesi, eğitim politikası gibi alanlarda çalışan bilim insanları bir araştırma teması
altında görüşlerini açıklayacak ortamları yaratmalı ve kolektif bir yapı oluşturabilmelidir.
Pozitivizm, sosyal bilim pratiğini ve bilim insanlarının çalışmalarında neye değer vereceğini etkilemiş,
tüm insanlar ve toplumsal olaylarla ilgili durumlara bilimsel metodun kullanılabilirliğini ve bu çalışmaların
tümünde kullanılabilecek tek bir metodun varlığını kabul etmiş, olguların ölçülmesine dayanan
işlemselciliği standartlaştırmış, iyi bilimin “değerden bağımsız” olması gerektiği inancını desteklemiş,
teorinin yanlışlanabilirliği geleneğine öncülük ederek iyi teorilerin ciddi testlerden geçmesi gerektiğini
onaylamış, sayısallaştırılmış gözlemsel ilişkiler ve hipotez testini merkeze yerleştirmiş ve son olarak insanı
tarihsel, dilsel, psikolojik, kültürel olarak dönüşüm geçirmeyen bir anlama indirgemiştir (Tebes, 2005).
Eğitim bilimlerinde pozitivist metodolojinin değere ilişkin yanılsaması Lincoln ve Guba’nın (1985, 186)
belirttiği gibi “değeri açığa çıkarmak ve açıklamakla” aşılabilir. Değerler üzerine düşünülebildiği kadar
düşünmek için, en azından bu değerlerin araştırmada önemli bir yer tuttuğu benimsenmelidir. Eğitim
bilimlerinde metodolojinin bizi değerlerin istenmeyen saldırılarından koruyabildiği ve koruduğu
aldatmacasının sürdürülmesine karşı böyle bir tavrın her koşulda tercih edilmesi gerekir. Yine benzer bir
şekilde değerden bağımsız eğitim bilimi üretme girişimini Hense (1980, 247), “en iyi olasılıkla
gerçekleştirilemez, en kötü olasılıkla da kendi kendini aldatıyor demek” olduğunu vurgulamaktadır (akt:
Punch, 2005, 49). Her toplumsal gerçeklik gibi, eğitimsel gerçeklik de saydam değildir, kendine ilişkin
yorumu kendi içinde taşımaz. Tıpkı toplumsal dünya gibi, eğitim dünyası da, bu dünyanın hakikati
hakkında, politik mücadele alanıdır (Özsoy, 2010).
Myring’e (2000, 8) göre eğitim bilimlerinde pozitivist metodolojinin etkileri çoğunlukla anket ve
görüşme, pedagojik deney ve testler yoluyla etkinleştirilmiştir. Sultana (1995) ise pozitivizmin bu
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düşüncesini genelleştirme isteğinden kaynaklanan “veri diktatörlüğü” olarak nitelendirmektedir. Eğitim
bilimlerinde egemen olan pozitivist metodolojiye bağlı olarak ortaya çıkan yanılsamaların sonuçlarını
Myring (2000) ölçeklerin, testlerin, anket sorularının ve standartlaştırılmış araçlarla yapılan araştırmaların
“ele alınan kişilere” söz hakkı tanımadığı düşüncesinde odaklanmaktadır. Bu yolla yapılan bir araştırma,
araştırmaya katılan kişilerin önündeki seçeneklere verilen tepkilere indirgenmektedir. Bu tepkileri
belirleyen öznelerin kendileri değil, onlara araştırma aracını uygulayanlar tarafından hazırlanmış olan
şeyin içeriğidir. Dolayısıyla araştırmacı her şekilde araştırmanın içinde bulunmakta ve araştırmanın
nesnelliğini değil öznelliğini kanıtlamaktadır.
Yöntemperestlik
Eğitim bilimcinin, eğitimsel gerçekliği açıklama, onu eğitimbilimsel gerçekliğe dönüştürme çabası,
eğitimsel gerçekliği anlamlandırma çabasıdır. Bu anlamlandırma, eğitimsel gerçekliği hem yansıtır hem de
onu kavrayışımızı etkiler. Eğitim bilimci metodolojiyi bu gerçekliğin betimlenmesini, açıklanmasını
sağlamak ve “apaçık gerçekliğin” ötesindekini, onun tarihsel toplumsal anlamını ortaya koymak üzere bir
araç olarak kullanır. Bilimcinin, bilimi metodolojiden ibaret gören ve ona “bilimi bilim yapan” bir özellik
atfeden tutumu ise, onu neyi, niçin yaptığından uzaklaştırarak, metodolojist bir çizgiye savurur.
Metodolojist tutum bir yanılsamadır. Feyerabend’in (1999, 155) vurguladığı biçimiyle yanılsama,
“insan zihninin uygun şekilde uyarıldığında sahte deneyimler üretme yeteneği”nde olmasından ileri gelir.
Bilimin zorla sanatlara ve metotlara indirgenmesi de bu bağlamda bir yanılsamadır. Bilgi çeşitli ilke, düstur
ve gözlemler altında büyümesini sürdürür. Ne zaman ki bilim metotların kalıbına vurulur, o zaman hacim
ve içerik olarak büyümesi sona erer. Daha cilalı, bol açıklamalı ve kullanışlı olması durumu ise değişmez.
Metodolojist yanılsama içerisinde olan eğitim bilimciler de kendi gelişimini sürdüremeyen ve bilimin
içeriğini, hacmini genişletemeyen cilalı bir bilim yapma hevesindedirler.
Narski (2006, 98) ampirizmin “bilimlerin bilimi” olarak algılanmasının önemli bir yanılsama olduğunu
belirtir. Böylece metod bilim yerine geçmiş olmakta ve kutsanmaktadır. Bu kutsama gerçekte
“yöntemperest” bir tutuma neden olmaktadır. Janesick’e (1994, 215) göre “yöntemperest”lik özellikle
eğitim bilimlerinde çoğu kez söylemi bastıracak ölçüde metoda körü körüne bağlanmak ve kendini metoda
adamak, araştırılacak olanın asli yanını dışlayarak, asıl çabayı yöntemlerin seçimine ve savunulmasına
harcamaktır (akt: Punch, 2005, 22). Yine pozitivizmdeki “bilim, deneyin öznel kısaltmasıdır” ifadesi de
eğitim bilimciler açısından kutsanan başka bir değerdir. Metodolojinin bilimin kendisi olarak görülmesi
yanılgısı, yapılan çalışmaları etkileyebilmekte ve metod fetişizmine neden olmaktadır. Bu, neyin, niçin
araştırıldığının bir kenara bırakılarak, belirli bir yöntemin kullanılmasına yönelinmesi anlamında olumsuz
etkilere sahiptir. Her yöntem, dayandığı temel sayıtlılar ve kullanılmasını mümkün kıldığı veriler
konusunda olduğu kadar, bulguların kavranmasına getirdiği sınır açısından da yanlıdır. Bilimin
metodolojisi, toplumsal gerçekliğin (eğitimsel gerçekliğin) bütünselliği ve tarihsel sürekliliği içinde, özne
ve nesne arasındaki karşılıklı ilişkiler göz ardı edilmeden kavranmasına olanak sağlamalıdır.
Eğitim bilimleri alanında, bilimi bilim yapanın “yöntem” olduğu, dolayısıyla eğitim bilimlerinin her
derde deva bir “bilimsel yöntem”in eğitime uygulanmasından ibaret olduğu şeklindeki pozitivist bir bilim
anlayışı egemendir. Türkiye’de eğitim bilimlerinin bilimsel alanda üretilmeyen soru(n)lara bilimsel
araçlarla çözüm arayan bir bilim dalı kimliğinde olduğu belirtilebilir (Özsoy, Ünal, Güngör ve diğerleri,
2013). Eğitim bilimciler gelecekteki olayları önceden tahmin etmek/görmek amacıyla, sadece verili olguları
saptamak ve sınıflandırmak yanılgısındadırlar. Bunun sonucu, geleceği görmek değil, ampirizm yanılgısı
içinde olanlar tarafından çarpıtılmış “hayalet bir dünya imgesi”ni görmektir. Eğitim bilimlerinde verilerin
çeşitli istatistik işlemlerden geçirilmesi ve matematikselleştirilmesi ilgiyi olgudan daha çok metodun ve
onun işlemlerinin doğrulanabilirliğine yöneltmektedir. Kaldı ki gerçekliğin incelenmesi konunun ne amaçla
seçildiğiyle de ilgilidir. Araştırılacak konunun seçimi bile araştırmaya değer olmasından değil, farkında
olarak ya da olmayarak yönlendiricilerin (piyasa, teknik ilgi vs) etkisiyle olabilmektedir. Eğitim
bilimlerindeki araştırmaların pratiğe dayalı sorunları çözme amacı gütmesi de, “kendi ve yaptığı iş üzerine
düşünmeyen” kolektif davranamayan bir eğitim bilimci kitlesi yaratmıştır.
Perspektivizm
Ampirizme yönelik en büyük eleştiriler Kuhn (1990) ve Feyerabend (1999a, 1999b, 2012) tarafından
yapılmıştır. Tebes’e göre (2005) Kuhn, gözlemlerin teoriden yola çıkılarak yapılması eleştirisinde Popper
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ile aynı görüştedir. Ancak Kuhn, Popper’den farklı olarak bilimsel süreçlerin normal ve devrimsel olduğunu
ve bilim topluluğunun bilimsel aktiviteyi biçimlendirdiği görüşündedir. Chalmers’e göre (2007) Popper ve
Kuhn bilimin sahibi bulunduğumuz en iyi bilgi olduğunu öne sürerek de ortaklaşmaktadır. Bu görüş özel
türde bir bilgi üreten özerk bilim gibi bir şey olduğunu varsaymaktır. Mantıksal ampirizme Feyerabend’in
(1999a) eleştirisi ise tek bir yöntemin gerçekliği açıklamada sınırlı kaldığı yönündedir. O, mantıksal
ampirizme karşı “epistemolojik anarşist” görüşü savunmuştur. Ona göre yöntemdeki sınırlandırma teori
geliştirmeyi engeller, oysa teori bilimsel ilerlemede köşe taşıdır. Bilimsel yöntemde tek kural olmalıdır:
“Her şey mümkündür”. Dolayısıyla Feyarabend (1999a, 49) nesnelerin sürekli dönüşüm halinde olduğu
gerçeğinden hareketle tek tipleşmenin bilimin eleştirel gücünü zayıflattığını, kuramın çoğalmasının bilim
için yararlı olduğunu, tek tipleşmenin bireyin özgür gelişimini de tehlikeye attığını belirtir.
Eğitim bilimleri alanında alternatif paradigmanın kabulü ya da reddi eğitim bilimlerinin nasıl
kavramsallaştırıldığına, araştırıldığına ve uygulandığına yönelik anlamlı sonuçlar doğurur. Paradigmalar ve
bu paradigmaların doğrultusunda oluşan araştırma metodolojileri kavramsal bir zenginlik ve farklılık
sağlar. Araştırmacı ve uygulamacılar seçtikleri paradigmanın doğuracağı sonuçların ne olacağını bilmeleri
için ilk olarak alternatif paradigmaların var olduğunun, hiçbir paradigmanın tüm gerçekliği açıklama
gücüne sahip olmadığının farkına varmaları gerekmektedir. Eğitim bilimleri alanındaki paradigmatik
ihtilafların çözümü teorisyenlerin, araştırmacıların ve uygulayıcıların bu sınırları kabul etmesiyle ve
paradigmaları genel bir gerçekliğin farklı bir perspektifi olarak görmesiyle olabilir. Paradigmalar,
teorisyenler, araştırmacılar ve uygulayıcılar için olası seçimleri sağlayan ve eşit statüde olan gerçekliğin
alternatif görünümü olarak kabul edilmelidir. Peca (2001) eğitim bilimleri alanında farklı yöntemlerle
araştırma yapılmasıyla ulaşılacak bilginin daha kullanışlı ve ilginç sonuçlar doğurabileceğini ifade etmekte
ve eğitim bilimleri alanında yeni gelişen teorileri savunmaktadır. Ona göre bu yeni teorik perspektif, önceki
teorik çerçeve yoluyla görünmez hale getirilen eğitim fenomeniyle ilgili gerçekliğin farklı bakış açılarını
görünür yapabilir ve bu teoriler, eleştirel sorgulama için yeni alanlar açarak öncelikle yok sayılan fenomeni
aydınlatabilir.
Eğitim bilimlerinde metodoloji tartışmaları, genel anlamda sosyal bilimlerin doğa bilimleriyle olan
ayrışması ve bu çerçevede değerlendirilebilecek pozitivizmin ve onunla birlikte gelişen metodunun bilime
egemenliği üzerinde odaklanmaktadır. Eğitim bilimlerinin araştırma metodu, Feyerabend’in (1999, 36) de
sosyal bilimler için vurguladığı gibi, çoğunlukla pozitif doğa bilimlerinin kullandığı metottur. Eğitim
bilimlerinde egemen olan metodolojiye anarşist bir yaklaşım sergilemek, disiplinin sorgulanması ve
yeniden temellendirilmesinde başlangıç olması anlamında önemli bir aşamadır. Bu çerçevede Kuhn’un
(1982) “bir bilimsel kolektivitenin ihtiyaç duyduğu şey, politik devrime benzer bir şeydir” ifadesi,
metodolojik olarak izlenmesi gerekli eleştirel çıkarımlara da davet niteliğindedir. Eleştirel bir perspektifle
değerlendirildiğinde bilim asla tamamlanmış bir süreç değildir. Bu tamamlanmamışlığa bilimin
metodolojisi de dâhildir. Horkheimer’in (2005, 143) birey, toplum ve doğa arasındaki ilişkiyi bir defada
nihai olarak belirleyecek bir formülün olmadığı vurgusundan hareketle, eğitim bilimleri için önerilen sabit
bir metodoloji veya sabit bir aklîlik kuramı düşüncesinin, eğitim bilimlerinin ilerlemesinin önünde engel
olduğu/olacağı belirtilebilir. Dolayısıyla bu bildirideki metodoloji ile ilgili yapılan tartışmalar devam eden
bir sürecin parçası olmaktan başka bir amaç taşımamakta ve belirlenimlerden olabildiğince sakınılmaya
çalışılmaktadır.
Langevin (2006, 19) bir fizikçi olarak, elde ettiği başarılara rağmen pozitivist doktrinin gerçekliği
açıklamada çok sınırlı olduğu tezinde ısrar ederken, Frank (1984, 13) da benzer bir yorumu “pozitivizmin
eğitim bilimlerine iyi hizmet ettiği ancak bunun bütünüyle olmadığı” şeklinde yapmaktadır. Bütün diğer
araştırma paradigmaları gibi onun da sınırlılıkları vardır ve “araştırma paradigması, araştırma ideolojisine
döndüğü zaman kullanışlılığını azaltan nedenleri için tohum atılmıştır”. Hiçbir paradigma, her
paradigmanın doğasında olan bu sınırlandırmalardan dolayı eğitim bilimlerinin sabit bir paradigması
olmamalıdır. Çünkü paradigmalar gerçekliğin insan yapımı açıklamalarıdır, onlar insan doğasının sınırlarını
yansıtır. Her paradigma eleştirilebilir çünkü her paradigma doğal olarak sınırlıdır. Bu betimleme Cook’un
(1985) “post pozitivist eleştirel çokluk” teziyle anlam kazanmaktadır. Herhangi bir araştırmacı tarafından
seçilen her metod bazı ön kabullere dayanır ve gerçekliği ortaya çıkarmanın tek bir metodu yoktur.
Eleştirel çokluk, nitel verilere karşı nicel verileri göreceli olarak daha değerli gören araştırmacılar arasında
devam eden tartışmaları da aydınlatır. Tarihsel olarak nitel verilerin nicel verilere oranla daha az kesinlik
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içermesi eleştirilerine karşın perspektivist düşünce, araştırma sorularına bağlı olarak metodun
farklılaşabileceğini savunur.
Mantıksal ampirizme karşı bağlamsallığı alternatif olarak gören Pepper (1942; akt. Tebes, 2005) insan
eylemlerinin dinamik olduğunu belirtmiş ve makinesel bir düşünceye, benzerliklerden hareket etmeye ve
organizma işleyişiyle insan davranışlarının açıklanması fikrine karşı çıkmıştır. Bu görüşün uzandığı yer
“hiçbir yöntem gerçekliği kesin olarak göstermeyebilir” savıdır. Park (1999) gelinen bu aşamada bilim
felsefesi alanında kabul edilen genel görüş olan mantıksal ampirizmin bilimin uygun açıklamalarını
yapmakta yetersiz kaldığını ve bilimsel gerçekçiliği açıklamada neokantiyan yapısalcılık ve postpozitivizm
gibi alternatiflerin ivme kazandığını belirtmektedir. Bilimin pozitivist görüşünün eleştirisi eğitim bilimleri
alanında da artmış, pozitivizmin genel felsefik düşüncesi tarafından geniş ölçüde şekillendirilmiş olan
geleneksel teorilerin temel ilkeleri, farklı boyutlarda eleştirilmiştir. Bu büyük sistematik meydan okuma
Greenfield'in (1975) öznelcilik ve Bates'in (1980) sosyal eleştirel teorisi tarafından gerçekleştirilmiştir.
Karşıt paradigmatik durumları tanımlanmada “nitel” ve “nicel” terimleri de kullanılmıştır. Nicel
paradigma pozitivistik, bağımsız, nesnel, sonuç/çıktı yönelimli ve doğa bilim dünya görüşüne sahipken,
aksine nitel paradigma, fenomenolojik, bütünsel, öznel, süreç yönelimli ve sosyal antropolojik dünya
görüşünü savunmaktadır (Creswell, 2013). Nitel paradigma savunucuları onu gerçekliğin uygun bir şekilde
keşfedilmesi ve anlatılması olarak görmüş ve nicel paradigmayı yerinden etmesi gerektiğini belirtmişlerdir
(Peca, 2001). Pozitivist paradigma üzerine kurulu bir diğer görüş nitel araştırma metodolojisine pozitivistik
geçerlik ve güvenirlik kriterlerinin uygulanmasını öneren düşüncedir. Bu görüş bir sentez aramaktan daha
ziyade nitel araştırmayı pozitivizme uygun hale getirme uğraşıdır (Peca, 2001). Bu görüşe karşı çıkanlar ise
nitel araştırmalara uygulanan pozitivistik kriterlerin nitel araştırmaları daha nitel yapamayacağını belirtir
(Popkewitz, 1984). Sultana (1995) ise pozitivizmin bu düşüncesini genelleştirme isteğinden kaynaklanan
“veri diktatörlüğü” olarak nitelendirmektedir. Dolayısıyla nitel araştırmalar olaylara, olgulara ilişkin ne
olduğu, kimin konuştuğu ve ne söylendiğinin detaylarını verme yanında, sessizliğin de anlamını verir.
Sessizlikler, aralıklar anlamada bir ipucu oluşturur. Oysa pozitivizmin etkisindeki nitel araştırmalarda
sessizlik ölçülemediğinden değersizdir.
Tebes (2005) “fenomenlerle ilgili çalışmalarda metodolojilerin kombinasyonu (nirengi)” düşüncesini
savunmakta, hiçbir metodun değerli ya da değersiz görülmemesi gerektiğini belirtmektedir. Hiç kimse
doğru cevapların tekeline sahip değildir. Bu nedenle nitel ve nicel araştırma metodolojisinin hangisinin
uygun olduğu araştırma bağlamına ve temel önermelere bağlıdır. Bu düşünce perspektivizmin “gerçeklikle
ilgili bilginin düşünce-bağımsız olduğu kadar durumsal ya da bağlamsal” olduğu varsayımıyla da
örtüşmektedir. Perspektivizm görüşü Nietzche’den neredeyse bir yüzyıl sonra bilim felsefesi bağlamında
yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Bilimsel perspektivizm görüşünü öne süren Giere (2006), bilimsel teori
ve bilimsel gözlemleri perspektival bir yaklaşımla tartışmakta, perspektivizmi “bilim savaşları” ve “Sokal
Vakası” ile ilgili tartışmaları çözme niyetiyle alternatif bir görüş olarak önermektedir. Pearce’ye göre (2012)
Giere nesnel realizmi reddederken, perspektival bir realizmi öne sürer. Ona göre perspektivizm, “her
perspektifin bir başkasından daha iyi olarak önemsendiği” değil, “her perspektifin gerçekliğin bir yönünü
açıkladığı” bir metodolojik varsayıma dayanır.
Waistell (2007) Nietzshe’nin (1967) “doğru yoktur sadece perspektival ‘bilgi ve görüş’, dolayısıyla
sadece ‘yorumlar’ vardır” tezini perspektivizmin çıkış noktası olarak kabul etmekte ve dünyanın sınırsız
yolla yorumlanabileceğini ve çoklu perspektiflerle desteklenebileceğini belirtmektedir. Perspektivizmde
epistemolojik konular, bilginin sınırlı bir alanı içermesi nedeniyle durumsaldır. Bundan dolayı bütün
perspektifler gerçekliğin sadece belirli bir kısmını açıklayabilir. Dolayısıyla tek bir perspektif sınırlandırılmış
bir algı yaratır. Örneğin gözler sadece belirli bir mesafeyi görür ve bakış açısı bireylerin yaşadığı ve hareket
ettiği yerle sınırlıdır. Ancak çoklu perspektifler anlamayı arttırabilir. Örneğin belirli bir perspektiften bakma
sadece kısmi bir resim sağlar, çoklu bir perspektifin kombine edilmesi daha holistik/bütüncül bir görüş
yaratır. Şeyler onların diğer şeylerle ilişkilerinin etkisi yoluyla ortaya çıkar. Bu nedenle uzayda/mekanda
var olan her şey göreceli bir var oluştur. Her şey bir diğeri için ve diğerinin aracılığıyla var olur, her ikisi de
eşit görecelilikte olur. Her bireyin dünyası farklıdır, her bireyin dünyası geçmiş bireysel ve kolektif
yorumlarının üzerine inşa edilen bireysel bir yorumdur (Nietzsche, 1962; akt. Waistell, 2007). Üstelik bu
yorumlar çeşitli çatışma ve mücadeleler sonunda tarihsel olarak üretilmiş, gerçekliğe yönelik
sorunsallaştırılmış öznel yorumlardır (Sultana, 1995, 14). Bu nedenle sosyal hayatın bilgisi ancak ve sadece
yorumdur (Özlem, 2001,61). Şayet gerçek yorumlamaysa ve bütün yorumlamalar verili bir sistem içinde
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aynı derecede önemliyse metodolojilerden birinin diğerine karşı üstünlüğünü savunmak da problemli olur
(McLaren & Giarelli, 1995, 2).
Sosyal bilimlerde feminist araştırmalar ve eleştirel teorinin metodolojik çıkarımları perspektivist
görüşün haklılığına da zemin hazırlamıştır. Feminist araştırmalar mantıksal ampirizmden daha ziyade
gerçekliğin bağlamsal olduğu tezini vurgulamış ve daha çok marjinalize edilmiş, mahrum bırakılmış
grupların farklı seslerini duyurmak amacıyla öyküsel, durum çalışması ve katılımcı eylem araştırması gibi
bilimsel araştırma yollarına başvurarak alternatif üretmeye çalışmışlardır. Eleştirel teori ise daha çok
durumsal bilginin gerçekliğini merkezine yerleştirmekte ve bilimin amacını baskıdan özgürleştirme olarak
ortaya koymaktadır. Onlar etnografik ya da öyküleştirici yaklaşımları kullanarak baskıya tanıklık edenlerin
ya da katılımcı eylem araştırması yoluyla baskılanmış grup ya da bireylerin sesini duyurmaya çalışmışlardır
(Tebes, 2005). Bu yaklaşım pozitivist anlayışın hâkimiyeti altındaki “sosyal bilimlerin, evrenselci tavırları
gereği, yereli ve farklı olanı göz ardı etmesi ve dışlamasına” (Özlem, 2001, 61) alternatif bir paradigmayı
oluşturmaktadır. McLaren ve Giarelli (1995, 2) bu paradigmayı anlamı, öznelerarasılığı ve bilginin sosyal
inşasını incelemeyi sağlayan, bilgi ve değeri ayırmayan bir yaklaşım olarak görür. Gulbenkian
Komisyonu’nun “sosyal bilimlerin yeniden yapılandırılması rapor”unda (2003, 72) vurgulandığı gibi
insanlar “içinde yaşadığı fiziksel ve sosyal bağlamdan soyutlanamaz”.
Eleştirel kuramın durumsal yaklaşımı, pozitivizmin ampirizmine başlıca alternatifken, eğitim bilimleri
büyük ölçüde geleneksel pozitivist perspektife bağımlı kalmış, ancak eğitim bilimleri teorisyenleri,
araştırmacıları ve uygulayıcıları tarafından pozitivizme alternatif paradigmaların kabul edilmesine yönelik
az da olsa gelişen çabalar, metodolojik ayrışmaya neden olmuştur. Bu ayrışma araştırmacı ve uygulayıcılar
için eğitimsel gerçekliğin farklı yollarla açıklanabileceği düşüncesini doğurmuştur. Lutz’un (1992, 465)
”çağdaş dünyamızda tek bir gerçeklik, tek bir doğru olmayabilir. Biz sadece gerçeği ararız ve bizim gerçeği
arama yollarımızda ihtiyaç duyulan, sınırlandırmaların olmamasıdır” betimlemesi de bu düşünceyi
pekiştirmektedir. McLaren ve Giarellli (1995) ise yorumlamaya dayalı gerçekliğin çoklu açıklamalarına ve
değerlendirmelerine karşı metodolojik ve ontolojik yasakların pozitivizmin taklitçiliği ile sonuçlanacağını
belirtir.
Eğitim bilimlerindeki temel yönelimin, eğitime olgusal yaklaşan, ampirik veriler üzerinden geliştirilen
genellemelerle eğitim bilimsel gerçekliği zaman ve mekanla sınırlamayan bir yaklaşımı içermesi eğitim
bilimlerini teknikleştirmektedir. Kuhn’a (1990, 62) göre bir bilim iyice teknik, özellikle de matematiksel
teknik bir nitelik kazandıktan sonra, onun entelektüel tarih alanında itici bir güç olma rolünün önemi
oldukça azalır. Eğitim bilimleri de böyle bir matematikselleşme içinde olması onun entelektüel gücünün
azalmasına neden olduğu açıktır. Oysa eğitim bilimlerinin, genellemeler ve yasalar peşinde koşmayan,
bunun yerine tekile/yerele yönelen, “öteki”ni de inceleme konusu yapan, araştırma sürecinde insansal
öğeyi öne çıkaran, eğitim sürecindeki bireyi hem öğrenen hem öğreten katılımcılar olarak ele alan bir
bilimsel yaklaşıma ve metodolojiye de ihtiyacı vardır. Bu anlamda metodoloji, neyi kimin için
araştırdığımıza bağlı olarak seçeceğimiz bir araç olmanın ötesinde bir anlam ifade etmemelidir.
Araştırmacı belli bir perspektife sahiptir; dolayısıyla o incelediği olaya veya olguya fiilen katılır;
araştırmacıyı incelediği şeyden ayıran bir mesafe yoktur. Buna bağlı olarak nesnellik diye bir şey de yoktur;
sadece perspektif bağımlı olarak nesneler hakkında söz etme diye bir şey vardır (Özlem, 2001, 61; Yıldırım
& Şimşek, 2004). O halde Mialaret’in (2001) eğitim bilimleri için vurguladığı gibi ‘eğitim bilimlerinde her
türlü araştırma yapılabilir’. Eğitim bilimleri araştırmalarında belgeler üzerinden yapılan tarihsel
araştırmalardan, insan bilimlerinde kullanılan görüşme, gözlem, anket v.b. bütün tekniklerden ve deneysel
araştırmalardan yararlanılabilir. Bu metodoloji, perspektivist bir bakış açısını yansıtır. Gerçekliğin ortaya
çıkarılması için araştırmacının amacı dikkate alındığında perspektivizm, bir zenginlik ve gereklilik olarak
görülmelidir. Evers ve Lakomski (1991) uygulamalı sosyal bilimlerin çoğunda bilimin pozitivist yorumunun
metodolojisiyle ilgili zayıflıklarının arttığını ifade ederken, bu metodolojik zayıflığın artışını, doğa
bilimlerinin fenomenleri tahmin etme ve açıklamada ve dünyaya ilişkin anlayışımızdaki ilerlemede başarılı
olamadığı bu nedenle de paradoksal olarak doğa bilimlerinin metod ve içerik olarak sorgulanmasına
bağlamaktadır.
Alternatif paradigmalara karşı olanlar, kendi paradigmalarını değişmez inanç sistemleri olarak
görmektedirler. Oysa bilimsel paradigmalar sabitlenmiş bir gerçeklik görünümü değil, gerçeklikle ilgili bilim
insanlarının ortak inançlarının tarihsel perspektifleridir. Paradigmalar kişiler tarafından yaratılmış ve
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gerçekliğin formalize edilmiş perspektifleri olduğu kadar alternatifleridir de. Bilimsel paradigmalar,
akademisyenlere birleştirici kavramsal bir çatı sağlar. Evers ve Lakomski (1996) pozitivizmin ampirik
metodoloji dışında yapılan bilim inşasını dışladığını, pozitivizme karşı gelişen alternatiflerin ise aynı
derecede ciddi sınırlandırma eğilimi içinde olduğunu belirtmektedir. Onlara göre bu dışlamalar
sorunludur. Çünkü ulaşılan bu bilimsel bilgi, reddettiklerinden daha az geçerli olabilenleri meşrulaştırmada
kullanılmıştır. Öyleyse bilgi McLaren ve Giarelli’nin de (1995) betimlediği gibi yorum ve bağlama dayalı,
toplumsal olarak inşa edilmiştir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, eğitim bilimsel alandaki egemen araştırma metodolojinin eleştirisi yapılarak, onun
metodolojist yanılsamaları açıklanmaya çalışılmış ve yapılan tartışmalar bağlamında metodolojik tekliğin
sakıncaları olduğunun keşfi bildirinin ilk sonucunu oluşturmuştur. Eğitim bilimciler gelecekteki olayları
önceden tahmin etmek/görmek amacıyla, sadece verili olguları saptamak ve sınıflandırmak
yanılgısındadırlar. Bunun sonucu, geleceği görmek değil, sadece mantıksal ampirizmin metotlarını
kullanarak ulaştıkları bulgulardan hareket edip sınırlı bir gerçeklik algısı ile “hayalet bir dünya imgesi”ni
görmektir. Oysa Özlem’in de (2001, 61) belirttiği gibi gerçeklik karmaşıktır ve gerçeklik çeşitlilik, karşılıklı
etkileşim ve özgüllük barındırır. Dolayısıyla gelecek belirsizdir ve bilim önceden bilme, önceden söyleme
imkanına sahip değildir. Eğitim bilimciler, araştırmanın makineyi çağrıştıran işleyişini, olgu toplama,
doğrulama, sınıflandırma vb. çarkını durdurup, bunların anlamı ve gerçeklikle ilişkisi üzerinde düşünmek
yerine, bilimin sadece gözlemlerle hareket ettiğini, olguların ve olayların çeşitli ölçme araçlarıyla
incelenebileceğini tekrarlarlar ve işleyişini betimlerler. Eğitim bilimcilerin tek metodoloji olarak kabul
ettikleri ampirisizmle ulaştıkları gerçeklik algısı, çoğu zaman, olgu ve olayların altında yatan gerçekliği açığa
çıkarmaktan çok gizleyen yüzey görüngüleri haline gelebilir. Dolayısıyla eğitim bilimciler Özlem’in de
(2001, 61) belirttiği gibi “bilimde tek bir doğru yoktur” düsturunu göz önüne almalıdır.
Eğitim bilimcilerin nesnel gerçekliğin dışsallığına olan inancı, evrensel genelleme tutkusu, olgular
arasındaki ilişkileri nicelleştirme alışkanlıkları ve eğitim araştırmalarını nicel yaklaşımlardan ibaret görüp
onu bilimin kendisi gibi algılayarak, bilimi ve yöntemi dokunulmaz tabular ilan etmeleri gibi sorunlar
nedeniyle gerçekliğin yorumunu ne derece ortaya koyabildikleri tartışma konusudur. Böylece bildirinin bir
diğer sonucunu oluşturan ve gerçekliğin çok boyutluluğunu vurgulayan yeni metodolojilere ihtiyacın
olduğu, bilimin metodunu tabulaştırmanın bilimi tabulaştırmak olduğu hakikatine ulaşılabilir.
Eğitim bilimlerinin metodolojisi ile ilgili yukarıda yapılan tartışmalar doğrultusunda, eğitim bilimciler
araştırma konularını tarihsel-toplumsal olgulara dayandırmak, araştırma konusundaki birçok şeyin tikel
olduğunun bilincine varmak, olayların kurallar, inanışlar, değerler ve ideoloji gibi çeşitli etkenlere göre ele
alarak incelemek, belirlenimcilikten kurtulmak gibi yeni metodolojik kurgulara ihtiyacı vardır. Bu bağlamda
eğitim bilimciler nesneleştirici olmaktan vazgeçmeli ve nesnesi olan insanın kendisinin de etkisiyle
oluştuğunu görebilmelidir. Eğitim bilimciler disiplinlerini metodolojik olarak var edebilmeli/açıklamalı ve
kendi çalışma alanına nasıl müdahale edeceğini ortaya koyabilmelidir. Bu bildirinin bir diğer sonucu ise
Gadamer’in (1990, 85) sosyal bilimler için vurguladığı gibi eğitim bilimleri de “doğasının açıklanmasını, salt
metodolojik sorunlarla kısıtlamamalıdır” ifadesinde gizlidir. Mesele belirli bir metodu tanımlamaktan
ibaret değildir; tümüyle değişik bir bilgi ve gerçeklik anlayışına varmaktır. Aynı zamanda mesele, eğitim
bilimcilerin şu an için kullandığı metodun sorunlarını gidermek değil, bir yandan onu yanlışlıkları üzerinden
eleştirmek, diğer yandan ise eğitim bilimlerinin kendi doğasına uygun metodolojiyi yerleştirerek farklı bir
bilgi ve gerçekliğe ulaşmaktır.
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Eğitim Bilimleri Lisansüstü Öğrencilerinin 21.yy Öğrenen Becerilerine
İlişkin Görüşleri
Ezgi Sağat, Mersin Üniversitesi, Türkiye, ezgisagat95@gmail.com
Prof. Dr. Tuğba Yanpar Yelken, Mersin Üniversitesi, Türkiye, tyanpar@gmail.com
Öz
Dünyadaki hızlı değişim ve gelişmelerin bireyleri etkilediği en önemli alanlardan biri kuşkusuz öğrenme
öğretme sürecidir. Bu değişim ve gelişmelerin beraberinde getirdiği, öğrenme öğretme sürecinde aktif rol
oynayan öğrenenlerde bulunması gereken bir takım beceriler 21.yy öğrenen becerileri olarak
adlandırılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin, 21.yy’daki öğrenen
becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir.21.yy öğrenen becerileri, Öğrenme Ve Yenilik, Bilgi, Medya
Ve Teknoloji, Yaşam Ve Kariyer Becerileri olmak üzere 3 boyut şeklinde sınıflandırılmış ve incelenmiştir.
Araştırmanın amacı doğrultusunda Akdeniz Bölgesinde yer alan iki devlet üniversitesinin eğitim bilimleri
enstitülerinde öğrenim gören 18 lisansüstü öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Buna
göre 21.yy öğrenen becerilerine ilişkin temalar, öğrenme ve yenilik becerileri, bilgi, medya, teknoloji
becerileri, yaşam ve kariyer becerileri, 21.yy öğrenen becerilerini kullanma düzeyleri, 21.yy öğrenen
becerilerinin geliştirilmesine yönelik öneriler olarak belirlenmiştir. Bu temalara ilişkin kodlar incelenmiş ve
tartışılmıştır. Araştırmanın sonuçları alan yazındaki benzer diğer araştırmaları destekler niteliktedir. Eğitim
bilimleri lisansüstü öğrencilerinin 21.yy öğrenen becerilerine yönelik farkındalıkları yüksektir ve bu
becerileri kullanmada kendi düzeylerinin farkındadırlar.
Anahtar Kelimeler: 21.yy öğrenen becerileri, 21.yy öğrenenleri, lisansüstü öğrenciler.
Abstract
One of the most important areas affected by the rapid changes and developments in the world is
undoubtedly learning and teaching process. A set of skills that should be possessed by the learners who
play an active role in the learning and teaching process brought by these changes and developments are
called 21st century learner skills.The purpose of this study is to identify educational sciences postgraduate
students’ views about 21st century learner skills. This study, which is qualitative in nature, utilized
descriptive screening models. The participants were 18 postgraduate students who attended Educational
Sciences Institute in two state universities in the Mediterranean Region. Data were collected using semistructured interview form that consisted open-ended questions. Data obtained from the form were
analyzed using content analysis techniques. A general look at the research findings showed that
educational sciences postgraduate students were highly aware of 21st century learner skills.
Key words: 21st century learner skills, 21st century learners, postgraduate students
Giriş
Dünyadaki hızlı değişim ve gelişmeler toplumu oluşturan bireyleri birçok alanda etkilemektedir. Şüphesiz
öğrenme öğretme süreci bu alanlardan biridir. Bireylerin değişim ve gelişmelere uyum sağlayabilmeleri,
etkin birer vatandaş olabilmeleri, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri, bilgiyi seçip analiz ederek,
elde ettikleri bilgileri günlük hayatlarında kullanarak üretimde bulunabilmeleri, eğitsel açıdan temel
becerilerin dışında, üst düzey beceri ve yeterlilikleri gerektirmektedir. Bireylerin sahip olması gereken bu
beceri ve yeterlilikler 21.yy becerileri olarak adlandırılmaktadır (Anagün, Atalay, Kılıç ve Yaşar, 2016).
21.yy becerileri, değişen dünya koşullarına uyum sağlamak ve bununla yetinmeyip koşulların
iyileştirilmesine katkıda bulunmak, yeni bir şeyler ortaya koymak için bireylerde bulunması gereken
özellikleri kapsamaktadır. Bireylerin bu becerileri kazanması ve kullanması etkili bir yaşam boyu öğrenme
sürecini ve başarılı bir kariyer yaşamını beraberinde getirmektedir. Kuşkusuz bireylere bu becerilerin
kazandırılmasında okulların ve yükseköğretim kurumlarının rolü büyüktür. Özellikle öğretmen yetiştiren
eğitim fakülteleri ve öğretmenlere lisansüstü eğitim veren eğitim bilimleri enstitüleri bu bağlamda ayrı bir
öneme sahiptir. Bu nedenle hem lisans programlarının hem de lisansüstü programların bu becerilerin
kazandırılmasını ve kullanımını destekler nitelikte oluşturulması gerekmektedir. Bu araştırma
öğrenenlerin bakış açısıyla var olan programların, bireylere 21.yy becerilerine ilişkin neler kazandırdığı,
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öğrenenlerin kazanılan becerileri kullanma düzeyleri ve bu becerilerinin kazandırılması ile ilgili önerilerini
kapsamaktadır. Eğitim ve öğretimin önemli paydaşlarından biri öğrenenlerdir. Öğrenenlerin günümüz
becerilerinin kazandırılmasına yönelik görüşleri yeni oluşturulacak veya düzenlenecek programlara
rehberlik edeceğinden böyle bir araştırmaya gereksinim duyulmuştur.
Alanyazın incelendiğinde 21.yy becerilerinin yalnız öğrenen veya yalnız öğreten boyutlarında incelendiği
araştırmalara (Alcı, Aslan, Gürültü, 2018; Anagün, Atalay, Kılıç ve Yaşar, 2016; Günüç, Kuzu ve Odabaşı,
2013) rastlanmıştır. Öğreten boyutu, öğreten konumundaki bireylerin sahip olması gereken beceri ve
yeterlilikleri ifade ederken, öğrenen boyutu, öğrenen bireyde bulunması gereken beceri ve yeterlilikleri
içerir. Göksun (2016), iki boyutu birlikte ele almış ve aralarındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu araştırmada 21.yy
öğrenen becerileri üzerinde durulacaktır. 21.yy öğrenen becerilerinin farklı sınıflandırmaları literatürde
mevcuttur.
Tablo 1.
21.yy Becerilerinin Sınıflandırılması.
P21 , Trilling &Fadel (2009)
ATC 21

Öğrenme ve yenilik becerileri
- bilgi ve
(rainbow)

beceri

kuşağı

OECD

(Assesment
and
Teaching of 21
Century Skills)

(Göksun, 2016)

Yaratıcılık
inovasyon

Alternatif
özellikler

ve

Eleştirel düşünme ve
problem çözme becerileri



Yaratıcılık ve inovasyon
becerileri



İletişim becerileri

Öğrenmeyi
öğrenme
üstbilişsel
farkındalık



İşbirliği becerileri

İletişim ve işbirliği

(Dijital okuryazarlık)


Bilgi okuryazarlığı



Medya okuryazarlığı



Bilgi
ve
teknolojileri
okuryazarlığı

National
Council-

(Assessing
21st
Century Skills, 2011)
bilişsel

Bilişsel yetenekler

Eleştirel düşünme,
problem çözme ve
karar verme



Bilgi,
medya ve teknoloji
becerileri

The
Research
NRC

ve

Çalışma
Araçları
Bilgi okuryazarlığı
Bilgi,
İletişim
Teknoloji
Okuryazarlığı

Kültürel ve sosyal
değerlerde yaşanan
değişim

Kişisel beceriler

iletişim
(BİT)

Bu araştırmada Amerika Birleşik Devletleri’nde 21 eyalette uygulanan ve 33 kurum tarafından desteklenen
bir stratejik eğitim projesi olan “Partnership for 21st Century Learning (P21)” (Gelen, 2017) adlı kuruluş ile
birlikte Trilling ve Fadel’in (2009) 21.yy öğrenen becerileri sınıflandırılması esas alınmıştır.
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Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin, 21.yy öğrenen becerilerine ilişkin
görüşlerinin belirlenmesidir. Ayrıca eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin 21.yy becerilerini kullanmada
kendilerini nasıl gördüklerini ve bu becerilerin nasıl geliştirilebileceğine yönelik önerilerini ortaya
çıkarmaktır. Alan yazın incelendiğinde 21.yy genel becerileri ve 21.yy öğreten ve öğrenen becerileri ile ilgili
araştırmalara nadir olarak rastlanmış ancak yalnızca 21.yy öğrenen becerilerini ele alan araştırmaya
rastlanmamıştır. Yapılan araştırmaların genellikle öğretmen adayları üzerinde olduğu görülmüştür. Bu
gerekçeden hareketle sonuçların, bu becerilerin geliştirilmesine ve değerlendirilmesine ilgi çekmesi ve
çalışma grubu bakımından araştırma özgünlük ve önem taşımaktadır.
Problem ve Alt Problemler
Bahsedilen amaç ve önem doğrultusunda araştırmanın problemi ve alt problemler şu şekilde
oluşturulmuştur:
Eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin, 21.yy öğrenen becerilerine ilişkin görüşleri nelerdir?
Alt Problemler
1-

Eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin, 21.yy öğrenen becerilerine ilişkin (öğrenme ve yenilik
becerileri, bilgi medya teknolojileri becerileri, kariyer ve yaşam becerileri) görüşleri nelerdir?

2-

Eğitim bilimleri lisansüstü öğrencileri, 21.yy öğrenen becerilerini kullanmada kendilerini nasıl
görmektedirler?

3-

Eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin, 21.yy öğrenen becerilerinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin
önerileri nelerdir?
Yöntem

Bu araştırmada betimsel tarama modelinden yararlanılmıştır. Betimsel yöntemler, ilgilenilen ve
araştırılmak istenen problemin mevcut, var olan durumunu ortaya koymaya yöneliktir. Bu yöntemlerin
en temel özelliği, mevcut durumu kendi koşulları içerisinde ve olduğu gibi müdehale etmeden çalışmaktır
(Alacapınar ve Sönmez, 2011).
Örneklem
Araştırmanın örneklemi belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır.
Ölçüt örnekleme, örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya
da durumlardan oluşturulmasıdır (Akgün,Büyüköztürk,Çakmak,Demirel ve Karadeniz,2009). Bu
araştırmada örneklemin eğitim bilimleri enstitüsünde lisansüstü eğitime devam ediyor olması şartı
gözetilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Akdeniz Bölgesinde yer alan iki devlet üniversitesinin eğitim
bilimleri enstitüsüne devam eden farklı bölümlerden 18 lisansüstü öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın
iki üniversitede gerçekleştirilmesinin nedeni daha çok katılımcıya ulaşabilmektir. Üniversiteler
belirlenirken araştırmacı için kolay ulaşılabilir olma koşulu gözetilmiştir. Aşağıdaki tabloda örnekleme ait
bilgiler verilmiştir
Tablo 2.
Örnekleme Ait Bilgiler.
Yüksek Lisans Programı

Katılımcı Sayısı

Öğretmenlik Yapan Katılımcı
Sayısı

Eğitim Programları ve Öğretimi

5

4

Fen Eğitimi

8

2

Eğitim Yönetimi ve Teftişi

5

2
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Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır.
Görüşmeler yarı yapılandırılmış olarak yapılmıştır. Görüşme formu kullanılan araştırmalarda görüşmeci
önceden belirlediği olduğu konulara bağlı kalarak hazırlamış olduğu soruları sorma ve bu sorular hakkında
daha ayrıntılı bilgi edinme amacıyla esnek davranma hakkına sahiptir (Şimşek ve Yıldırım, 2016, s.132).
Yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılandırılmış görüşmeler kadar katı değil ancak yapılandırılmamış
görüşmeler kadar da esnek değildir. Görüşme formu araştırmacılar tarafından alan yazın taraması sonucu
hazırlanmış olup, eğitim programları ve öğretim bölümünden iki Dr. Öğr. Üye., eğitim yönetimi ve teftişi
bölümünden bir Prof.Dr. öğretim üyesinin görüşleri alınarak son haline getirilmiştir. Görüşme formu,
araştırmada esas alınan sınıflandırmanın üç ana boyutu göz önünde bulundurularak, bu boyutlara ve alt
problemlere ilişkin görüşleri ortaya çıkaracak şekilde hazırlanmıştır. Görüşmeler bireysel olarak iki farklı
üniversitede farklı zamanlarda yapılmıştır. Görüşmeler katılımcıların izniyle ses kaydına alınmıştır.
Eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin 21.yy öğrenen becerilerine (öğrenme ve yenilik, bilgi medya ve
teknolojileri, yaşam ve kariyer) ilişkin görüşlerini, bu becerileri kullanmada kendilerini nasıl gördüklerini
ve bu becerilerin ne şekilde geliştirilebileceğine ilişkin önerilerini ortaya çıkarabilmek amacıyla hazırlanan
görüşme formu beş temel sorudan oluşmaktadır. Temel soruların altında yer alan sorular ile görüşlerin
derinleştirilmesi amaçlanmıştır.
Görüşme sorularından örnekler aşağıda verilmiştir:
Günümüz bilgi toplumunu, dünyada yaşanan hızlı değişim ve gelişmeleri düşündüğümüzde yaşadığımız
21.yy daki öğrenen becerileri size ne ifade etmektedir? (1. görüşme sorusu)
İş yaşamınızı ve günlük yaşamınızı göz önünde bulundurduğunuzda ne gibi becerilere sahip olmanız
gerektiğini düşünüyorsunuz? İş yaşamında sizden beklenen becerilerle, öğrenen becerileri arasında
benzerlikler görüyor musunuz? Ne gibi benzerlikler görüyorsunuz? (4. görüşme sorusu)
Verilerin Analizi
Görüşmelerden elde edilen verilerin analizi için içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi yapılırken, önce
bütün görüşmeler incelenerek kodlar oluşturulmuştur. Kodlar oluşturulduktan sonra kodların ait olduğu
düşünülen kategoriler belirlenmiştir. Daha sonra kategorilerin ait olduğu düşünülen temalar
belirlenmiştir. Veriler iki kişi tarafından bağımsız olarak kodlanmıştır. Kodlayıcılar arası güvenilirliği
belirlemek için Miles ve Huberman (1994; akt. Duban, 2010) benzeşen kodları “Görüş Birliği” ayrışan
kodları ise “Görüş Ayrılığı” olarak adlandırmakta ve kodlayıcı güvenirliği için Uzlaşma Yüzdesi = Görüş Birliği
/ (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) * 100 formülünü önermektedir.
Birinci alt probleme ilişkin I. kodlayıcı 182, II. kodlayıcı 174 kod bulmuştur. İkinci alt probleme ilişkin I.
kodlayıcı 16, II. kodlayıcı 17 kod bulmuştur. Üçüncü alt probleme ilişkin I. kodlayıcı 50, II. kodlayıcı 48 kod
bulmuştur. Kodlayıcı güvenirliği için aşağıdaki hesaplamalar yapılmıştır:
Tablo 3.
Alt Problemlere İlişkin Kodlama Güvenirliği Çalışması.
Alt Problemler
Görüş Birliği
Görüş Ayrılığı

Uyum
(Güvenirlik)
Yüzdesi (%)

1.

Alt Probleme İlişkin
Güvenirlik Bulguları

160

14

% 91,95

2.

Alt Probleme İlişkin
Güvenirlik Bulguları

16

1

% 94,1

3.

Alt Probleme İlişkin
Güvenirlik Bulguları

40

8

% 83,3

Nitel araştırmalarda geçerliğin ve güvenirliğin sağlanması, araştırmacının araştırdığı olguyu olabildiğince
yansız olarak gözlemesi ile olmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen verilerin ve sonuçların

214

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

teyit edilmesi için bazı ek yöntemlere başvurulması gerekmektedir (Şimşek ve Yıldırım, 2016,
s.269).Araştırmada inandırıcılığı sağlamak amaçlı, uzman incelemesi ve katılımcı teyidine başvurulmuştur.
Katılımcı teyidi, katılımcıların ve onların düşüncelerinin doğru olarak temsil edildiğinden emin olmak için
doğru anlayıp anlamadığını sormaktır (Glesne, 2015, s.66). Uzman incelemesi, araştırma konusu hakkında
genel bilgiye sahip ve nitel araştırma yöntemleri konusunda uzmanlaşmış kişilerden, yapılan araştırmayı
çeşitli boyutlarıyla incelemesinin istenmesidir (Başkale, 2016). Araştırma nitel araştırmalar üzerine çalışan
bir akademisyen tarafından incelenmiş ve görüşleri dikkate alınmıştır.
Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde, alt problemlere ilişkin verilerden elde edilen bulgular ve yorumlar yer
almaktadır.
1.

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum

Araştırmanın birinci alt problemi:
Eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin 21.yy öğrenen becerilerine (öğrenme ve yenilik, bilgi medya
teknolojileri, kariyer ve yaşam) ilişkin görüşleri nelerdir?
Bu alt probleme ilişkin yapılan veri analizi sonucu elde edilen bulgular kod- tema tablosu haline getirilmiş
olup aşağıda verilmiştir.
Tablo 4.
Katılımcıların Öğrenme ve Yenilik Becerilerine İlişkin Görüşlerinin Tema Ve Alt Temalara Dağılımı.
Tema

Alt Tema

Öğrenme Becerileri

Öğrenme Ve
Yenilik
Becerileri

Yenilik Becerileri

Kod
Öğrenmeye isteklilik
Araştırmacı olma
Bilgiyi yorumlayabilme/yapılandırma
Merak etme
İletişim becerisi
Nasıl öğrendiğini bilme
Eleştirel düşünme
Öğrenmeyi öğrenme
Kendini yönetebilme
Yabancı dil becerisi
Yaparak yaşayarak öğrenme
Ne öğreneceğini bilme
Öğrenme için çabalama
Analitik düşünme
Kendi kendine öğrenme
İşbirliği
Şüpheci olma
Girişkenlik
Sorumluluk
Problem çözme becerisi
Ön yargısız olma
Risk alma
İleri görüşlü olma

f
7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Bilimsel gelişmeleri takip etme
Yenilikçi düşünme
Yaratıcı olma
İnovatif düşünme

6
4
2
1

Öğrenme ve Yenilik Becerileri teması altında iki alt tema belirlenmiştir. Tablo 3 incelendiğinde, yoğunluğun
en fazla olduğu temanın Öğrenme Becerileri alt teması olduğu görülmektedir. Bu temaya bakıldığında en
fazla öğrenmeye isteklilikle ilgili görüş bildirilmiştir. Yenilik Becerileri teması incelendiğinde, katılımcıların
en fazla bilimsel gelişmeleri takip etme ile ilgili görüş bildirdikleri görülmektedir. Yalnızca bir katılımcı (K3)
inovatif düşünmeden bahsetmiştir. Bulgulara ilişkin eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin
görüşlerinden bazı örnekler şu şekildedir:
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‘’…ne öğreneceğini bilmezsen, bu bilgi kirliliğinde kayboluyorsun…’’ K16
‘’ … gördüğü bir araca ben buna ne katabilirim diye düşünmeli…’’ K3
Tablo 5.
Katılımcıların Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerilerine İlişkin Görüşlerinin Tema ve Alt Temalara Dağılımı.
Tema

Alt Tema

Bilgi
Okuryazarlığı
Bilgi, Medya
ve Teknoloji
Becerileri
Teknoloji
Okuryazarlığı

Kod
Bilgiye ulaşma yollarını bilme
Bilgiyi seçebilme/ doğru bilgiye karar verme
Bilgiyi günlük hayatta kullanabilme
Bilgiyi sorgulama
Bilgiyi yapılandırma/yorumlama
Bilginin değişebilirliğinin farkında olma

f
11
9
8
6
5
4

Teknolojiyi etkili kullanma
Bilgisayar programlarını kullanabilme
Akıllı telefon programlarını kullanabilme

18
5
2

Bilgi, Medya Ve Teknoloji Becerileri teması altında iki alt tema belirlenmiştir. Tablo 4 incelendiğinde,
yoğunluğun en fazla olduğu temanın Bilgi Okuryazarlığı teması olduğu görülmektedir. Katılımcıların
çoğunun bilgiye ulaşma yollarını bilmekten bahsettiği ve bunu bilgiyi seçebilme ve doğru bilgiye karar
vermenin izlediği savunulabilir. Teknoloji Okuryazarlığı teması incelendiğinde ise tüm katılımcıların
teknolojiyi etkili kullanma ile ilgili görüş bildirdikleri dikkat çekmektedir. Bulgulara ilişkin eğitim bilimleri
lisansüstü öğrencilerinin görüşlerinden bazı örnekler şu şekildedir:
‘’ … tamam araştırıyoruz ama acaba her bulduğumuz doğru mu? artık öğrenenler bunu seçebilmeliler.’’
K1
‘’bazen bir şey öğrenmek istediğinde onu nereden öğreneceğini nasıl öğreneceğini bilmen gerekiyor.’’ K5
Tablo 6.
Katılımcıların Yaşam Ve Kariyer Becerilerine İlişkin Görüşlerinin Tema ve Kodlara Dağılımı.
Tema

Yaşam
Ve
Becerileri

Kariyer

Kod

f

Teknolojiyi etkili kullanma

9

İletişim

6

Girişken/Aktif olma

5

Zaman yönetimi

3

Yabancı dil

2

İşbirliği

2

Farklı fikirlere saygı duyma

2

Sorgulama

1

Problem çözme becerisi

1

Yaratıcı düşünme

1

Ekonomi yönetme

1

Özgüven

1
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Yaşam Ve Kariyer Becerileri teması altında kodlar incelendiğinde, katılımcıların en fazla teknolojiyi ektili
kullanma ile ilgili görüş bildirdikleri görülmektedir. Bulgulara ilişkin eğitim bilimleri lisansüstü
öğrencilerinin görüşlerinden bazı örnekler şu şekildedir:
‘’Her şeyden önce bir aile yönetiyorum, ekonomi yönetebilmeliyim.’’ K6
‘’…kesinlikle girişken olmanın çok avantajı var, girişken olmalı…’’ K14
2.

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular Ve Yorum

Araştırmanın ikinci alt problemi:
Eğitim bilimleri lisansüstü öğrencileri, 21.yy öğrenen becerilerini kullanmada kendilerini nasıl
görmektedirler?
Bu alt probleme ilişkin yapılan veri analizi sonucu elde edilen bulgular kod- tema tablosu haline getirilmiş
olup aşağıda verilmiştir.
Tablo 7.
Katılımcıların 21.yy Öğrenen Becerilerini Kullanmada Kendilerini Nasıl Gördüklerine İlişkin Görüşlerine Ait
Tema Ve Kodlar.
Tema

Kod

f

21.yy Öğrenen
Becerilerini
Kullanma
Düzeyleri

Etkili bir şekilde kullanıyorum

5

Kullanıyorum ancak eksiklerim var

5

Yeterli olacak şekilde kullanıyorum

3

Kullanmada yeterli değilim

3

Katılımcıların 21.yy öğrenen becerilerini kullanma düzeyleri teması altında kodlar incelendiğinde, eğitim
bilimleri lisansüstü öğrencilerinin bir kısmı etkili bir şekilde bu becerileri kullandığını belirtirken, bir kısmı
eksiklikleri olduğunu ifade etmişlerdir. Bazı katılımcılar kendi öğrenim ve kariyer yaşamlarında kendilerine
yetecek düzeyde kullandıklarını belirtmişlerdir. Diğer katılımcılar ise bu becerileri kullanmada kendilerini
yetersiz gördüklerini dile getirmişlerdir. Bulgulara ilişkin eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin
görüşlerinden bazı örnekler şu şekildedir:
‘’…yüksek lisansta eskisinden çok daha aktif bir şekilde kullandığımı düşünüyorum’’ K1
‘’ … yeterli değilim, yeterli diyemezsin, bunun ucu bucağı yok. Bunu sürekli devam ettirmen gerekiyor.
Öğrenmenin ucu bucağı ya da beceri kazanmanın ucu bucağı olduğunu düşünmüyorum.’’ K5
3.

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular Ve Yorum

Araştırmanın üçüncü alt problemi:
Eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin, 21.yy öğrenen becerilerinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin
önerileri nelerdir?
Bu alt probleme ilişkin yapılan veri analizi sonucu elde edilen bulgular kod tema tablosu haline getirilmiş
olup aşağıda verilmiştir.
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Tablo 8.
21.yy Öğrenen Becerilerinin Nasıl Geliştirilebileceğine İlişkin Önerilerine Ait Tema Ve Kodlar.
Tema

Alt Tema

Öğrenenlere
yönelik öneriler

Kod

f

Öğrenenler yönlendirilmeli

6

Öğrenenlerde farkındalık oluşturulmalı/bilinçlendirilmeli

4

Veliler bilinçlendirilmeli
Öğrenenlerin motivasyonları arttırılmalı

3

Öğrenenlere kendi kendine öğrenme fırsatı sunulmalı

2
1

21.yy
Öğrenen
Becerilerinin
Geliştirilmesine
Yönelik Öneriler

Öğrenme öğretme sürecinde uygulamalar arttırılmalı

9

Öğretenlere eğitim verilmeli
Programa yönelik
öneriler

Öğretmenler rehberlik etmeli

7

Özgüven arttırıcı programlar oluşturulmalı

4

Çağdaş öğretim yöntemleri kullanılmalı

2

Sanal okuma-yazma dersi verilmeli

1
1

Eğitimöğretim
sistemine yönelik
öneriler

Okulların fiziki şartları iyileştirilmeli

3

Öğrenenlere olanak ve imkan sağlanmalı

3

Sınıftaki öğrenci sayısı azaltılmalı

1

MEB ve üniversiteler işbirliği yapmalı

1

Birey yetiştirme felsefesi değişmeli

1

Okula aidiyet duygusu kuvvetlendirilmeli

1

21.yy öğrenen becerilerinin geliştirilmesine yönelik öneriler teması adı altında 3 alt tema belirlenmiştir.
Öğrenenlere yönelik öneriler alt temasına ilişkin kodlar incelendiğinde, katılımcılar en çok, bu becerileri
kullanmada ve geliştirmede öğrenenler yönlendirilmeli önerisinde bulunmuşlardır. Buna benzer olarak
öğrenenlerde 21.yy becerilerine ilişkin farkındalık oluşturulması adına öğrenenler çeşitli yöntemlerle
bilinçlendirilmeli önerisinde bulunulmuştur. Bazı katılımcılar bu becerileri küçük yaşta kazanmanın
önemine vurgu yaparak öncelikle velilere eğitim verilmesini önermişlerdir. Programa yönelik öneriler alt
temasına ait kodlar incelendiğinde, katılımcılar en çok, programın uygulayıcıları olan öğretenler bu
becerileri kazandırmada eğitim almalı önerisinde bulunmuşlardır. Eğitim-öğretim sistemine yönelik
öneriler alt temasına ilişkin kodlar incelendiğinde, katılımcıların en çok, okulların fiziki ortam şartları
iyileştirilmeli ve öğrenenlere bu becerileri kazanmada onlara olanak ve imkan sağlanmalı önerilerinde
bulundukları görülmektedir. Bulgulara ilişkin eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin görüşlerinden bazı
örnekler şu şekildedir:
‘’İşte burada ortamın şartları ve öğreten becerileri yeterli olmuyor bunların hepsi bir bütün bunların
sağlanması gerekiyor.’’ K2
‘’Hep yaparak yaşayarak vurgusu yapıyoruz ama üniversitede bu ortam yaratılmıyor.’’ K4
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmada 21.yy öğrenenlerinin araştırmacı ruhlu ve meraklı, yeniliklere açık, etkili iletişim kurabilen,
yabancı dil bilen, işbirliği yapabilen, girişken, sorumluluk sahibi, ön yargısız, risk alan ve ileri görüşlü olma
özelliklerini barındırması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç günümüz öğrenenlerinde bulunması
gereken kişisel özellikleri göstermektedir.
Araştırmada 21.yy öğrenenlerinin öğrenim yaşamlarında bilimsel gelişmeleri takip etmesi, kendi kendine
neyi, nasıl, ne şekilde öğrendiğinin farkında olması ve öğrenmesi için istek duyup çaba göstermesi, yaparak
yaşayarak öğrenmesi ve öğrenme sürecinde kendini yönetebilmesi gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır. Bu
bulgular alan yazındaki (Karataş, 2017; Aşkın, 2015; Ulusoy, 2016; Ceylaner, 2016; Koçdar, 2015) öz
yönetimli öğrenme becerisi tanımlamaları ile ilişkilendirilebilir.
Araştırmada, 21.yy öğrenenlerinin, bilgiye ulaşma yollarını bilmesi, ulaştığı bilgiyi sorgulayıp seçebilmesi
ve elde ettiği bilgiyi günlük hayatında kullanabilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların çoğu
(K1, K5, K6, K8, K10, K12, K2, K4, K7, K13, K15) doğru bilgiye ulaşma yollarını bilmede yetersiz olduğunu
düşündüklerini ve sorun yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Öğrenenler, çağımızdaki bilimsel ve teknolojik
gelişmelerin beraberinde getirdiği bilgi artışından kaynaklı olarak çok sayıda bilginin mevcut olduğunu
ancak bu bilgilerin gereksiz, eksik, yanlış veya değişebilir olduğunun farkında olmalıdır. Görüşmelerden
elde edilen veriler bu kanıyı destekler niteliktedir.
Araştırmanın bulgularına göre eğitim bilimleri lisansüstü öğrencileri, 21.yy öğrenenlerinin teknolojiyi etkili
kullanma becerisine mutlaka sahip olmaları gerektiğini belirtmektedirler. Teknolojinin günümüzde hayatın
her alanında olduğu kadar eğitimde, eğitim-öğretim sürecinin paydaşlarından olan öğrenenler üzerinde
yadsınamaz önemi olduğu söylenebilir. Arabacı ve Polat (2013)’ın öğretmen adayları üzerinde yaptığı bir
araştırmasında öğretmen adaylarının vurguladığı önemli noktalardan birisi 21. yüzyıl öğreneninin
teknolojiyi etkin kullanabilmesi zorunluluğudur.
Ayrıca araştırmada eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin iş ve günlük yaşamlarında sahip olmaları
gerektiğini düşündükleri becerileri ifade etmeleri istendiğinde, katılımcıların öğrenim yaşamlarında sahip
olmaları gereken becerilerle ilgili görüşleriyle benzer veya aynı görüşler bildirdikleri görülmüştür. Bu
bağlamda katılımcıların görüşleri doğrultusunda yaşam ve kariyer becerileri ile öğrenme ve yenilik, bilgi
medya teknoloji becerilerinin bir bütün içerisinde olduğu ileri sürülebilir.
Araştırmada 21.yy öğrenenlerinin sahip olması gereken bilişsel becerilerin yaratıcı düşünme, yenilikçi
düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, analitik düşünme ve inovatif düşünme becerileri olduğuna
ulaşılmıştır. Yaratıcı düşünme, yeni iş alanları ortaya çıkardığı, sosyal ve bireysel olarak güdüleyici olan
inovasyonun ve inovatif düşüncenin çıkış noktası olduğu için günümüzde öğrencilerin daha iyi problem
çözebilen ve yaratıcı inovatörler olmalarını beklenmektedir (Pacific Policy Research Center, 2010). Wagner
(2008); eleştirel düşünme ve problem çözme, işbirliği ve liderlik, esneklik ve uyum, girişimcilik, etkili sözel
ve yazılı iletişim, bilgiye erişme ve analiz edebilme ile merak ve hayalgücü becerilerinin öğrencilerin
gereksinim duydukları önemli beceriler olduğunu ifade etmektedir. Araştırma bulguları geneliyle ele
alındığında, eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin 21.yy öğrenen becerilerine ilişkin farkındalıklarının
yüksek olduğu ileri sürülebilir.
Programa İlişkin Öneriler
1-

Eğitim fakültelerinde ve okullarda doğrudan beceri kazandırmaya yönelik dersler verilebilir.

2Lisansüstü öğretim programlarında, öğrenenlerin 21.yy becerilerinin gelişimine yönelik seçmeli
dersler eklenebilir.
3Uygulamaların arttırılmasına ilişkin eğitim fakültelerinde lisans eğitimlerinde staj süreleri
uzatılabilir. Örneğin, öğretmen adayları hem 3 hem 4. sınıfta stajyerlik yapabilir.
4Öğrenenlere bu becerileri kazandırmada, öğrenenlere rehberlik edebilmeleri ve öğrenenleri
yönlendirebilmeleri amacıyla öğretenlere eğitimler verilebilir.
5-

Öğrenenlerin 21.yy öğrenen becerilerini kullanmasına fırsat veren programlar oluşturulabilir.
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6Öğrenenlerin 21.yy öğrenen becerilerini kazanması ve geliştirmesinde, öğrenenlere MEB
tarafından imkan ve olanak sağlanabilir.
Yeni Yapılacak Araştırmalara İlişkin Öneriler
1Eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin 21.yy öğrenen becerilerini kullanma düzeylerini ölçmeye
ilişkin nicel araştırmalar yapılabilir.
2Bu araştırma 21.yy öğrenen becerileri ile sınırlı olup, 21.yy öğreten ve öğrenen becerilerine ilişkin
öğretim elemanları ve öğrencilerin görüşlerinin incelendiği bir araştırma yapılabilir.
3Bu araştırma eğitim bilimleri enstitüsü lisansüstü öğrencileri ile sınırlı olup, farklı enstitü
bölümlerinden lisansüstü öğrenciler ile 21.yy becerilerine ilişkin nicel, nitel veya karma yöntem
araştırmaları yapılabilir
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Öz
Bu çalışmada PİSA 2015’te en başarılı beş ülke ve Amerika Birleşik Devletlerinin (A.B.D) öğretmen
performans değerlendirme sistemleri alan yazın taranarak ve hali hazırdaki uygulamaları analiz edilerek
bu konudaki en önemli problemleri kategorilendirilerek incelenmiştir. Bu bağlamda Çin, Japonya, Amerika,
Singapur, Estonya ve Finlandiya’da öğretmen performans değerlendirme sistemleri incelenmiş ve bu
sistemler değerlendirilerek Türkiye’deki öğretmen performans değerlendirme sistemleri için öneriler
ortaya konulmuştur. Bu bağlamda bu çalışmada aşağıdaki sorulara yanıtlar aranacaktır: 1. Türkiye’nin
öğretmen performans değerlendirme sistemi nasıldır ve yaşanan temel sorunlar nelerdir? 2.Çin, Japonya
Singapur, Estonya ve Finlandiya öğretmen değerlendirme sistemleri nasıldır ve Türkiye ile benzer ve farklı
yönleri nelerdir? 3. Türkiye’deki öğretmen değerlendirme sistemi PİSA sınavlarında en başarılı ülkelerin ve
A.B.D.’nin sistemleri dikkate alınarak nasıl daha etkili ve verimli hale getirilebilir? Bu araştırmada nitel
araştırma yöntemi desenlerinden biri olan doküman analizi yöntemi uygulanmıştır (Yıldırım ve Şimşek,
2008). Scott (1990), doküman analizi tekniğinde kullanılan dökümanlar için dört ölçüt ileri sürmüştür.
İçerik analizi uygulanacak olan doküman, güncel, gerçek, inanılır ve taklitten uzak olması gerektiğidir. Bu
bağlamda, Türkiye ile Singapur, Japonya, Estonya, Çin ve Finlandiya’da öğretmen performans
değerlendirme sistemlerinin karşılaştırması amacıyla yapılan araştırmada, uluslararası kaynaklara
ulaşılarak geçerli ve güvenilir resmi internet sitelerinden uluslararası dokümanlara ulaşılmıştır. Elde edilen
dökümanlar, güncel, gerçek, inanılır ve taklitten uzak olmasına dikkat edilmiştir. Elde edilen dökümanlar
genel tarama amacıyla içerik analizi tekniği kullanılarak veriler yorumlanmıştır (Karasar, 2005).
Examination of Teachers’ Performance Evaluation Systems of Singapore, Japanese, Estonia, China,
USA and Finland with Turkey Comparatively
Abstract
In this study, teacher evaluation systems of 5 most successful countries in PISA and U.S.A. are examined
by scanning literature, categorizing the most important problems on this issue and analyzing the existed
practices. In this context, the teacher evaluation systems of China, Japanese, United States, Singapore,
Estonia and Finland are examined. Suggestions have been given for teacher evaluation system in Turkey.
In this context, answers will be sought to the questions below: 1. How does teacher evaluation system
work in Turkey? What are the main issues? 2. How does teacher evaluation system work in China,
Japanese, Singapore, Estonia, Finland and U.S.A.? What are the similar and different parts from Turkey?
3. How can the teacher evaluation system of Turkey, compared to most successful PISA countries and
U.S.A. teacher evaluation systems, become more effective and efficient? This research is carried out with
document analysis, which is one of qualitative methods (Yıldırım and Simsek, 2008). Scott stated four
criterion for the documents, which are used for document analysis. Document which content analysis is
going to be implemented should be real, current, believable and out of trick. In this context, international
documents from reliable, valid and official websites have been reached to compare Turkey’s teacher
evaluation system with Singapore, Japanese, Estonia, Chinese, U.S.A. and Finland’s teacher evaluation
systems. Received documents picked carefully from real, current, believable and out of trick documents.
Received data evaluated by content analysis technique with the purpose of general scanning (Karasar,
2005).
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Giriş
Bu çalışma OECD (İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı) ülkeleri içindeki güncel literatürü gözden
geçirerek ve hali hazırdaki uygulamaları analiz ederek eğitimde öğretmen değerlendirmesine ait en alakalı
meseleleri tartışmayı ve irdelemeyi amaçlamaktadır. Öğretmen değerlendirmesi bütün öğretmenlerin
rollerini hakkıyla yerine getirebilmeleri için gerekli olan yeterli bilgi ve becerilere sahip olup
olmadıklarından emin olmak için yürütülen destekleyici ve gelişimsel işleme verilen addır. Yüksek kalitede
öğretime ulaşma yolunda, öğretmen değerlendirmesi öğretmenlere anlamlı değerlendirme verileri
sağlayarak onların profesyonel öğrenmesini, gelişmesini ve tam potansiyellerine erişmelerine destek
olmaktadır (OECD, 2009).
Eğitimde nitelik taleplerinin artmasına parallel olarak dünyadaki ülkelerin eğitim sistemlerinde
öğretmelerin performanslarını değerlendirmeye olan ilgi de her geçen gün daha da artmaktadır. Alanyazın
incelendiğinde iyi öğretimin ne olduğunu daha iyi yansıtacak bir takım ölçütlere ve değerlendiricilere
ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, velilerin, öğrencilerin ve eğitim
paydaşlarının kabul ettikeri ve onayladıkları etkili, adil ve güvenilir değerlendirme modeli geliştirilmesi
önemli hale gelmiştir. Bu sebeple eğitimin niteliğini artıracak, eğitim kapsamında öğretmenlerin
profesyonel eğitim pratiklerini geliştirecek ve öğretmenlerin bilgisini, yeteneklerini kavrayışlarını artıracak
eğitim değerlendirme sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır (OECD, 2009).
Genel olarak öğretmen performans değerlendirme sistemi beş ana unsura göre yapılamaktadır.
Bunlardan ilki değerlendirme sisteminin kavramlaşması ve uygulamasında rol alan kurumlardır. Bu
kurumlar genellikle o ülkede bulunan hükümetler, yerel yönetimler, okul liderleri, öğretmen sendikaları
ve ebebeyinlerdir. Bu öznelerin öğretmen değerlendirme sistemini kavramlaşmasında ve uygulamasında
oynadığı rol değişmekte ve farklı öneme sahip olmaktadır. Bazı ülkelerde öğretmen değerlendirme
sisteminde hükümetlerin ve öğretmen sendikalarının rolü daha önemli iken, diğer bazı ülkelerde yerel
yönetimler ve okul liderleri öğretmen değerlendirme sisteminin uygulanmasında ve kavramlaşmasında
daha fazla rol oynamaktadırlar (UNESCO, 2007; NBPTS, 2007; Heneman, Milanowski, Kimball, Odenn,
2006). Değerlendirilecek öğretmenler ve değerlendirmenin kapsamı, öğretmen performans
değerlendirme sisteminin bir diğer ana unsurudur. Değerlendirme kapsamı o ülkede bulunan bölgelerin
prosedürleri ile yasal mevzuata ve okul çeşidine göre değişim göstermektedir. Farklı okullardaki
öğretmenlere, farklı değerlendirme yapıldığı gibi, ülkede bulunan farklı bölgelerin altyapı, imkan ve
şartlarına göre de farklı şekilde değerlendirme türleri olduğu görülmektedir (UNESCO, 2007). Aynı şekilde
öğretmenin deneyim düzeyi de öğretmen değerlendirmesindeki ölçütleri değiştirmektedir. Okula yeni
başlayan bir öğretmen ile yıllarca deneyimi olan öğretmenin değerlendirilme ölçütleri farklılık
göstermektedir (Danielson ve MacGreal, 2000). Değerlendirme kapsamında değerlendirmenin zorunlu
veya gönüllü olması da değerlendirmede farklılığa yol açmaktadır. Örneğin İspanya ve Şili gibi ülkelerde
öğretmenler görevde yükselme veya ücret artışı için gönüllü olarak değerlendirilmek isteyebilmektedir
(Avalos ve Assael, 2006). Değerlendirmede bir diğer unsur ise değerlendirmenin sıklığıdır.
Değerlendirmenin senelik mi, üç senelik mi yoksa beş senelik mi olarak yapılacağı; değerlendirmenin
içinde yapılacak etkinlikleri ve incelenecek hususları etkileyebilmektedir (UNESCO, 2007).
Öğretmen değerlendirmenin önemli unsurlarından birisi de ölçüt ve standartlardır. Güvenilir ve
adil bir öğretmen performans değerlendirme sistemi standartlara ve ölçütlere ihtiyaç duymaktadır. Bu
ölçütler “planlama ve hazırlık, sınıf ortamı, öğretim ve mesleki sorumluluklar olarak ayrılabilmektedir.
Öğretmenin hazırlığına baktığımızda öğretmenin içerik bilgisi, öğrencilerin bilgi düzeylerini incelemesi ve
eğitim hedeflerinin belirli olması hazırlık sürecinde değerlendirilebilecek ölçütler olarak sıralanabilir. Sınıf
ortamında ise saygılı ve uyumlu bir sınıf ortamı oluşturması, sınıf prosedürlerini kontrol etmesi ve öğrenme
için gerekli ortamı oluşturması değerlendirme sürecinde önem taşımaktadır. Öğretim için açık ve tam bir
iletişim kurulması, soru sorma ve tartışma tekniklerinin kullanılması, esneklik ve sorumlulukların
belirlenip, öğrencilere geri bildirimde bulunulması süreçleri önemlidir. Yine öğretmenlerin mesleki
sorumluluklarda kayıtları tutma, aile ile iletişim, okula ve mahalleye olan katkı, mesleki olarak gelişme ve
ilerleme gibi unsurları içinde barındırmaktadır (Danielson, 1996 akt. OECD, 2009).
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Öğretmen değerlendirmede bir diğer ana unsur ise veri toplama araçlarıdır. Veri toplama araçları
öğretmenin uygulamalarının son durumu hakkında bilgi toplamasına katkıda bulunmaktadır. Veri toplama
yolları öğretmenin değerlendirmesine etki ettiği için, ölçüm aracının çeşidi öğretmen değerlendirme için
üst seviyede önem taşımaktadır (OECD, 2009). Veri toplama araçları kapsamında incelendiğinde sınıf
gözlemleri, öğretmenlerle yapılan görüşmeler ve öğretmenler tarafından hazırlanana portfolio dosyaları
nitel değerlendiriciler olarak düşünülebilir. Bu yöntemler öğretmen performansını gözlemleme de,
performansını geliştirmede ve düşük performans gösteren öğretmenleri tespit etmede de kullanılabilir.
Bunun yanında anket, ölçek ve öğretmen testleri gibi nicel ölçüm araçları da öğretmen performansını
değerlendirme için kullanılabilmektedir. Öğrencilerin çıktıları üzerinden öğretmen değerlendirme az
rastlanan bir uygulama olsa bile öğrenci çıktıları da öğretmen değerlendirme sürecinde
kullanılabilmektedir (Weingarten, 2007).
Öğretmen performans değerlendirme sistemindeki son unsur ise değerlendiricilerdir.
Değerlendiriciler pek çok farklı kesimden bir araya gelmektedir. Kimi ülkelerde birden fazla değerlendirici
öğretmenlerin performansını değerlendirirken, kimi ülkelerde ise sadece bir çeşit değerlendirici
değerlendirmelerde bulunmaktadır. İç değerlendiriciler okullarda bulunan müdür, müdür yardımcıları ya
da okuldaki deneyimli öğretmenlerdir (Peterson, 2000; OECD, 2005, OECD, 2008). Bu değerlendiriciler
tarafından yapılan değerlendirmelerin sıklığı ülkeden ülkeye göre değişmektedir (OECD, 2008). Bu iç
değerlendiricilerin yanında bir de dış değerlendiriciler bulunmaktadır. Bu dış değerlendiriciler genellikle
bir müfettiş veya başka bir okuldan olan deneyimli bir öğretmen olmaktadır. Bunun yanında öğretmenler
kimi ülkelerde kendi özdeğerlendirmelerinde bulunmaktadır. Bu özdeğerlendirme sürecinde öğretmenler
genellikle bir rapor hazırlayarak kendilerinin güçlü ve zayıf yanlarını da görmüş ve analiz etmiş olurlar
(Kennedy,2005, akt OECD, 2009). Nadiren de olsa öğrenciler ve veliler de öğretmen performans
değerlendirme sisteminde değerlendirici olarak bulunmaktadır. Çünkü öğrenciler ve veliler değerlendirme
sürecinde çoğunlukla dolaylı bir katkıda bulunmaktadırlar (OECD, 2009).
Bu bağlamda çalışmanın amacı Türkiye’deki mevcut öğretmen değerlendirme sistemini
inceleyerek, PİSA sınavlarında en başarılı beş ülkede (Çin, Japonya Singapur, Estonya ve Finlandiya) ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde (Cincinati Eyaleti) uygulanan öğretmen değerlendirme sistemlerini
karşılaştırmaktır ve Türkiye için öneriler ortaya koymaktır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri
olan doküman analizi tekniği kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu bağlamda, Türkiye ile Singapur,
Japonya, Estonya, Çin, Finlandiya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Cincinati Eyaleti’ndeki öğretmen
performans değerlendirme sistemlerine ülkelerin eğitim bakanlıklarının resmi internet sitelerinden ve
alanyazından elde edilen belgeler ile ulaşılmıştır. Elde edilen dökümanlar genel tarama amacıyla içerik
analizi tekniği kullanılarak yorumlanmıştır (Karasar, 2005).
Finlandiya Öğretmen Performans Değerlendirme

Finlandiya’da okullardaki öğretmenler eskiden genel olarak merkezi yönetime ait kamu
deneticilerine karşı sorumluyken bu gereklilik yakın zamanda kaldırılmıştır (Eurydice, 2016). PISA
sonuçlarına gore eğitim başarısı bakımından son yıllarda genellikle ilk sıralarda yer alan Finlandiya’da
Eğitim Bakanlığı öğretmen değerlendirme süreçlerinde rol almamaktadır. Öğretmenler ulusal müfredatın
kazanımlarını yerine getirmek yerine kendi okullarının gelişim planlarını uygulamaları konusunda teşvik
edilmektedir (https://minedu.fi). Okul ve öğretmen denetimi 1990 yılında kaldırılmış ve yerine başka bir
dış sistem getirilmiştir. 1999 yılında Finlandiya, eğitim uygulamalarının yönünü eğitimi ve eğitim şartlarını
geliştirme olarak belirlermiştir. Bunun sonucu olarak öğretmen değerlendirme sisteminin merkezine öz
değerlendirme ve öğretmen mesleki gelişimi oturtulmuştur. 1995 yılında, Finlandiya Eğitim Bakanlığı
“Eğitim Çıktılarını Değerlendirme” raporu yayınlayarak yerel eğitim kurumlarına rehberlik etmeyi
amaçlamıştır. Bu rapor öğretmen değerlendirmede zorunlu bir prosedür koymayı değil, değerlendirmede
bir kaynak olarak kullanılmak amacıyla basılmıştır (Simola, Rinne, Varko, Pitkanen ve Kauko, 2009).
Finlandiya’da değerlendirme sistemi öğretmen değerlendirmesinden daha çok, okul değerlendirmesi
üzerine yoğunlaşmıştır. Okul değerlendirmesinin üzerine yoğunlaşılmasının sebebi, sadece öğretmenlerin
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tek başına bireysel performansının değil, okulun bir bütün olarak performansının önemli görülmesinden
dolayıdır. Bu düşüncenin sonucu Finlandiya’da örgütsel hesap verilebilirlik anlayışı ortaya çıkmış ve bu
anlayış, okulda tek sorumlu ve suçluyu öğretmen olmaktan çıkarıp öğretmenin mesleki gelişimini
desteklemesine ve kordine etmesine yardım etmeyi amaçlamıştır (Williams and Engel, 2013, 54).

Finlandiya’da bugün öğretmenler yerel yönetimler bünyesindeki toplumsal deneticilere karşı
sorumludurlar. Gelinen noktada okullar denetimlerini genellikle kendi içinde yapmaktadırlar ve okuldaki
öğretmenlerin performanslarından daha çok okul müdürleri sorumludur. Okul müdürleri aynı zamanda
öğretmen seçimi, eğitim kalitesini iyileştirmek için gerekli politikaları yürütmek ve geliştirmekle sorumlu
olan kişilerdir. Okul müdürleri öğretmenlerin kendi uygulamalarını değerlendirmeleri için onları harekete
geçirmede de önemli bir role sahiptirler. Okulların çoğunda müdürler yıllık müzakerelerde bulunurlarve
bu müzakerelerde daha önceki yıl konulmuş hedeflerin ne kadarlık bir kısmının yerine getirildiğine
bakarlar. Bunun sonucunda da okullarda, okulun ihtiyaçları ve öğretmenlerin gerekliliklerinin analiziyle
örtüşen gelecek planları oluşturulur (UNESCO, 2007).

Finlandiya’da öğretmen değerlendirmesinde standart testler kullanılmamaktadır ancak
öğretmen eğitimi standartlaşmış ve profesyonel hale gelmiştir. Finlandiya’da öğretmenlerin ülkenin
araştırma üniversitelerinin birinde yüksek lisans yapması gerekmektedir ve daha sonra Finlandiya’da
öğretmen olmak isteyen bireyler uzman öğretmen eğitimi programına girmek zorundadır. Bu programa
girmek hem rekabet hemde büyük çaba gerektirmektedir. Bu sebeple Finlandiya’da öğretmenlik saygın
bir meslek olarak kabul edilir (Sahlberg, 2013).
Özetle Finlandiya’da öğretmen performans değerlendirme yöntem ve araçları okullar arasında
farklılaşmaktadır. Çoğu okulun kendine öz, değerlendirme yöntemleri ve araçları bulunmaktadır.
Finlandiya Eğitim Bakanlığı tarafından genel olarak kullanılan standart bir değerlendirme uygulaması
yoktur. Öğretmen değerlendirme türü yerel düzeyde öğretmene, okul ihtiyaçlarına, öğrencilere, okulun
bulunduğu bölgeye ilişkin özel değişkenlere göre belirlenmektedir (Walker, 2013).
Cincinati Bölgesi Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi
Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim denetimi daha çok yerel yönetimler tarafından yürütülmektedir.
Anayasaya göre okulların nasıl açılacağı ve yönetileceği yerel hükümetlerin sorumluluğudur. Her yerel
yönetim kendi eğitim sistemini oluşturma hakkına sahiptir. Bu açıdan bakıldığında aslında Amerika Birleşik
Devletleri’nde teorik olarak 50’den fazla farklı eğitim modeli bulunmaktadır (www.usa.gov.) Amerika
birleşik devletleri eğitim bakanlığı diğer ülkelerdeki eğitim bakanlıklarının aksine eğitim programı ile ulusal
politika uygulama ve izleme sorumluklarına sahip değildir, bunun yerine eğitim için kaynak dağıtma, bilgi
toplama, araştırma yapma gibi görevlere sahiptir. Eğitimle ilgili değerlendirmeler Denetim ve Yönetim
Hizmetleri (Evaluation, İnspection and Management Services) tarafından yürütülmektedir. Bu kurum
program ve uygulama, geliştirme, değerlendirme, analiz, iç ve dış denetimden de sorumludur. A.B.D’de
eğitim denetimleri eyalatten, eyalete değişmektedir. Bu denetimlerin ortak noktası öğretmenlere
rehberlik hizmeti sağlamak ve öğretmenlerin öğrencileri daha iyi bir noktaya getirmektir. Denetimler
eyaletten, eyalete değiştiği gibi yerel yönetim, şehir hatta daha alt yönetimler bazında bile değişiklik
gösterebilmektedir (US Department of Education).
Bu örneklerden birisi ise Cincinati eyaleditidir. Cincinati 48.000 öğrenci, 3,000 öğretmen, 70’den fazla okul
ve programa sahip bir şehirdir. Çevresindeki eyaletlere göre öğrenci başarısı düşüktür. Okulların kurullarla
yönetildiği ve okul bazlı bütçelendirmenin olduğu bir yapı barındırmaktadır. Sendika ve yönetimler
arasındaki ilişkiler genellikle olumlu görülmektedir. Pek çok şehirde olduğu gibi hesapverilebilirlik
programları ve toplumsal beklentiler öğrenci çıktıları üzerinde kamusal baskı oluşturmaktadır. Şehir 2000
yılından beri bilgi ve yetenek bazlı ödeme sistemine geçmiş ve öğretmen değerlendirme sistemi bölgesi
olmuştur. Değerlendirme sistemi eğitim çerçevesinden (Danielson, 1996) devşirilen öğretim
standartlarına dayanmaktadır. 17 performans standartı, dört ana grup altında toplanmıştır. Bunlar: 1)
Planlama ve hazırlanma, 2) öğrenme için çevre oluşturma, 3) öğrenme için öğretme ve 4) profesyonelliktir.
Her bir standart için (yetersiz, temel düzey, yeterli ve ayırt edici düzey olarak) dörtlü bir dizi performans
derecelendirme ölçeği düzeyi tanımlamaktadır Öğretmenler rubriklerle 2 ana kaynak üzerinden
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değerlendirilmektedir. Bunlar sınıf gözlemi ve öğretmen tarafından hazırlanmış protfolyodur. Portfolyo
ders ve ünite planlarını, yoklama kaydını, öğrenci çalışmalarını, aile irtibat kayıtlarını ve profesyonel
gelişim etkinlik belgelerini içerir. Sınıf gözlemi, kıdemli öğretmenler tarafından yapılır. Diğer 2 gözlem ise
okul müdürü ve müdür yardımcısı tarafından yapılmaktadır. Gözlemin özetlerine dayanarak, kıdemli
öğretmenler değerlendirmeye alınan öğretmenin, öğrenme ortamını kontrolünü ve öğrenme öğretme
faaliyetlerini ne derece yapabildiği ile ilgili puanlamada bulunurlarken, okul müdürleri ve müdür
yardımcıları öğretmenin ders planı, hazırlığı ve portfolyosu üzerinden öğretmene puan verir. Daha sonra
verilen dört alandaki notlar genel bir puan için toplanır. Tam değerlendirme sistemi öğretmenlerin ilk
yıllarda iki yılda bir yapılmaktadır ve dördüncü yıldan sonra ise öğretmen değerlendirmeleri beş yılda bir
yapılmaktadır. Bunun yanında müdür ve müdür yardımcıları için her yıl küçük değerlendirmeler
yapılmaktadır. Bu yıllık değerlendirme öğretmenin mesleki gelişimi ve öğretmen sorumlulukları için de
yapılmaktadır. Yeni başlayan öğretmenler değerlendirme kapsamında kötü sonuçlar gösterirse
sözleşmenin iptal edilmesi yani işten atılması bile mümkün olabilmektedir. Kadrolu öğretmenler için
olumlu değerlendirme ise baş öğretmen olma imkanını barındırır. Düşük bir değerlendirme notu ise grup
yardım programı ve bu da sonuç vermezse sözleşmenin iptaline, yani işten atılmasına sebep olabilir
(Milanowski, 2004).
Estonya Öğretmen Değerlendirme Sistemi
Estonya’da eğitim ve araştırma bakanlığı; her okul yılında tematik denetimi yerine getiren
denetmenleri de kapsayan bir denetim sistemini oturtmuştur. Öğretmen değerlendirmesi, öğretmenlerin
niteliği, değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve hizmetiçi eğitimleri verimli hale getirmek için yapılması
gerekenleri kapsayan özel tematik alanlardan oluşmaktadır (https://www.hm.ee/en). Okul öncesi, temel
ve meslek eğitim okullarında yerel denetim birimlerinin görevleri şunlardır: 1) Eğitim ve okul etkinliklerini
ilgili yasaların gerekliliklerini yerine getirerek denetlemek ve 2) Eğitim ve okul etkinliklerini ilgili yasaların
uygulamasındaki problemleri analiz etmek olarak ifade edilebilir. Kural olarak öğretmenlerin dersleri ve
etkinlikleri geleneksel denetime tabi tutulmaz. Eğitimin ve okul etkinliklerinin supervizyonu sırasında okul
müdürü veya okul müdür tarafından atanmış biri orada hazır bulunur. Denetleme sırasında gerekli
görülürse, okul müdürü, öğrenciler ve öğretmenlerle de mülakat yapılır. Estonya’da iç değerlendirmeler
zorunludur ve müdürler öğretmenleri değerlendirir. İç değerlendirmenin bir ölçütü personel yönetimidir.
Iç değerlendirme raporu eğitim kurumunun güçlü ve güçlendirilmesi gereken taraflarını belirtir. Sonuçlar
da eğitim kurumlarının kendilerini geliştirmek için kullanılmaktadır (https://www.hm.ee/en).
Devlet değerlendirmelerinin sonuçları bir duyuru ile tescil edilir. Değerlendirmenin sonuçlarında
eğitim kurumunun seviyesine göre uygun olmayan etkinlikler tespit ederse, eğitim kurumunun sahibine
yada müdürüne bir talimat gönderilir. Bu talimatlara uymak eğitim kurumlarında zorunludur. Eğer kurum
sahibi veya müdürü verilen talimatları belirtilen son tarihte yerine getirmez ise, Eğitim ve Araştırma
Bakanlığı ceza ücreti alabilir veya eğitim kurumunun lisansını iptal edebilir (https://www.hm.ee/en).
Denetimin esnasında, eğitim kurumunun etkililiğinin genel taslağı alınır. Bu denetim dokümanlarının
sonuçları her akademik yıl bir araya getirilerek il ve ülke genelinde değerlendirilir. Elde edilen bilgi eğitim
kurumlarında en iyi uygulamarı yaymak, müdürleri ve öğretmenleri eğitmek, kanunlarda gerekli
değişiklikleri yapmak ve eğitim politikaları ile alakalı değişikliklerde bulunmak için kullanılır
(http://www.sici-inspectorates.eu).
Estonya’da 2004’te eğitim bilgilendirme sistemi, eğitim sisteminin iyi bir şekilde yönetilmesi için
bilgi toplama amacıyla kurulmuştur. Estonya eğitim bilgilendirme sistemi, herkese eğitim enstitüsünün
performans göstergelerini değerlendirme fırsatı sunar. Eğitim kurumlarının hepsi bu verilere eğitim
bakanlığı aracılığıyla ulaşabilir. Örneğin eğitim kurumlarında yararlanılabilecek bilgiler şunlardır: a)Yeterli
düzeydeki öğretmenlerin sayısı, b)öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin ortalaması, c)öğretmenlerin yaş
durumları, akademik yıl içinde okuldan ayrılan öğretmenlerin oranı ve d)Kadın öğretmenlerin toplam
öğretmenlere oranı ve öğrenci başına düşen öğretmen ve bilgisayar sayısı (http://www.siciinspectorates.eu). Performans göstergelerinin amacı eğitim kurumlarının kendi kurumlarını
değerlendirebilmesini (örneğin son 3 yılda nasıl bir değişim gerçekleşmiş) ve ülke geneli göstergelerdeki
genel ortalama ile kendini kıyaslayabilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda bu bilgiler kamuoyuna açık
olduğu için öğrencilerin, velilerin ve eğitimle ilgilenen kişilerin de bilgi almasını sağlamaktadır. Estonya
eğitim bilgi sistemi, aynı zamanda denetimlerin hazırlanması ve yürütülmesinde de kullanılır
(http://www.sici-inspectorates.eu). Estonya öğretmen değerlendirme sisteminin temel güçlü tarafları
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şunlardır: (1) Okulların güçlü atonomisi (Öğretmen dış değerlendirmeleri zorunlu değildir.). Her okul bu
konuda seçim yapma hakkına sahiptir. 2) Demokratik liderlik stilleri okullarda baskındır. 3) Değerlendirme
kültürü (örneğin okulların gelişiminde değerlendirmenin etkisinin farkındalığı) okullarda güçlenmektedir.
4) Geliştirilecek noktalar: Bazı baş öğretmenler iç değerlendirmeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirecek
yeterli beceriye sahip değildirler. 5) Öğretmenler öz değerlendirmeye karşı pozitif bir tutum içinde değiller.
6) Öğretmenlerin öz değerlendirme becerileri oldukça düşüktür (http://www.sici-inspectorates.eu).
Japonya Öğretmen Değerlendirme Sistemi
Japonya’da Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı, eğitim alanında yürütülen tüm faaliyetleri denetler
ve yönetir, ancak eğitimle alakalı işlemler yerel yönetimlerce yürütülmektedir. Bölgelerdeki bu sorumluluk
Bölge Eğitim Kurulularınca yerine getirilir. Eğitim Bakanlığı genellikle bu tür yerel yönetimlerin eşgüdüm,
organizasyon, hedef koyma ve yasal düzenlemeleri ile uğraşır (Ekinci, 2010). Japonya’da Eğitim, Bilim ve
Kültür Bakanlığı ülke genelinde bütün okulları denetleme yetkisine sahiptir. Yerel yönetimlerin altındaki
okullar da dâhil fakat Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı daha çok doğrudan kendine bağlı okullar ve
üniversitelerin denetimini gerkçekleştirir. Diğer okullar ise bağlı oldukları yerel yönetimlerin bölge eğitim
kurulları tarafından denetlenir (Akarsu, 2005; Demirkasımoğlu, 2011).
Japonya’da okullar amaçları, etkinlikleri, öğretimi, rehberliği, öğretmen performansı, okulun
olanakları ve eğitim donanımı üzerinden değerlendirilmektedir (Demirkasımoğlu, 2011). Eğitim, Bilim ve
Kültür Bakanlığı bölge eğitim kurullarına, öğretmenlere ücret ve yükselme olanakları sağlayacak adil bir
performans değerlendirme sistemi geliştirmesi konusunda teşvik etmektedir (www.mext.go.jp; Fujita,
2007). Öğretmen değerlendirme sistemi Japonya’da 1950 yılından, 1998 yılına kadar aynı kalmıştır. Bu
sistemde öğretmen okul müdürü tarafından sınıfta değerlendirmeye tabi tutuluyordu. Bu durum
değerlendirmenin adil ve objektif olmasını etkiliyordu. 1998 yılından sonra ise öğretmen değerlendirme
sistemi değişime uğrayarak iki kısma ayrılmıştır. Artık öğretmenlerin performansı değerlendirilirken, kendi
öz değerlendirmeleri ve müdürün (veya eğitim şefinin) değerlendirilmesine tabi tutulmuşlardır. Bu
değerlendirmeler sonucu öğretmenler görevde kalma, ücret artışı ve terfi alma gibi ödül veya cezalar
almaktadır (Bakioğlu ve Gökmen, 2013). Bunların yanı sıra öğretmenler de veliler, öğrenciler, yöneticilerle
beraber kendi içinde çalıştıkları okulu değerlendire- bilmektedirler. Bu değerlendirmeler daha sonra veli
ve öğrenci temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda değerlendirilmektedir (Demirkasımoğlu, 2011).
Çin Öğretmen Değerlendirme Sistemi
Çin Halk Cumhuriyeti; 5 özerk bölge, 22 eyalet, 2 özel idare ve 4 belediyeden oluşan 33 farklı
yönetim bölgesine sahiptir. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Eğitim Bakanlığı’na bağlı yerel eğitim idareleri
bulunmaktadır. Eğitim sisteminin standartları genel olarak bakanlık tarafından belirlenirken, yerel idareler
özel ihtiyaçlar doğrultusunda farklı standartlara sahiptirler (www.rdb.meb.gov.tr). Çin’de eğitim
kademelerinin her düzeyinde denetim yapılmaktadır. Çin’in öğretmen değerlendirme sisteminin amacı,
eğitimi yeniden yapılandırmak ve çağdaş dünyanın eğitim sistemleri ile rekabet edebilmeyi sağlayacak bir
sistem oluşturmaktır (www.itseducation.asia/education-system; www.urn. meb.gov.tr). Çin’in öğretmen
yetiştirmek üzere birden fazla okulu bulunmaktadır. Bu okullardan bazıları iki yıllık, bazıları ise dört yıllık
süreli olarak değişmekte ve bu yüksekokul veya üniversiteden mezun olanlar öğretmen olarak göreve
başlayabilmeleri için üç çeşit sınava tabi tutulmaktadır. Bu sınavlardan ilki öğretmen adaylarının Çin’ce dil
becerileri ölçen testtir. Bu testi geçtikten sonra öğretmen adayları içinde pedegoji, psikoloji, eğitim
yöntemleri ve eğitim becerileri konularını kapsayan bir teste daha tabi tutulmaktadır. Bu testle beraber
öğretmen adayları sınıf yönetimi gibi bazı becerilerini gösterdikleri bir sunum gerçekleştirirler. Daha önce
dört yıllık üniversite mezunu öğrenciler bu değerlendirmelerden geçmeden öğretmen olabilmekte iken,
artık bu değerlendirmelere onlar da girmektedirler (ncee.org).Bu değerlendirmelerden sonra öğretmen
olmaya hak kazanan öğretmenler farklı bir değerlendirme sürecine tabi tutulmaktadır. Her öğretmen işe
başlamadan önce 120 saatlik eğitim kursu alır ve daha sonra öğretmenin derslerini, eğitim yöntemini ve
gelişimini gözlemleyen ve düzenleyen bir mentor eşliğinde 3 yıl boyunca öğretmenlik yaparlar. Hem
öğretmenler, hem de mentor okul müdürü tarafından öğretmenin gelişim süreci için ortak olarak sorumlu
tutulurlar (ncee.org).
Çin’deki okullarda öğretmenler mesleki olarak beş düzeye ayrılmaktadır. Bunlar; acemi, orta
düzey, ileri, kıdemli ve professor kıdemli öğretmenlerdir. Öğretmenler her iki senede yapılan
değerlendirme sonuçlarına göre ileri düzey öğretmenliğe kadar yükselebilmektedir. Eğer kıdemli
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öğretmen olmak istiyorlarsa doktora yapmalı, bunun yanında okul tarafından iç değerlendirmeye ve bölge
eğitim müdürlüğü tarafından ise bir dış değerlendirmeye tabi tutulmalı ve bu değerlendirmeleri başarılı
şekilde geçmelidirler. Professör kıdemli öğretmenlik ise sıralamaya daha sonra eklenmiş bir kademedir.
Üniversitede görev yapan professörlere denk bir düzeyde bulunduğunun ifadesidir. Bu kademeler
arasında aynı zamanda maaşlarda ciddi olmasa da bir artış gözükmektedir. Bunun yanında öğretmenlerin
alanlarına göre de (matematik, fen, ingilizce) maaş farkları bulunabilmektedir (Ministry of Education
People's Republic of China 2008). Bu değerlendirmelerin yanında öğretmenler 5 yılda bir 360 saat süren
mesleki gelişim vaktini tamamlamalıdır. Öğretmenler bu mesleki gelişim vakitlerini dersten kalan sürede
kendilerini geliştirmek için kullanmaktadırlar. Mesleki gelişim saati içinde diğer öğretmenlerle işbirliği
yapmaları, birbirlerinin derslerini izlemeleri ya da daha az deneyime sahip öğretmenlere mentorluk
yapmaları gerekmektedir. Bu mesleki gelişim saatleri öğretmenler için çok önem taşıdığından bazı
eyaletlerde okullarda ders saatleri bile minimum düzeyde tutulmaya çalışılmıştır (ncee.org).
Öğretmenler çoğunlukla sınıf çalışması düzenlemesi, öğretmen yayınları yapması, dersi
anlatması, ders uyumu ve gözlemler gibi kriterlere bakılarak değerlendirilmektedirler. Öğretmenin aldığı
iş yükü ve ekstra sorumluluklarda bu değerlendirmede yer alır. Bu değerlendirme sürecinde
değerlendiriciler öğretmenin kendisi, öğretmenin iş arkadaşı ve denetçileridir. Bu değerlendirme
sonucunda ortaya çıkan veriler okula atanan denetçilerde toplanır. Öğretmen hakkında toplanan bu
kaynaklar denetçiler tarafından okul ve öğretmen hakkında rapor hazırlamak için kullanır. Bu raporların
bir sonucu olarak öğretmenlere ödül veya ceza verilebilmektedir. Bu sistem genel olarak Çin Halk
Cumhuriyeti’nde eğitim sisteminin temelini oluşturmaktadır.
Bunların yanında öğretmenlerin
performansları değerlendirilirken denetçiler onlara rehberlik yapar ve performans takip ederler (MOE,
2011; Akt. Bakioğlu ve Özcan, 2013). Daha önce de belirtildiği üzere öğretmenlerin cezalandırılması ve
ödüllendirilmesi denetçilerin elindedir. Aynı şekilde eğer denetçi gerekli görürse performans
değerlendirilmesi yapılan öğretmenler hizmet içi eğitime alınır. Bu alınan hizmet içi eğitimden sonra
öğretmenler kendilerinde gerçekleşen değişimi rapor haline getirerek denetçilere sunmak zorundadırlar.
Denetçiler hizmet içi eğitim almış öğretmeni daha sonra bir süre daha takip ederler. Öğretmenin göstermiş
olduğu gelişimi izleyen denetçiler öğretmeni bu süreç sonunda ödüllendirebilir veya cezalandırabilirler
(MOE, 2011; Akt. Bakioğlu ve Özcan, 2013).
Singapur Öğretmen Değerlendirme Sistemi
Singapur son yıllarda PISA sınavlarında önemli başarılar elde etmektedir. Bu başarıda
öğretmenler de önemli bir rol oynamaktadır. Singapur’da öğretmenlik mesleği saygın bir meslek olarak
görülmekte ve öğretmen adayları lise mezunlarının en yüksek puan alan üçtebirlik kısmından
seçilmektedir. Singapur devleti her sene gelecek yılardaki öğretmen ihtiyacını belirlemekte, bunun sonucu
belli sayıda öğretmen istihdam etmektedir. Öğretmenliğe başvuran sekiz adaydan sadece biri öğretmenlik
programlarında okumaya hak kazanmaktadır. Bu bilgilere bakıldığında Singapur’da öğretmen
değerlendirme sürecinin öğretmen programına öğretmen seçimi ile başladığı söylenebilir (ncee.org).

Mezun olan öğretmen adayları öğretmenlik görevinden önce girdikleri sınavlar sonucu öğretmen
olmaya hak kazanırlar. Öğretmenler mesleğe girdikten sonra yıllık olarak yapılan değerlendirmelere
girebilirler. Bu değerlendirmeler öğretmenlerin gönüllü olarak katıldıkları değerlendirmelerdir. Bu yapılan
yıllık değerlendirmeler sonucu eğer başarılı olurlarsa öğretmenlere maaşlarında zamlar yapılmaktadır.
Değerlendirmeler öğretmenin şu anki durumunu ve tahmin edilebilir potansiyelini ölçmeye odaklanmıştır.
Tahmin edilebilir potansiyelini ölçme kapsamında Singapur’da öğretmenler öz değerlendirmeleri için sene
başında kendilerine öğretimsel, mesleki ve kişisel hedefler belirlerler. Öğretmenlere eğitimde yardım için
yetiştirilmiş eğitim koçları, öğretmenlerin sene başında bu hedefleri belirlemesinde onlara yardım
etmektedir (Eurydice, 2016). Daha sonra öğretmenlerin gelişim süreçleri izlenerek bu hedeflerin ne
kadarını gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Bunun yanında öğretmenler güncel durumu 16 farklı alanda
değerlendirilmektedir. Son olarak ise öğretmenler bu iki değerlendirmenin dışında girdikleri testlerin
sonuçları ve çalışma arkadaşları/çevresi ile ilişkisi üzerinden değerlendirilmektedir. Bu yapılan tüm
değerlendirmeler sonucu çok nadir gözükse de eğer öğretmenlerden biri zayıf sonuçlar gösterirse
meslekten ihraç edilebilmektedir (Tucker, 2011).
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Singapur’da öğretmen performans değerlendirmesinin yanı sıra okul performans
değerlendirmelerinde bulunulmakta ve bu değerlendirme sürecinde aynı zamanda öğretmenler de
değerlendirmeye tabi tutulabilmektedir. Singapur’da yapılan bu değerlendirmeler hem iç, hem de dış
değerlendirme olarak ikiye ayrılır. Bu değerlendirmelerin amacı okul ve okul içinde bulunan eğitim
paydaşlarının performansını geliştirmek ve iyileştirmektir. Bu sayede daha kuvvetli bir değerlendirme
sistemi dolayısıyla da öğretmen performans değerlendirme sistemi oluşturularak eğitim sisteminin daha
ciddi fayda sağlanabilmesi amaçlanmaktadır (Eurydice, 2016).
Performans değerlendirme sisteminde bulunan dış değerlendirmeler her beş yılda bir yapılmakta
ve okulun gelişimi izlenmektedir. Beş yılda bir yapılan bu zorunlu değerlendirmelerde okullarda bulunan
tüm paydaşlar incelenir ve okulun başarı göstergelerinin yanında, fiziki alt yapısı da denetime tabi tutulur.
Bunun yanında öğretmenlere yapılan yıllık değerlendirme verileri de bu dış değerlendirme sürecinde
incelenerek ele alınır. Bu ve daha önce bahsedilen puanlamalar üzerinden okul değerlendirilir ve okula
eksik taraflarını gidermesi için değerlendiriciler tarafından bir geri dönüt sağlanır. Bu yapılan dış
değerlendirmeler bizzat Singapur Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. İç değerlendirmeler ise
okuldan okula değişebilmekte ancak dış değerlendirmeye göre daha sık aralıklarla gerçekleşmektedir. Bu
değerlendirmeler sırasında okul yönetimi ve okulda bulunan öğretmenler formal ve informal
değerlendirme toplantıları yaparlar. Okulun fiziki ve eğitimsel ihtiyaçlarının nasıl giderilebileceği hakkında
değerlendirmelerde bulunurlar (UNESCO, 2016).
Singapur Öğretmen Performans Değerlendirme sisteminde Fillandiya ve Estonya gibi ülkelerin
aksine daha çok sonuç temelli değerlendirmeler tercih edilmektedir. Öğretmen değerlendirmeleri daha
çok sonuçlar ve süreç sonunda toplanan verilere bakılarak düzenlenmektedir. Aynı zamanda dış
değerlendirmeler de öğretmen ve okul değerlendirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Singapur
öğretmen performans değerlendirme sisteminde sadece iç değerlendiricilere bakılmamakta, çok paydaşlı
bir değerlendirme sistemine göre hareket edilmektedir (UNESCO, 2016).

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Alanyazın ve dökümanlar incelendiğinde Estonya ve Finlandiya gibi ülkelerde öğretmen
değerlendirmeleri iç değerlendirmeye göre yapılmaktayken, Çin, ABD, Japonya gibi yüksek nüfuslu
ülkelerde öğretmen değerlendirme çok boyutlu olarak hem iç, hem de dış değerlendirmelere göre
gerçekleştirilmektedir. Singapur ise az nüfuslu bir ülke olmasına rağmen değerlendirme sistemi daha dış
değerlendirme odaklı olmaktadır. Türkiye’de ise öğretmen değerlendirmesinde hem okul yöneticileri hem
de eğitim denetçileri ve yöneticileri söz sahibidir. Finlandiya ve Estonya’da öğretmen değerlendirmesi
daha çok okulların kendi bünyesinde yapılmaktadır. Özellikle okul otonomisinin fazla ve öğretmen
özerkliğinin yüksek olması bu ülkelerde değerlendirmelerin doğru şekilde işleyebilmesine imkân
sağmaktadır. Türkiye’de öğretmen değerlendirmesi için genel kamu yönetiminin de etkisiyle ve merkezi
yönetimin güçlü olması sebebiyle ülke genelinde geçerli, genel ölçütler yer almaktadır. Oysa Finlandiya,
Singapur, Çin, A.B.D, Japonya ve Estonya’da genel kamu yönetiminin ve eğitim teşkilatının
yapılanmasından dolayı öğretmen değerlendirme sistemi yerel ve bölgesel özellikler göstermektedir.
Ayrıca Finlandiya, Singapur, Çin, A.B.D, Japonya ve Estonya’da öğretmen performans
değerlendirmesinden daha ziyade, okulun genel performans değerlendirmesi dikkate alınmaktadır.
Türkiye’de öğretmen değerlendirme sistemleri daha çok kontrol odaklıyken, Finlandiya’da öğretmenlerin
mesleki gelişimlerini gerçekleştirmeye yöneliktir. Ayrıca Finlandiya, Singapur, Çin, A.B.D, Japonya ve
Estonya’da öğretmen ve okul performans değerlendirmesinde hesap verebilirlik sistemleri kurulmuş ve
hesapverebirlik bir değer olarak kabul edilmiştir. Türkiye’de ise özellikle kamu okullarında hem
hesapverebilirliğe dayalı bir sistem kurulamamış, hem de hesap verebilirlik öğretmenler ve okulllar için
önemli bir değer olarak görülmemektedir. Finlandiya, Singapur, Çin, A.B.D, Japonya ve Estonya’da eğitim
siteminde eğitim ve okul yöneticileri öğretmen ve okul performansıyla ilgili yıllık eğitim planlarını
yapmakta ve yılsonunda bu hedefleri müzakere etmektedirler, Türkiye’de ise bu planlar ya yapılmamakta
ya da kâğıt üzerinde kalmaktadır. Türkiye’de öğretmenlerin performansının değerlendirilmesi konusunda
hedeflerin ve çıktıların somut değerlendirilmesinde problemler yaşanmaktadır.
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Amerka Birleşik Devletleri’nde ülkenin genel kamusal yapısı ve eğitim sisteminin yönetiminin bir sonucu
olarak öğretmen performans değerlendirmede yerel ve okul temelli bir değerlendirme yer almaktadır.
Yani Türkiye’den farklı ülke genelinde 50 farklı eyalette 50’den çok fazla sayıda öğretmen değerlendirme
modeli yer almaktadır. Bu çalışmada Amerika’da kendine özgü bir öğretmen değerlendirme modeli olan
Cincinati bölgesi öğretmen değerlendirme modeli incelenmiştir. Cincinati 2000 yılından itibaren öğretmen
değerlendirme sistemini oluştumuştur. Cincinati’de Finlandiya da olduğu gibi Türkiye’den farklı olarak
öğretmen ve eğitim değerlendimesi için hesapverebilirlik sistemi oluşturulduğu için kamusal ve toplumsal
bir kontrol mekanizması hayata geçirilmiştir. Eyalet düzeyinde dört ana başlıkta ve 17 gösterge ile
öğretmen performansları mesleğe yeni başlayan öğretmenlerde iki yılda bir, dört yıllık kıdeme sahip
öğretmenlerde ise beş yılda bir yapılmaktadır. Bu değerlendirmelerde Türkiye’den farklı olarak
öğretmenler de görev almakta ve değerlendirmelerde sınıf içi gözlemler yapılmakta ve öğretmen
portfolyoları hazırlatılabilmektedir. Yine Türkiye’den faklı olarak öğretmen istihdam biçimindeki
farklılıktan kaynaklı olarak değerlendirmeden düşük not alan öğretmenler, mesleki eğitimlere
yönlendirilmekte eğer öğretmen kendini geliştirmezse sözleşmesi fesh edilmekte, yüksek not alan
öğretmenler ise başöğretmen olabilmektedir.
Estonya’da eğitim sisteminin genelinde ve öğretmen değerlendirmede de kullanılabilecek eğitim
bilgilendirme sistemi kurulmuştur. Bu kurum performans göstergelerini değerlendirme fırsatı sunar.
Estonya öğretmen değerlendirme sisteminde Türkiye’den farklı olarak okulların güçlü atonomisi ve
özerkliği vardır ve demokratik liderlik stilleri okullarda baskındır. Devlet değerlendirmelerinin sonuçları bir
duyuru ile tescil edilir. Değerlendirmenin sonuçlarında eğitim kurumunun seviyesine göre uygun olmayan
etkinlikler tespit ederse, eğitim kurumunun sahibine yada müdürüne bir talimat gönderilir. Japonya’da
1998 yılından sonra öğretmenlerin performansı değerlendirilirken, kendi öz değerlendirmeleri ve
müdürün (veya eğitim şefinin) değerlendirilmesine tabi tutulmuşlardır. Bu değerlendirmeler sonucu
öğretmenler görevde kalma, ücret artışı ve terfi alma gibi ödül veya cezalar almaktadır. Bunların yanı sıra
öğretmenler de veliler, öğrenciler yöneticilerle beraber kendi içinde çalıştıkları okulu
değerlendirebilmektedirler. Bu değerlendirmeler daha sonra veli ve öğrenci temsilcilerinin katıldığı bir
toplantıda değerlendirilmektedir.
Çin’deki okullarda öğretmen değerlendirmelerin yanında öğretmenler 5 yılda bir 360 saat süren
mesleki gelişim vaktini tamamlamalıdır. Öğretmenler bu mesleki gelişim vakitlerini dersten kalan sürede
kendilerini geliştirmek için kullanmaktadırlar. Mesleki gelişim saati içinde öğretmenler çoğunlukla sınıf
çalışması düzenlemesi, öğretmen yayınları yapması, dersi anlatması, ders uyumu ve gözlemler gibi
kriterlere bakılarak değerlendirilmektedirler. Değerlendirme sürecinde değerlendiriciler; öğretmenin
kendisi, öğretmenin iş arkadaşı ve denetçileridir. Bu değerlendirme sonucunda ortaya çıkan veriler okula
atanan denetçilerde toplanır. Öğretmen hakkında toplanan bu kaynaklar denetçiler tarafından okul ve
öğretmen hakkında rapor hazırlamak için kullanılır. Bu raporların bir sonucu olarak öğretmenlere ödül
veya ceza verilebilmektedir. Singapur’da öğretmenler öz değerlendirmeleri için sene başında kendilerine
öğretimsel, mesleki ve kişisel hedefler belirlerler. Öğretmenlere eğitimde yardım için yetiştirilmiş eğitim
koçları, öğretmenlerin sene başında bu hedefleri belirlemesinde onlara yardım etmektedir. Daha sonra
öğretmenlerin gelişim süreçleri izlenerek bu hedeflerin ne kadarını gerçekleştiği gözlemlenmektedir.
Bunun yanında öğretmenlerin güncel durumu 16 farklı alanda değerlendirilmektedir. Son olarak ise
öğretmenler bu iki değerlendirmenin dışında girdikleri testlerin sonuçları ve çalışma arkadaşları/çevresi
ile ilişkisi üzerinden değerlendirilmektedir. Bu yapılan tüm değerlendirmeler sonucu çok nadir gözükse de
eğer öğretmenlerden biri zayıf sonuçlar gösterirse meslekten ihraç edilebilmektedir. Singapur’da
öğretmen performans değerlendirmesi yanı sıra okul performans değerlendirmelerinde bulunulmakta ve
bu değerlendirme sürecinde aynı zamanda öğretmenler de değerlendirmeye tabi tutulabilmektedir.
Performans değerlendirme sisteminde bulunan dış değerlendirmeler her beş yılda bir yapılmakta ve
okulun gelişimi izlenmektedir. Beş yılda bir yapılan bu zorunlu değerlendirmelerde okullarda bulunan tüm
paydaşlar incelenir ve okulun başarı göstergelerinin yanında, fiziki alt yapısı da denetime tabi tutulur.
Singapur Öğretmen Performans Değerlendirme sisteminde Fillandiya ve Estonya gibi ülkelerin aksine daha
çok sonuç temelli değerlendirmeler tercih edilmektedir. Öğretmen değerlendirmeleri daha çok sonuçlar
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ve süreç sonunda toplanan verilere bakılarak düzenlenmektedir. Aynı zamanda dış değerlendirmeler de
öğretmen ve okul değerlendirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Singapur öğretmen performans
değerlendirme sisteminde sadece iç değerlendiricilere bakılmamakta, çok paydaşlı bir değerlendirme
sistemine bakılmaktadır.

Araştırmanın bu temel sonuçlarına dayalı olarak şu sonuçlar önerilebilir: 1) Türkiye’de de PİSA’da başarılı
olmuş ülkelerde olduğu gibi öğretmen performansları okul performansları ile birlikte değerlendirilmeli.
Öğretmen ve okul performansı ayrı düşünülmemelidir. 2) PİSA’da başarılı olmuş ülkelerde olduğu gibi
öğretmen performansları çoklu bakış açısıyla değerlendirilmeli, ve aile öğrencilerin öğretmen performansı
hakkındaki görüşleri sisteme dikkatli aktarılmalı. 3) Öğretmenlerin performansları değerlendirilirken okul
temelli bir anlayış ile değerlendirilmelidir. Öğretmenler için ayrıntılı performans ölçütleri belirlenmeli
ancak bu performans ölçütleri illlerin gelişmişlik düzeylerine göre farklı belirlenebilmelidir. 4) Okul
düzeyinde hedefler belirlenmeli ve her yıl sonunda bu hedeflere ne kadar ulaşıldığı müzakere edilmeli,
performansın artırılması için tedbirler alınmalı. 5) Eğitim sisteminin genel değerlendirimesinde ve
öğretmen performanslarının değerlendirilmesinde hesapverebilirliğe dayalı bir sistem oluşturulmalı.
Hesapverebilirlik okullar ve öğretmenler için bir değer olarak öne çıkartılmalı. 6) Türkiye’de öğretmen
değerlendirme kontrol odaklı olmak yerine, mesleki gelişim odaklı olmalı, bu anlamda öğretmenlerin
performanslarının geliştirilmesi için koçluk, mentörlük ve akran değerlendirmeleri kullanılabilir.7)
Türkiye’de uygulanması planlanan öğretmen performans değerlendirme sistemi uygulanmadan konuyla
ilgili değişik modeller incelenmeli ve öğretmen, eğitim yöneticisi ve velileri de kapsayan uygulamalı
araştırmalar yapılmalı.
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Okuma Yazmaya Hazırlık Sürecinde Ailelerin Rolüne İlişkin Öğretmen
Görüşleri
Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZEN ALTINKAYNAK, Kafkas Üniversitesi, TÜRKİYE
Öz
Erken yaşlarda edinilen okuma yazmaya hazırlık becerileri, çocukların okuryazarlığa karşı olumlu
tutum ve davranışlar geliştirmesine, iyi bir okuryazar olmasına ve yaşamın her alanında akademik
başarısının desteklenmesine önemli katkılar sağlar. Kuşkusuz ki bu süreci en verimli kılacak kişi ya da
kurumların başında aile gelmektedir. Ancak aileler kimi zaman okuma yazmaya hazırlık konusunda
çocukların gelişimine uygun olmayan beklentilerle onları örselemekte, kimi zaman okuma yazmaya hazırlık
becerilerini nasıl destekleyebileceklerini bilmemektedir. Öğretmenlerin okuma yazmaya hazırlık sürecinde
ailenin rolüne ilişkin görüşleri, tutumları ve uygulamaları bu süreçte olumlu ya da olumsuz
yönlendirmelere neden olabilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin okuma
yazmaya hazırlık sürecinde ailelerin rolüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Nitel araştırma yönteminin
kullanıldığı bu araştırma 20 okul öncesi öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri yarı
yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık sürecinde ailelerin olumsuz
tutum ve davranışlarına vurgu yaptıkları ve bu konuda ailelere yönelik çok az sayıda çalışma yaptıkları
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, okuma yazmaya hazırlık, aile
Abstract
The ability to prepare for reading and writing acquired at an early age provides significant
contributions to the development of positive attitudes and behaviors towards children, to good literacy,
and to promoting academic success in all areas of life. Certainly, this process is the most productive person
or institution at the beginning of the family. Sometimes parents do not know how they can support
readiness to read and write. Teachers' views, attitudes and practices regarding the role of the family in
the process of preparing for literacy may lead to positive or negative direction in this process. The purpose
of studying in this context is to determine the opinions of pre-school teachers about the role of parents
in the process of preparing for literacy. This research using qualitative research method was conducted
with 20 pre-school teachers. The data of the study were obtained by semi-structured interview form.
Descriptive analysis technique was used to analyze the data. As a result of the research, it was determined
that preschool teachers emphasized the negative attitudes and behaviors of families in the preparation
process for reading and writing.
Keywords: Preschool period, prepare for reading and writing, family

Giriş
Okul öncesi dönem çocukların sosyal, duygusal, psikomotor, öz bakım, dil ve bilişsel gelişimleri
üzerinde bıraktığı etkiler nedeniyle kritik dönem olarak kabul edilir. Bu dönemde temelleri atılan ve
çocukların ilerleyen yıllardaki okul başarısı üzerinde etkili olan becerilerden biri okuma yazmaya hazırlık
becerileridir. Lonigan, Burgess ve Anthony’ye göre (2000), yapılan araştırmalar okuma yazmaya yönelik
becerilerin gelişimsel kökenlerinin erken çocukluk döneminde atıldığını belirtir.
Johnson (2015) okuma yazma becerilerinin edinimini, doğumla başlayıp yaşam boyu devam eden bir
süreç olarak ifade eder. Dodge, Colker ve Horaman’a göre (2002), okuma yazmanın bileşenleri, kelime
sayısı, dili kullanma, ses farkındalığı, yazı farkındalığı, harf ve sözcük farkındalığı, kitap ve metin duyarlılığı
ile okumaya karşı motivasyondur.
Çocukların erken yaşlardan itibaren deneyimlediği okuma yazmaya hazırlık becerileri; alfabe bilgisi,
ses farkındalığı, sözel dil, sözcük dağarcığı, görsel algı ile yazı bilinci becerileridir. Doğumla birlikte başlayan
ve okuma yazmaya temel oluşturan bu beceriler çocuğun gelişim alanlarına paralel olarak ilerleme gösterir
(Hsieh, Hemmeter, McCollum ve Ostrosky, 2009; Tani-Prado, 2010; Wright, 2016).
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Yapılan araştırmalar okul öncesi dönemde kazanılan okuma yazmaya hazırlık becerilerinin çocuğun
ilerleyen yıllarda akademik ve sosyal becerileri (Dice ve Schwanenflugel, 2012; Morton, 2014), okuma
becerileri (Piasta, Justice, Mcginty, Kaderavek, 2012) ve yazma becerileri (Puranik, Al Otaiba, Folsom
Sidler, Greulich, 2014) üzerinde olumlu etkiler yarattığına vurgu yapar.
Erken çocukluk dönemlerinde sağlanan okuma ve yazma becerilerine yönelik etkinlikler, çocuklar
arasındaki bireysel ayrılıkları en aza indirger. Çocukların ilerleyen yaşlardaki okuma yazma becerilerinin
gelişmesine ve gelecekteki akademik başarılarına önemli katkılar sağlar. Bu nedenle okul öncesi eğitimden
başlayarak ilkokul yılları süresince okuryazarlığın temellerinin inşa edilmesinde okuma yazma becerilerinin
önemi açıktır (Goodwin, 2014).
Okuma yazmaya hazırlık becerilerinin erken yaşlarda kazandırılması önemlidir. Okul öncesi eğitim
kurumlarında bu kapsamda, görsel algı ve işitsel algı çalışmaları, sözcük dağarcığının gelişmesi, yönerge
dinleme, anlama ve uygulama becerisini destekleme, kalem tutma, el becerisini geliştirme, temel kavram,
problem çözme becerilerini geliştirme, dikkati arttırma, bellek çalışmaları ve bağımsız davranış geliştirme
çalışmalarının gerçekleştirilmesi öngörülmektedir (MEGEP, 2007). Okul öncesi eğitim kurumları çocukların
okuma yazmaya hazırlık becerilerini desteklemek için çok sayıda fırsat ve etkinlik sunmaktadır. Ancak bu
fırsatların çocuğun yaşamında etkiler yaratması ve sürdürülebilir olması için aile faktörünün göz önüne
alınması gerekir.
Çocuklar yaşama ve öğrenmeye ilişkin pek çok deneyimini ailesinden edinir. Ailelerin erken yaşlarda
sağladığı fırsatlar çocukların tüm gelişim alanları üzerinde önemli izler oluşturur. Bu nedenle ailelerin
erken yıllarda çocuklarına sağladıkları okuryazarlık çevresi, okuryazarlığa karşı gösterdikleri tutum ve
davranışlar, çocuklarına okuma yazmaya hazırlık konusunda sundukları fırsatlar çocukların bu becerilerini
önemli ölçüde etkiler (Özen Altınkaynak, 2014).
Jackman’a göre (2012), çocukların okuma yazmaya yönelik farkındalık kazanmalarında ailelerin
desteği ve gelişimsel açıdan uygun bir ortam oluşturmaları önemlidir. Benzer şekilde Law (2008), ailelerin
çocukları ile birlikte evde gerçekleştirdikleri okuma yazma etkinliklerinin, çocuklardaki okuma yazmaya
hazırlık becerilerinde kritik öneme sahip olduğunu belirtir.
Ancak aileler bazen okuma yazmaya hazırlık becerilerine uygun olmayan beklentilerle çocukları
örselemekte, bazen çocukların bu becerilerini nasıl destekleyeceklerini bilmemektedir. İlgili alan yazın
incelendiğinde, aileler çocuklarının okuma yazmaya hazırlık becerilerini geliştirmek için desteğe ihtiyaç –
duydukları görülmektedir (Doyle, 2009; Koher ve Shedd, 2005; Özen Altınkaynak, 2014; Yılmaz, Bolat ve
Dal, 2017). Iverson, Brownlee ve Walberg (1981), öğretmen ebeveyn ilişkisinin çocukların okuma
becerilerine etkisini belirlemek için yürüttükleri çalışmanın sonucunda ebeveyn ve öğretmen arasındaki
olumlu ilişkinin çocuklardaki okuma becerilerine önemli katkılar sağladığını belirtmişlerdir. Dolayısıyla
süreçte öğretmenlerin sorumluluğu bir kat daha artmaktadır. Öğretmenlerin çocuklardaki okuma yazmaya
hazırlık becerilerinin gelişiminde ailenin rolüne ilişkin görüşleri, tutumları ve uygulamaları daha da önem
kazanmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık
sürecinde ailelerin rolüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir.
Yöntem
Okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık sürecinde ailelerin rolüne ilişkin görüşlerini
belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır.
Olgubilim deseni farkında olunan ancak derinlemesine bilgi sahip olmadığımız olgulara odaklanır. Olgular
olay, deneyim, algı, yönelim, kavram ve durum gibi farklı biçimlerde karşımıza çıkabilir (Yıldırım ve Şimşek,
2005).
Katılımcılar
Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırma Kars il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
okullarda görev yapan 20 okul öncesi öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 18’
i kadın 2’si erkektir. Öğretmenlerin mesleki kıdemleri 3 yıl ile 9 yıl arasında değişmektedir. Öğretmenlerin
14’ü okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu, 5’i çocuk gelişimi ön lisans mezunu, 1’i ise açık öğretim
fakültesi çocuk gelişimi mezunudur. Öğretmenlerin yaş aralığı 27 ile 40 yaş arasında değişmektedir.
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Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda
araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme soruları ile ilgili konu alanı uzmanlarının görüşlerine
başvurulmuştur. Uzmanların önerileri doğrultusunda görüşme sorularına son şekli verilmiştir. Görüşme
formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, öğretmenlerin demografik özelliklerini belirlemeye
yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde, okuma yazmaya hazırlık sürecinde anne ve babaların rolü,
süreci olumlu ve olumsuz etkileyen anne baba tutumları, bu konuda ailelere yönelik yapılan çalışmalar ve
katılım durumları ile ailelere yönelik çalışmaların gerekliliği konusunda öğretmenlerin görüşlerini ve
uygulamalarını belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Veriler öğretmenlerin önceden belirlediği katılımcıların kendilerini rahatça ifade edebileceği bir
ortamda ve zaman diliminde elde edilmiştir. Her bir katılımcı ile birebir görüşme yapılmıştır. Görüşmeler
yaklaşık yirmi dakika sürmüştür. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bulgular
önceden belirlenen temalar doğrultusunda düzenlenmiş ve tanımlanmıştır. Daha sonra bu
betimlemelerden yola çıkılarak yorumlar yapılmıştır. Elde edilen veriler iki farklı araştırmacı tarafından
bireysel olarak kodlanmış ve analiz edilmiştir. Bu analizler karşılaştırılarak ortak bir karara varılmıştır.
Katılımcıların görüşlerini ortaya çıkaran alıntılara sıklıkla yer verilmiştir.
Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde okuma yazmaya hazırlık sürecinde anne-babaların rolü, süreci olumlu
ve olumsuz etkileyen anne baba tutumları, bu konuda ailelere yönelik yapılan çalışmalar ve katılım
durumları ile ailelere yönelik çalışmaların gerekliliği konusunda öğretmenlerin görüşleri yer almaktadır.
Okul öncesi öğretmenleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular sırasıyla sunulmuştur.
Tablo 1.
Okuma Yazmaya Hazırlık Sürecinde Anne Ve Babaların Rolüne İlişkin Görüşler.
Okuma yazmaya hazırlık sürecinde yer almalılar

8

Becerilerin geliştirilmesine katkı sağlama

7

Çocuklarla iletişimi geliştirme

7

Öğrenilenleri pekiştirme

6

Okuma yazmaya hazırlık sürecinde yer almamalılar

12

Yanlış öğrenmelere neden olma

12

Çocuklarının gelişimlerinin üstünde beklentilere sahip olma

10

Öğretmenin etkinliklerine müdahale

7

Tablo 1’e göre okul öncesi öğretmenlerinin çoğu anne babaların okuma yazmaya hazırlık sürecinde
yer almaması gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler ailelerden kaynaklanan
nedenleri (yanlış öğrenmelere neden olma, çocukların gelimine uygun olmayan beklentiler ve kendi
etkinliklerine müdahale etmeleri) bu düşünceye gerekçe olarak sunmuşlardır. Bu konuda 7. katılımcı
görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir:
“Aileler okuma yazmaya hazırlık konusunda bilgi sahibi olmadıkları için bu sürece karışmamalılar
bence. Çünkü biz ses öğretirken onlar harf öğretiyor. Çocuklar kime uyacaklarını şaşırıyorlar.” (K7)
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Tablo 2.
Okuma Yazmaya Hazırlık Sürecini Olumsuz Etkileyen Anne-Baba Tutumları Ve Uygulamalarına İlişkin
Görüşler.
Okuma yazmaya hazırlık becerilerine uygun olmayan beklentiler

16

Harf öğretimi

14

Çocukların hazır bulunuşluğunu desteklememe

14

Bireysel farklılıkları göz ardı etme

11

Çocukların etkinliklerini yapma

9

Tablo 2’ye göre okul öncesi öğretmenlerinin çoğu ailelerin okuma yazmaya hazırlık sürecine ilişkin
yanlış beklentilerinin (öğretmenden harfleri yazmayı ve okumayı öğretmesini isteme, çocukların okuma
ve yazmayı öğrenmesini bekleme gibi) süreci olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Bu konuda 12. katılımcı
görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir:
“Çocuklar okula başlayınca ailelerde de bir telaş başlıyor. Her gün hocam, bizim çocuk ne öğrendi
sorusu ile karşılaşıyoruz. Kuzeni harfleri görünce söylüyor, bizimki ne zaman öğrenecek gibi sorularla o
kadar çok karşılaşıyoruz ki.” (K2)
Tablo 3.
Okuma Yazmaya Hazırlık Sürecini Olumlu Etkileyen Anne-Baba Tutumları Ve Uygulamalarına İlişkin
Görüşler.
Okuldaki etkinlikleri takip etme

9

Materyal sağlama

8

Öğretmenden destek/bilgi/öneri alma

5

Tablo 3’e göre, okuma yazmaya hazırlık sürecini olumlu etkileyen anne baba tutumları oldukça az
sayıda öğretmen tarafından dile getirilmiştir. Bu konuda 4. katılımcı görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir:
“Bazı aileler öğrenmeye çok açıklar. Sürekli bizimle iletişim halindeler. Çocuklarına kitap alma ve okuma
konusunda sürekli öneriler isteyen aileler var mesela. Aile katılımı için eve gönderilen çalışmaları dikkate
almaları, birlikte yapmaları gereken çalışmalarda sorumluluk üstlenmeleri süreci kolaylaştırıyor .” (K4)
Tablo 4.
Okuma Yazmaya Hazırlık Konusunda Ailelere Yönelik Çalışmalar.
Çalışma gerçekleştirme durumu
Evet

5

Hayır

15

Yapılan çalışmalar
Evde tamamlamak üzere etkinlik sayfaları gönderme

5

Toplantılarda bilgilendirme

3

Birlikte gerçekleştirecekleri sorumluluklar verme

2

Bireysel soruları yanıtlama

2

Tablo 4’e göre okul öncesi öğretmenlerinin çoğu okuma yazmaya hazırlık konusunda ailelere yönelik
herhangi bir çalışma yapmamaktadır. Çok az sayıda öğretmen aile katılım etkinlikleri ve bireysel görüşme
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ya da toplantılar yolu ile konuya ilişkin bilgilendirme yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu konuda 9. ve 16.
katılımcılar görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir:
“ Haftada en az bir kere çocukların evde aileleri ile birlikte yapacakları, bir etkinlik sayfası
gönderiyorum. Ya da ailelerden çocuklarına kitap okumalarını istiyorum.” (K9)
“Yapmıyorum. Çünkü zamanım yok.” (K16)
Tablo 5.
Okuma Yazmaya Hazırlıkla İlgili Çalışmalara Ailelerin Katılım Durumları.
Genelde katılıyorlar

4

Çok az katılıyorlar

1

Tablo 5’e göre, okuma yazmaya konusunda ailelere yönelik çalışma yapan öğretmenlerin tamamı (5
öğretmen) ailelerin bu çalışmalara katıldıklarını ifade etmişlerdir. Bu konuda 17. katılımcı görüşlerini şu
şekilde ifade etmiştir:
“Aslında zaman sorunu olmasa keşke daha fazla ailelerle bir arada olabilsek. Çünkü öğrenmeye çok
istekliler. Bir süre sonra konuşmalarının farklılaştığını, özgüvenlerinin arttığını ve sürekli
eğitimalmaya istekli olduklarını görebiliyorsunuz.” (K17)
Tablo 6.
Okuma Yazmaya Hazırlık Konusunda Ailelere Yönelik Bir Eğitimin Gerekliliğine İlişkin Görüşler.
Gerekli olduğunu düşünüyorum

11

Gerekli ama vakit ayıramam

8

Gerekli olmadığını düşünüyorum

9

Tablo 6’ye göre, okul öncesi öğretmenlerinin yaklaşık yarısı okuma yazmaya hazırlık konusunda
ailelere yönelik bir eğitimin gerekli olmadığını belirtirken diğerleri bu eğitimin gerekli olduğunu ancak
zaman ayıramayacaklarını belirtmişlerdir. Bu konuda 1. katılımcı görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir:
“Elbette gerekli. Bilginin sürekli değiştiği bir yüzyılda eğitim sadece ailelerin değil herkesin ihtiyacı.
Okuma yazmaya hazırlık çok önemli bir beceri. Ailelerle işbirliği olmazsa pek çok yanlış uygulama yapılacak
ve okula, okuryazarlığa karşı fobi oluşacaktır çocuklarda” (K1)
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Okuma yazmaya hazırlık sürecinde ailelerin rolüne ilişkin öğretmen görüşlerinin incelendiği
araştırmanın bu bölümünde, okul öncesi öğretmenleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular
sırasıyla sunulmuştur. Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık sürecinde
anne-babaların rolüne ilişkin görüşleri incelendiğinde; araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu, olumsuz
ifadeler kullanarak ailelerin bu süreçte yer almaması gerektiğini vurgulamışlardır. Senechal ve LeFevre
(2002) çocuklardaki okuma becerilerinin gelişimi ile aile katılımı arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik 5 yıl
süren boylamsal bir araştırma yürütmüşlerdir. Araştırma sonucunda aile katılımının, dinleme becerisi ve
sözcük dağarcığı için önemli bir öngörü olduğu ve erken okuryazarlık becerileri ile ilişkili olduğu
saptanmıştır. Ayrıca Jeynes (2012), Neumann, Hood ve Ford (2013), Weigel, Martin ve Bennett (2010) de
okuma yazmaya hazırlık konusunda aile katılım çalışmalarının ve evde uygulanan etkinliklerin, çocukların
bu becerileri üzerinde önemli etkiler yarattığını belirtirler. Araştırmaya katılan öğretmenlerin olumsuz
algıya sahip olması, okuma yazmaya hazırlık sürecinde ailelerin üstlendiği hayati rol konusunda bilgi sahibi
olmadıklarını, bu konuda aileleri bilgilendirme görevlerini göz ardı ettiklerini, ailelerden eğitim sürecinde
faydalanmadıklarını ve onlara rehberlik yapmadıklarını düşündürmektedir.
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Araştırmanın bir başka alt problemi kapsamında okuma yazmaya hazırlık sürecini olumsuz etkileyen
anne baba tutumları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenler çocukların gelişim özelliklerine uygun
olmayan beklentiler, harf öğretimi, bireysel farklılıkları göz ardı etme gibi okuma yazmaya hazırlık sürecini
olumsuz etkileyen anne baba tutumlarına dikkat çekmişlerdir. Yılmaz, Bolat ve Dal (2017) tarafından
yapılan araştırmada da benzer sonuçlarla karşılaşılmış, öğretmenlerin çoğu okuma yazmaya hazırlık
konusunda ailelerin yetersiz olduklarını belirtmişlerdir.
Okuma yazmaya hazırlık sürecini olumlu etkileyen anne baba tutumlarının oldukça sınırlı sayıda
olduğu dikkat çekmektedir. Az sayıda okul öncesi öğretmeni anne babaların okuldaki etkinlikleri takip
etme, materyal sağlama, öğretmenden destek/bilgi/öneri alma yolu ile okuma yazmaya hazırlık sürecine
katkı sağladıklarını ifade etmişlerdir. Bu bulgular önceki alt problemle birlikte değerlendirildiğinde, okul
öncesi öğretmenleri okuma yazmaya hazırlık sürecinde ailelerin olumsuz tutum ve davranışlarının daha
fazla olduğunu düşünmektedirler. Yapılan araştırmalar okuma yazmanın nasıl öğretileceği konusunda
ailelerin çok farklı görüşlere sahip olduğunu göstermektedir. Fitzgerald, Spiegel ve Cunningham (1991)
çocukları anaokuluna devam eden 108 aile ile röportaj yapmışlardır. Araştırmanın sonucunda, erken
okuryazarlık becerilerinin önemi konusunda katılımcıların hemfikir oldukları, ancak bu becerileri nasıl
geliştirebilecekleri konusunda farklı görüşlerde oldukları belirlenmiştir. Özen-Altınkaynak’a göre (2014),
aileler çocuklarının okuma yazmaya hazırlık becerilerini destekleme konusunda desteğe ihtiyaç duyarlar.
Ailelerin okuma yazmaya hazırlık konusunda çok az bilgi sahibi olmaları ya da bilgi sahibi olmamaları
olumsuz tutum ve davranışlar sergilemelerinin nedeni olarak görülebilir.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çok azı okuma yazmaya hazırlık sürecinde ailelere
yönelik çalışmalar (evde tamamlamak üzere etkinlik sayfaları gönderme, Toplantılarda bilgilendirme,
birlikte gerçekleştirecekleri sorumluluklar verme ve bireysel soruları yanıtlama) yaptıklarını
belirtmişlerdir. Coşkun ve Deniz (2017), Teksas eyaletindeki öğretmenlerin, çocukların okuma yazmaya
hazırlık becerilerini desteklemek için yaptıkları uygulamaları değerlendirmişlerdir. Araştırmanın bulguları
ile benzer şekilde öğretmenlerin aileleri bilgilendirmek için çok az yola başvurdukları sonucuna ulaşılmıştır.
Feiler ve arkadaşlarına göre (2007), öğretmenlerin ailelere yönelik yapabilecekleri pek çok etkinlik vardır.
Okuldaki çalışma örneklerinin videoya ile eve gönderilmesi, formlar ve toplantılar aracılığı ile ebeveynleri
ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirme, sınıf panolarına bilgilendirici yazılar ve haberler ekleme, aileler
için daha sık zamanlar ayırma, evde yapılmak üzere eğlenceli etkinlikler gönderme, okuma yazmaya
hazırlık ile ilgili eğitici videolar oluşturma, yapılan çalışmaları okul dışındaki mekânlarda sergileme,
çocukların okuma yazmaya hazırlık etkinliklerindeki davranışlarını not etme, okuma kulüpleri ve okuma
merkezleri oluşturma, ev ile okul arasında fotoğraf paylaşımı sağlanma (fotoğrafların altına yazı yazarak)
yapılabilecek çalışmalardan bazılarıdır. Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin sınırlı sayıda
çalışma yapması, okuma yazmaya hazırlık sürecinde ailelerin rolünü göz ardı ettiklerini ya da bu konuda
yeterli bilgi sahibi olmadıklarını düşündürmektedir.
Okuma yazmaya hazırlık sürecinde ailelere yönelik çalışma yapan öğretmenlerin çoğu, ailelerin bu
çalışmalara katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu durum, yukarıda da belirtildiği üzere, ailelerin çocuklarının
okuma yazmaya hazırlık becerilerinin desteklemek için desteğe ihtiyaç duyduklarına ve bu ihtiyaca yönelik
çalışmaların gerekliliğine dikkat çekmektedir. Ayrıca araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin yarısı
okuma yazmaya hazırlık konusunda ailelere yönelik bir eğitimin gerekliliğine ilişkin olumlu görüş
belirtmişlerdir.
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda şu öneriler geliştirilebilir: Okuma yazmaya hazırlık
konusunda ailelere yönelik programlar planlanmalı ve uygulanmalıdır. Ailelere yönelik geliştirilen bu
programların etkililiğine yönelik karşılaştırmalı araştırmalar gerçekleştirebilirler. Okuma yazmaya hazırlık
sürecinde ailenin rolü konusunda okul öncesi öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenebilir.
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, bu doğrultuda görüşmeler yapılarak veriler ortaya
konmuştur. Nitel araştırmanın yanı sıra çeşitli görüntü kayıtları alınarak ve uygulamalı aile katılımlı okuma
yazmaya hazırlık programı eşliğinde nicel araştırma yapılarak programın etkililiği saptanabilir.
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Jigsaw 1 Tekniğinin Türkçe Dersi Noktalama İşaretleri Konusunda
Akademik Başarıya Etkisi
Vahit Ağa YILDIZ, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, vahit442@gmail.com
Durmuş KILIÇ, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, dkilic@atauni.edu.tr

Öz
Bu çalışmanın amacı, ilkokul 4. sınıf Türkçe dersi noktalama işaretleri konusunda, bir işbirlikli
öğrenme tekniği olan jigsaw (ayrılıp birleşme) tekniğinin akademik başarıya anlamlı bir etkisinin olup
olmadığını, ayrıca geleneksel düz anlatım yöntemine göre anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığını
belirlemektir. Yarı deneysel desenle yürütülen araştırma, 2017-2018 öğretim yılında Erzurum il
merkezinde bir ilkokulda iki ayrı sınıfta öğrenim gören 4. sınıf düzeyinde 48 öğrenci ile yürütülmüştür. Bu
amaçla deney ve kontrol grupları oluşturularak, konu içeriği deney grubuna ayrılıp birleşme tekniği ile,
kontrol grubuna ise öğretmen merkezli düz anlatım yöntemi ile uygulanmıştır. Bu gruplara araştırmacı
tarafından geliştirilen ve güvenilir bir test olan “Noktalama İşaretleri Testi” uygulanmıştır. Bu test,
uygulamadan önce ön test olarak, uygulamadan sonra ise son test olarak tekrar uygulanmıştır. Ayrılıp
birleşme tekniğinin, 4. Sınıf Türkçe dersi noktalama işaretleri konusunun öğretiminde akademik başarıyı
artırmada anlamlı bir etki yarattığı ve bu tekniğin, düz anlatım yöntemine kıyasla akademik başarıyı
artırmada daha fazla etki yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Jigsaw 1 Tekniği, noktalama işaretleri, ilkokul.

The Effect of Jigsaw Technique on Academic Achievement in Turkish
Lesson Punctuation Marks Subject
Abstract
The purpose of this study is to determine whether jigsaw (separation and merger) technique, which
is a cooperative learning technique, has a meaningful effect on academic achievement in terms of
punctuation marks in the 4th grade Turkish course, and also to determine whether it makes a meaningful
difference in accordance with traditional direct instruction method. The research conducted with semiexperimental design was carried out with 48 students at the 4th grade level who studied in two different
classes in a primary school in the city center of Erzurum in 2017-2018 school year. For this purpose,
experimental and control groups were formed, jigsaw technique was used in the experimental group and
teacher centered method was used for the control group. “Punctuation Marks Test”which is a reliable test
developed by the researcher was applied to these groups. This test was applied as a pre-test before the
application and as a post-test after the application. It has been concluded that Jigsaw technique has a
meaningful effect on increasing the academic achievement in terms of punctuation marks in the 4th class
Turkish course and this technique is more effective on increasing academic achievement compared to
the direct instruction method.
Keywords: Jigsaw 1 Technique, punctuation, primary school.
Giriş
Eğitim ortamında istendik çıktıların alınmasında öğrenme sürecinin etkili bir şekilde planlanmasının
etkisi büyüktür. Bilindiği üzere öğretim programı amaç, içerik, eğitim süreci ve değerlendirme sürecinden
oluşmaktadır. Bu öğeler içinde, en somut olanı öğrenme ortamının oluşturulduğu eğitim durumlarıdır. Bu
evrede belirlenen hedefler doğrultusunda, seçilen içeriğe uygun doğru yöntem ve tekniğin seçilmesi,
seçilen yöntem veya tekniğin doğru yerde ve zamanda kullanılması, başarı elde etmede en önemli
etkenlerden biridir.
Yöntem ve teknik seçerken, dersin içeriği, sınıf düzeyi, fiziksel koşullar gibi dikkate alınması gereken
pek çok özellik bulunmaktadır. Çağımızın eğitim anlayışına uygun, yapılandırmacı bir öğrenme ortamının
oluşmasına katkı sunacak yöntem ve tekniklerin seçilmesi, hedeflere ulaşmada büyük öneme sahiptir.
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Öğrencilerin ders içi etkileşimi, akran eğitiminin sağlanması ve sosyalleşmesi için en uygun yöntemlerden
biri işbirlikli öğrenmedir.
İnsanoğlu doğası gereği sorunları çözmek için farkında olmadan işbirliği içindedir. Eğitim ortamında
da bir öğretim yöntemi olarak kullanılan işbirlikli öğrenme, öğrencilerin belli bir ortak hedef çerçevesinde
birbirlerine yardımcı olarak çalışmaları sürecidir (Açıkgöz, 1992). İşbirlikli öğrenmenin pek çok tekniği
bulunmaktadır. Bunlardan yaygın olarak kullanılanlardan biri jigsaw (ayrılıp birleşme) tekniğidir.
Jigsaw (Ayrılıp Birleşme) Tekniği
Ayrılıp birleşme tekniğinde öğrenciler, birbirlerine güvenerek küçük gruplar halinde birlikte çalışırlar.
Gruptaki her üye bir alt ünitede uzmanlaşır ve bu sayede akranlarına katkı sağlayacak önemli bilgiler
kazanır. Akademik başarı için işbirliği ve karşılıklı güven değerlidir ve gereklidir (Tok, 2007). Uygulamada
yapılan birtakım değişiklerle ayrılıp birleşme tekniğinin pek çok alt tekniği eğitim alanında kullanılmaya
başlamıştır. Eğitimcilerin sınıf ortamında uygulayabilecekleri altı tür jigsaw alt tekniği bulunmaktadır.
Bunlar:
1. Aronson tarafından geliştirilen Jigsaw I (1978);
2. Slavin tarafından geliştirilen Jigsaw II (1987);
3. Stahl’ın geliştirdiği Jigsaw III (1994);
4. Holliday tarafından geliştirilmiş Jigsaw IV (2000);
5. Hedeen tarafından geliştirilmiş Ters Jigsaw (2003)
6. Doymuş tarafından geliştirilmiş Konu Jigsawı (2007)’dir. (Maden, 2011).
Jigsaw 1 Tekniği
Jigsaw I tekniğinde ilk olarak 2-6 kişiden oluşan asıl gruplar oluşturulur. Bu grupların tümü aynı konu
üzerinde çalışmaktadırlar. Bu gruplardaki öğrenciler, konunun alt ünitelerinden kendilerine verilen
kısmına çalışırlar ve daha sonra tüm gruplardaki aynı konuyu alan öğrenciler yeniden gruplar oluşturur. Bu
gruplar ise uzmanlık grubu olarak adlandırılır. Bu gruplardaki öğrenciler araştırma sonuçlarını birbiriyle
paylaşır ve çalıştıkları alt üniteyi arkadaşlarına nasıl anlatacakları hususunda fikir alışverişi yapar. Daha
sonra ilk gruplarına dönen öğrenciler, öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşır. Öğrencilerin asıl gruplarında
tüm alt konuları birbirilerine öğretmelerinden sonra, öğrencilere konunun bütününü kapsayan bir test
uygulanır. Elde edilen test puanları bireysel olarak değerlendirilir.
Jigsaw I tekniği, belirli bir konuda uzmanlaşan öğrencilerin akranlarına öğretmesinde önemli rol
oynar. Ancak fazla zaman alması ve birinci sınıf öğrencilerinin seviyelerine uygun olmaması bu tekniğin
olumsuz yönlerindendir (Doymuş, Şimşek & Şimşek, 2005).
Jigsaw (birleşme) tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi üzerine pek çok çalışma
yapılmış olup, bu çalışmalar genellikle fen bilimleri alanlarında yoğunlaşmıştır. Şimşek, Doymuş, Doğan ve
Karaçöp (2009); Doğan, Uygur, Doymuş ve Karaçöp (2010); Özdilek, Erkol, Doğan, Doymuş ve Karaçöp
(2010); Sancı ve Kılıç (2011) yaptıkları çalışmalarda, öğrencilerin fen bilimleri derslerindeki farklı konu
alanlarında jigsaw tekniğinin akademik başarıya olan etkisini araştırmış ve jigsaw tekniğinin araştırmalarda
çalışılan konular üzerinde, akademik başarıyı arttırmada olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Arslan (2012) ise Türkçe dersinden bir alan belirlemiş, jigsaw tekniğinin sözcük türlerinin öğretimine
etkisini incelemiş ancak bu tekniğin akademik başarıya olumlu bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Maden (2011) de benzer şekilde çalışmasında jigsaw tekniğinin Türkçe dersi yazılı anlatım becerileri
konusunda, geleneksel yönteme göre anlamlı bir etki yaratmadığı sonucuna ulaşmıştır. Dönmez ve
Gündoğdu (2018) ise Türkçe dersine ilişkin olarak yaptığı çalışmalarında, ayrılıp birleşme tekniğinin
programda belirtilen yöntemlere göre akademik başarıyı arttırmada anlamlı bir fark yarattığı sonucuna
ulaşmıştır.
Türkçe alanında özellikle de bu sınıf düzeyinde yapılan çalışmaların nispeten az olması açısından alan
yazında bu alanda bir boşluk olduğu ve çalışmanın alan yazına bir yenilik getireceği düşünülmektedir.
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Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, 4. Sınıf Türkçe dersi noktalama işaretleri konusunun öğretiminde, bir işbirlikli
öğrenme tekniği olan jigsaw 1 tekniğinin, akademik başarıya olan etkisini belirlemektir. Ayrıca jigsaw 1
tekniğinin geleneksel düz anlatım yöntemine göre anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek
amaçlanmıştır. Araştırmanın soruları şu şekildedir:


4. Sınıf Türkçe Dersi Noktalama İşaretleri konusunda, Jigsaw 1 tekniğinin akademik başarıya
anlamlı bir etkisi var mıdır?



4. Sınıf Türkçe dersi noktalama işaretleri konusunda düz anlatım metodu ile jigsaw 1 tekniği
arasında akademik başarı yönünden farklılık var mıdır?

Yöntem
Araştırma Deseni
Bu çalışmada, nicel araştırma yaklaşımına dayalı, deneysel araştırma desenine bağlı yarı-deneysel
desen kullanılmıştır. Deneysel araştırma, araştırma yöntemleri arasında en kati sonuçlara ulaşılan
araştırmadır. Çünkü araştırmacılar kıyaslanabilir işlemler uygulayarak, bu işlemlerin etkileri olup
olmadığını araştırır. Böyle araştırmaların sonuçlarının, araştırmacıları en mutlak yorumlara ulaştırması
beklenir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2016).
Katılımcılar
Katılımcılar, Frankel, Wallen ve Hyun’ın (2012) sınıflandırması dikkate alınarak, seçkisiz olmayan
örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olup, 2017-2018 öğretim yılında,
Erzurum il merkezinde bir ilkokulda öğrenim gören 4. sınıf düzeyinde 48 öğrenciden oluşmaktadır. Bu
öğrenciler, okuldaki iki ayrı sınıfın öğrencilerinden oluşmakta olup, deney grubu ve kontrol grubu olarak
24’er kişiden oluşmaktadır. Bu amaçla gruplar oluşturularak, aynı uygulayıcı tarafından deney grubuna
jigsaw 1 tekniğiyle, kontrol grubuna ise öğretmen merkezli düz anlatım yöntemiyle dört haftalık süreyle
haftalık 4’er saat olmak üzere toplam 32 saat öğretim uygulanmıştır.
Verilerin Toplanması
Katılımcılara, araştırmacılarca geliştirilen “Noktalama İşaretleri Testi” uygulanmıştır. Bu testin
geliştirilme sürecinde 4 sınıf öğretmeni, 1 dil uzmanı ve 1 akademisyenden görüş alınmış ve pilot
uygulaması yapılarak madde analizleri sonucunda 16 maddeye düşürülmüştür. Bu testin Cronbach Alfa
güvenirlik katsayısı 0,87 olarak hesaplanmış ve uygun bir test olduğu varsayımıyla uygulamada
kullanılmıştır. Test, uygulamanın başında ön-test olarak, uygulama sonunda son-test olarak her iki gruba
uygulanmış olup, uygulanan testin örneği Ek-1’de sunulmuştur.
Verilerin Analizi
Verilerin analizi için SPSS Statistics 25 programı kullanılmış olup, karşılaştırılan gruplara ilişkin
normallik varsayımları incelenmiş, ayrıca örneklem sayıları da dikkate alınarak uygun analiz tekniğine karar
verilmiştir. Bu bağlamda iki grubun ön-test ve son-test karşılaştırması için Mann Whitney U testi yapılmış,
deney grubuna ait ön-test ile son-test puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirmek
için ise Wilcoxon H Testi kullanılmıştır.
Bulgular
Bu bölüm, araştırmada edinilen bulgulardan oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan iki ayrı öğretim
metoduna ilişkin edinilen sonuçlar sunulmuştur.
Ön Teste İlişkin Bulgular
Her iki grubun uygulamadan önceki başarı düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan ön-teste ait
bulgular Tablo 1’de görülmektedir.
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Tablo 1.
Deney (Jigsaw) ve Kontrol (Düz anlatım) Grubundaki Öğrencilerin Noktalama İşaretleri Ön-Test Başarı
Puanlarının Karşılaştırılması.
Gruplar
N
S.O.
S.T.
U
z
p
Deney
Kontrol
Toplam

24
24
48

24,25
24,75

582
594

282

-,125

,901

Tablo 1 incelendiğinde, iki grubun Noktalama İşaretleri ön-test akademik başarı pauanlarının
karşılaştırılmasına yönelik yapılan Mann Whitney U testi sonucu, U=282 değeriyle p>.05 önem düzeyinde
anlamsız bulunmuştur. Dolayısıyla, grupların birbirine denk olduğu ve aralarında anlamlı bir fark olmadığı
söylenebilir.
1.Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular
Ayrılıp birleşme tekniği ile öğretim uygulandıktan sonra, deney grubundaki ve kontrol grubundaki
öğrencilere uygulanan Noktalama işaretleri konusu ön-test ile son-test başarı puanlarını karşılaştırmak
için, “Wilcoxon H Testi” yapılmış ve edinilen sonuçlar Tablo 2 ve Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 2.
Deney Grubundaki Öğrencilerin Noktalama İşaretleri Ön-test ve Son-test Başarı Puanlarının
Karşılaştırılması.
Gruplar
N
A.O.
Ss
z
Deney

Ön Test

24

66,66

20,32

Son Test

24

81,40

16,66

p

-3,755

,000

Tablo 2 incelendiğinde, ayrılıp birleşme tekniğinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin
noktalama işaretleri konusuna ilişkin ön-test ve son-test başarı puanları arasında anlamlı farklılık olduğu
görülmektedir (z = -3,755, p<.05). Ön-test ve son-test ortalama puanlarına bakıldığında, son-test
puanlarının aritmetik ortalamasının daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 2.
Kontol Grubundaki Öğrencilerin Noktalama İşaretleri Ön-test ve Son-test Başarı Puanlarının
Karşılaştırılması.
Gruplar
N
A.O.
Ss
z

Deney

Ön Test

24

70,05

14,97

Son Test

24

73,95

14,82

-1,613

p

,107

Tablo 3 incelendiğinde, düz anlatım yönteminin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin
noktalama işaretleri konusuna ilişkin ön-test ve son-test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılığın
olmadığı görülmektedir (z = -1,613, p>.05). Ön-test ve son-test ortalama puanlarına bakıldığında, son-test
puanlarının ortalamasında bir artış görülmesine rağmen, anlamlı bir artışın olmadığı görülmektedir.
Her iki tablo incelendiğinde, jigsaw 1 tekniğinin uygulandığı deney grubunun, geleneksel düz anlatım
yönteminin uygulandığı kontrol grubuna göre daha yüksek akademik başarı elde ettiği görülmektedir.
Dolayısıyla 4. Sınıf Türkçe dersi noktalama işaretleri konusunun öğretiminde, jigsaw 1 tekniğinin, düz
anlatım yöntemine göre akademik başarıyı artırmada daha etkili olduğu söylenebilir.
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2.Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular
Jigsaw tekniğinin uygulandığı deney ile düz anlatım yöntemi
nin uygulandığı kontrol grubu
öğrencilerinin son-test başarı puanları arasında anlamlı farklılaşma görülüp görülmediğini tespit etmek
üzere “Mann Whitney U Testi” uygulanmış ve sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3.
Deney Grubu (Jigsaw) ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Son Test Başarı Puanlarının Karşılaştırılması.
Gruplar
Deney
Kontrol
Toplam

N
24
24
48

S.O.
28,58
20,42

S.T.
686,00
490,00

U

z

p

190

-2,044

,041

Tablo 3 incelendiğinde, uygulama sonrasında ayrılıp birleşme tekniğiyle uygulama yapılan deney
grubuna ve düz anlatım yöntemiyle öğretim yapılan kontrol grubuna ait başarı puanları arasında U= 190
ve p<,05 önem düzeyinde anlamlı bir fark vardır. Dolayısıyla jigsaw tekniğinin 4. Sınıf Türkçe dersi
noktalama işaretleri konusunda akademik başarıya olumlu etki ettiği sonucuna ulaşılabilir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Çalışma sonucunda, jigsaw tekniğinin öğrencilerin başarı puan ortalamalarını anlamlı bir düzeyde
arttırdığı görülmüştür. Bu sonucun ortaya çıkmasının, jigsaw tekniğindeki işbirliği ile oluşan rahat sınıf
ortamından ve akran eğitiminin olumlu etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sonuç, Kılınç ve
Güven Yıldırım (2015) ile Avşar ve Alkış’ın (2007) çalışmalarıyla da uyumludur.
Geleneksel yöntemlerde öğrenci edilgin bir durumdayken, işbirlikli sınıf ortamında etkin bir
konumdadır. İşbirlikli yöntemlerle öğretim yapıldığı zaman, öğrenciler etkinlikler üzerinde konuşarak, bilgi
alışverişi yaparak etkileşime girmekte ve bu nedenle verimlilikleri ve derslere yönelik ilgileri artış
göstermektedir (Bilgin & Karaduman, 2005). Bu çalışmada da jigsaw tekniğinin noktalama işaretleri
konusunun öğretiminde akademik başarıyı artırmada geleneksel anlatım metoduna oranla daha fazla etki
yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın bulguları Kılınç Alpat, Uyulgan, Şeker, Altaş ve Gezer (2017);
Şimşek, Doymuş, Doğan ve Karaçöp (2009) ile Sancı ve Kılıç’ın (2011) çalışmasının sonuçlarıyla uyumludur;
Maden’in (2011) sonuçlarıyla ise aykırılık göstermektedir. Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında
aşağıdaki öneriler sunulabilir:

1.

Ayrılıp birleşme tekniğinin, sınıf ortamlarında etkin bir şekilde kullanılması ve tekniğin
uygulanmasına yönelik öğretmenlere eğitim verilmesi yararlı olacaktır.

2.

Bu tekniğin Türkçe dersine yönelik farklı sınıf düzeylerinde ve diğer konu alanlarında kullanılması
önerilebilir.

3.

Ayrıca bu tekniğin, henüz çalışılmamış ders ve konu alanlarında uygulanması ve etkililiğinin
belirlenmesi önem arz etmektedir.
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Geçmişten Günümüze Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Tarihsel
Dönüşümü: Türkiye Örneği
Dr. Hüseyin KAZAN, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye kazan.hsyn@gmail.com
Aygül BALKIN, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye aygulbalkin@stu.aydin.edu.tr
Öz
2007-2008 eğitim öğretim yılında ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine yeni bir seçmeli ders
konulmuştur: Medya Okuryazarlığı dersi. Türkiye’de ilk defa bir dersin seçilmesi için Radyo Televizyon Üst
Kurulu ve MEB işbirliği ile tanıtım filmleri hazırlanmıştır. Amaç 1,5 milyon öğrencinin dersi seçmesiydi.
Beklenen olmadı ve o dönemde ders sadece 424.655 öğrenci tarafından seçildi. Ders beklenen ilgiyi
görmedi. Oysaki 2003 yılından itibaren başlayan hazırlık döneminde gerek Radyo TV Üst Kurulunun
gerekse akademisyenlerin çalışmaları konunun önemine işaret etmekteydi. İşte bu çalışmanın amacı 20172018 Eğitim Öğretim yılıyla beraber, 10.Yılını tamamlayan dersin, geçmişten günümüze geldiği aşamayı,
Radyo TV Üst Kurulu ve üniversitelerde yapılan akademik çalışmalarla beraber vermektir. Medya
Okuryazarlığının Tarihsel Gelişimi kısmı konunun daha iyi anlaşabilmesi için 3 (üç) ayrı dönemde ele
alınmıştır. Bulgular kısmında betimsel tarama yöntemiyle toplanan 255 veri doküman analiziyle
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Medya okuryazarlığı, medya okuryazarlığı dersi, medya okuryazarlığı eğitimi, yeni
medya okuryazarlığı
Abstract
In the 2007-2008 academic year, students of the second stage of elementary education met a new
elective course: Media Literacy course. Selecting a course for the first time in Turkey, promotional films
was prepared in cooperation with Radio and Television Supreme Council and the Ministry of Education.
The goal was 1.5 million students choosing the course. What was expected did not happen and at that
time the course was selected by only 424,655 students. The lesson did not draw the expected interest.
However, since the beginning of 2003, the work of both the Radio and Television Supreme Council and
academicians pointed out the importance of the issue. The aim of this study is to give the stages, which
have come from past to present, of the course that have completed the 10th year of the course with the
2017-2018 Academic Year through the Radio TV Supreme Council and academic studies which were done
at universities. In the Historical Development of Media Literacy section, 3 (three) separate periods were
discussed in order to get a better understanding of the issue. In the Findings section, 255 data were
collected by document analysis method and evaluated with content analysis.
Keywords: Media literacy, media literacy course, media literacy education, new media literacy
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Giriş
İngilizce’de “araç” anlamına gelen ‘’medium’’ kelimesi dilimizde ‘’medya’’ kelimesi ile
karşılanmaktadır. Hala kaçıncı güç olduğu tartışmalarının sürdüğü ve dördüncü güç olarak daha çok ifade
edilen bu araç, artık oturma odalarının başköşesinden her an her yerde ulaşabilecek yakınlığa, ceplere
kadar ulaşmıştır.
Kitleleri etkilemek; matbaa ile başlayan, ses ile devam eden, görüntü ile sesi birleştiren, görüntü ve
sese bir de dokunma hissini ekleyen cep telefonu uygulamaları ile artık çok daha yakın, çok daha etkili, çok
daha güçlü hale gelmiştir.
21.yüzyıldaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak kitle iletişim araçlarında artan bu çeşitlilik kişiler
arası iletişimin yerine farklı iletişim biçimlerinin almasına neden olmuştur. Yüz yüze iletişimde bile mesaj
iletme ve anlama çok kolay değilken, araya koyulan araçlardan alınan ya da gönderilen mesajları doğru
anlayıp, anlamlandırıp, ifade etmek yeterli düzeyde olmamaktadır.
Dünya üzerinde çok farklı kültürlere sahip insanlar olmakla birlikte hepsinin ortak özelliği sürekli
öğrenme isteği noktasında birleşmektedir. Bu istek doğumdan başlayıp ölüme kadar devam etmektedir.
21. yüzyılda medya, öğrenmenin güçlü araçlarından biri haline gelmiştir. Bu güçlü araçtan haber
alınmakta, öğrenilmekte, alınan haber ve bilgiler paylaşılmakta, güncel gelişmelerin farkında
olunmaktadır. Aynı zamanda medya, işlevlerinden olan bireyleri eğlendirme görevini ifa etmektedir. Bazen
bütün bu işlevlerin hepsi aynı anda hızlı bir biçimde gelişmektedir. Yazılı, görsel ve işitsel medyadan
bireylere sürekli olarak tek taraflı enformasyon yağmaktadır. Bu süreçte medya etkileyen bireyler de
etkilenen durumda olmaktadır. Bireyler kitle iletişim araçlarını kullanma konusunda öğrenme sürecini çok
hızlı bir şekilde tamamlarken, aynı kitle iletişim araçlarından gelen iletileri anlama, anlamlandırma, analiz
etme, eleştirme konularında pasif kalmıştır.
İşte bu noktada Amerika’da 1930’lu yıllarda ve Avrupa’da 1970’li yıllardan itibaren yeni bir
okuryazarlık kavramı gündeme gelmiştir. Bu okuryazarlık bir metnin iletisini doğru okuyup anlamanın
ötesinde bir okuryazarlıktır. Bu okuryazarlık ideoloji, ses, görüntü, yazı, teknoloji ve hızın bir arada doğru
anlaşılıp, yorumlanmasını gerektiren bir okuryazarlıktır.
Uluslararası araştırma ve istatistikler, çocuklar da dahil olmak üzere boş zamanların büyük bir
bölümünün televizyon izlemekle geçirildiğini göstermektedir. Bir “boş zaman” aktivitesi olarak
değerlendirilen televizyon izleme süreleri, yapılan uluslararası istatistiklerde, günde ortalama 2-4 saat
arası olarak görülmektedir. Çocuklar düzenli bir alışkanlık olarak TV seyretmeye 2, 2,5 yaşında
başlamaktadırlar (Condry, 1989, s.37; Akt, Treske,2006). Henüz okul çağına ulaşmamış çocukların günün
büyük bir çoğunluğu televizyon, tablet, bilgisayar ve cep telefonu gibi her türlü medya aracı içerisinde
geçirmeleri medya okuryazarlığının çok küçük yaşlardan itibaren kazanılması, öğrenilmesi ve üzerinde
tartışılması gereken önemli bir konu haline gelmiştir.
Unesco 1982 zirvesinde medya eğitiminin gerekliliğini savunduğu bildirisinde, bilgi, beceri ve
tutumları geliştirmek amacıyla, okul öncesi dönemden üniversiteye ve yetişkin eğitimine kadar, etraflı
medya eğitim programlarını başlatmak ve desteklemek gerektiğini, ‘’medya metinlerine ilişkin eleştirel
düşünmeyi geliştirmede aileler, öğretmenler, medya çalışanları ve karar vericilerin belli bir sorumluluğu
olduğunu” vurgulamıştır (Apak, 2008).
Bu çalışma UNESCO’nun, Avrupa Komisyonu’nun Center of Media Literacy’nin gibi kuruluşlarının
yanısıra birçok akademisyen ve yazarın üzerinde önemle durduğu Medya Okuryazarlığının Türkiye’deki
gelişimini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ün ve akademisyenlerin çalışmaları üzerinden
değerlendirmeyi amaç edinmiştir.
Bu çalışma çerçevesinde aşağıdaki başlık ve alt başlıklar halinde şu sorulara yanıt aranmıştır;
A) “Medya okuryazarlığı” alanında 2003 yılından 2018 Eylül ayına kadar yapılmış;
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1) Akademik çalışmaların yıllara göre dağılımı nasıldır?
2) Lisansüstü çalışmaların üniversitelere göre dağılımı nasıldır?
3) Lisansüstü çalışmaların ana bilim dallarına göre dağılımı nasıldır?
4) Akademik çalışmaların konu başlıklarına göre dağılımı nasıldır?
B) Aşağıda sunulan alt başlıklarda 2003 yılından 2018 Eylül ayına kadar yapılan RTÜK ile akademik
çalışmaların öğretmen, öğrenci, ebeveyn ve okul yöneticisi örneklemlerinde yıl ve sayılarına göre
karşılaştırılması yapılmıştır.
1) Akademik çalışmaların örneklem sayıları nedir?
2) Akademik çalışmaların yıllara göre örneklem sayısı nedir?
3) Akademik çalışmaların eğitim öğretim yıllarına göre dağılımı nasıldır?
4) RTÜK’ün medya okuryazarlığı çalışmaları örneklem sayısı nedir?
Türkiye’de Medya Okuryazarlığının Tarihsel Gelişimi
Dünya’da özellikle 1970’lerden itibaren tartışılmaya başlayan medya okuryazarlığı Türkiye’de adını
ilk olarak 2003 yılında “İletişim Şurasında” duyurmuştur.
Şura’da konuşmacı olan Prof. Dr. Şermin Tekinalp konuya şöyle dikkat çekmiştir; ‘’Ben bu
konuşmamda iletişimin çok disiplinler arası, sadece yasalarla kısıtlanamayacak kadar geniş bir konu
olduğunun bilincinde olarak ve bu alanının öğreticisi olarak biraz daha felsefi, eğitsel ve kültürel boyutuna
dikkat çekmek istiyorum. Ben öncelikle çocuklar üzerine duruyorum. Çocukların korunması ile ilgili Avrupa
Birliği hayli yol aldı ve 1970’lerden itibaren gerek ABD gerekse bazı Avrupa ülkelerinde medya okuryazarlığı
dersi konuldu. Bu konuda Türkiye hiç bir şey yapmadı, Medya Okuryazarlığı dersinin derhal müfredatlara
konulması, ilköğretim ve ortaöğretimde okunması lazım.’’ (İletişim Şurası, 2003 s:183 185)
RTÜK’ün katkısıyla gerçekleştirilen İletişim Şura’sının sonuç raporu ile gündeme gelen medya
okuryazarlığının tarihsel gelişiminin daha iyi anlaşılması için bu çalışmada medya okuryazarlığı üç ayrı
döneme ayrılarak ele alınmaktadır. İlk olarak 2003-2006 yılları arası “Hazırlık Dönemi” dir. İkinci dönem
2007-2013 yılları arası ‘’Medya Okuryazarlığı Eğitimi’’nin başladığı ve aynı zamanda akademik çalışmaların
arttığı dönemdir. Son olarak 2014 yılından günümüze ‘’Yeni Medya Okuryazarlığı’’nın konuşulup tartışıldığı
dönemdir.
2003-2006 Yılları Medya Okuryazarlığı Yolculuğu
Bu dönem medya okuryazarlığı kavramıyla ilk defa karşılaşılmaktadır. Dünyadaki çalışmaları takip
edip Türkiye’de dersin ön çalışmalarının yapıldığı ve medya okuryazarlığı eğitiminin neden önemli olduğu
üzerinde vurgu yapılan dönemdir. Bu dönemin en önemli çalışmaları kronolojik sıraya göre aşağıda
verilmiştir.


21– 23 Şubat 2003 – İletişim Şurası



2004 - Şiddeti Önleme Platformu ve Medyada Şiddete Duyarlılık Paneli



23-25 Mayıs 2005 – I. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı



2006 - İlköğretim Çağındaki Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları Araştırması



22.08.2006 - RTÜK ile Talim Terbiye Kurulu (TTK) arasında protokol imzalanması



2006–2007 Eğitim ve Öğretim Yılında Dersin Okutulması: 5 Pilot Bölge; İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana, Elazığ



24 Kasım 2006 - Uluslararası Medya Okuryazarlığı Paneli
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2007 – 2013 Yılları Medya Okuryazarlığı Eğitimi
Gerek ABD ve Kanada’da gerekse Avrupa ülkelerinde ileri düzeyde ilerleyen medya okuryazarlığı
eğitimi bazı ülkelerde çeşitli yaş gruplarında zorunlu olarak okutulurken bazı ülkelerde anadil, sosyal
bilgiler ve sanat dersleriyle ilişkilendirilerek verilmektedir. Amaç medyanın olası zararlı yayınlarından
çocukları korumanın ötesinde eleştirel bakış açısı geliştirip bilinçlendirmektir.
Türkiye’de ise 2007-2008 eğitim öğretim yılı ile beraber medya okuryazarlığı dersi tüm Türkiye’yi
kapsayacak şekilde müfredattaki yerini almıştır. Ders 6,7. ve 8. sınıflarda seçmeli olarak haftalık bir ders
saatinde sosyal bilgiler öğretmenleri ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan iletişim
fakültelerinden veya basın yayın yüksekokullarından mezun olan sınıf öğretmenleri tarafından verilecekti.
Bu amaçla 103 kişiden oluşan bir öğretmen grubu 25–28 Haziran 2007 tarihleri arasında 3 gün süreyle
medya Okuryazarlığı “Eğitici Eğitimi Programı” çerçevesinde hizmet içi eğitme tabi tutulmuştur. (Serdar
Arhan, İbrahim Yavuz, 2016)
Oluşturmacı yaklaşımla hazırlanan Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı yapısı Tablo 1’de
gösterilmektedir. Sınav ya da notla değerlendirilmeyecek olan öğrencilerin kazanımlarının
değerlendirmesini öğretmenler gözlem, görüşme, sözlü sunum, performans değerlendirme, öz
değerlendirme, akran değerlendirme, öğrenci ürün dosyası ile yapabilecektir. Aşağıda bu süreç
çerçevesinde önemli çalışmalara yer verilmiştir.











2007-2008 Eğitim - Öğretim Yılı seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi
2008 RTÜK – Medya Okuryazarlığı konulu şiir yarışması
9-10 Ekim 2008 – Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu_Medyayı Anlamak_Duygusal
Okuryazarlıktan Medya Okuryazarlığına
07-08 Ekim 2008 – “Çocuk Gerçeği ve Medya Okuryazarlığı Dersinin Önemi” konulu panel
2011 – MEB Medya Okuryazarlığının yaygınlaştırılması Paneli
2012 – RTÜK- Medya Okuryazarlığı dersi araştırması
30 Haziran – 1 Temmuz 2012 Medya Okuryazarlığı Çalıştayı
25 Haziran 2012 - Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 69 sayılı kararı ile “İlköğretim
Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde yapılan değişiklikle Medya
Okuryazarlığı dersinin 7. ve 8.sınıfların birinde bir defa ve haftada iki saat olarak okutulması
kararlaştırılmıştır.
2013 Aralık 1.Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve
Uygulama Planı -2014-2018

Tablo 1. 2007-2013 Yılları Medya Okuryazarlığı Öğretim Programı
Üniteler

Kazanım Sayıları

Süre Ders Saati

Oranı (%)

İletişime Giriş

2

2

8

Kitle İletişimi

2

2

8

Medya

4

7

17

Televizyon

3

4

12,5

Aile, Çocuk Ve Televizyon

4

9

17

Radyo

2

3

8

Gazete Ve Dergi

4

3

17

İnternet (Sanal Dünya)

3

6

12,5

Toplam

24

36

100
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Bu dönem aynı zamanda akademisyenlerin konuya ilgisinin yoğun olduğu bir dönemdir. İlk yüksek
lisans ve doktora çalışmaları başlamış, düzenlenen çeşitli kongre ve sempozyumlarda konuya dikkat
çekilmiş, dersin öğretim programı, dersin seçmeli olması, sadece 6,7, ve 8.sınıflarla sınıflandırılması, dersi
verecek olan öğretmenlerin hangi branştan olması gerektiği konuları dönem içerisinde hep önemli olmuş
ve özellikle dönemin sonlarına doğru akademik çalışmalar artmıştır.
Çetinkaya, yüksek lisans çalışmasında öğretim programıyla ilgili görüşünü şöyle dile getirmiştir:
“Öğretim Program ve Kılavuzunun medya okuryazarlığı projesinin amacına uygun ve yeterince kapsamlı
bir şekilde hazırlanmış olduğu ve öğretmene oldukça açık bir plan sunduğu görülmektedir.”
Altun; Eğitim Bilim Açısından Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Programına Eleştirel Bir Yaklaşım
çalışmasında; Programın kendi bünyesinde incelendiğinde iç tutarlılığa sahip olduğunun ileri
sürülebileceğini ancak bu konuya medya okuryazarlığı penceresinde bakıldığında tutarsızlıklar söz konusu
olduğunu belirtmiştir.
2006 yılında MEB tarafından hazırlanan Medya Okuryazarlığı Dersi Eğitim Programı Kılavuzu’nda;
medya okuryazarlığı dersinin öncelikli amacını medyaya eleştirel bakma, medya bilinci kazandırma, gerçek
ile kurgu arasındaki farkın ayırt edilebilmesi olarak belirtilse de, çocukların medya karşısında savunmasız
alıcı durumunda oldukları ve medyanın zararlı etkilerinden korunmaları gerektiği gibi ifadeler, benimsenen
medya eğitimi modelinin korumacı olduğunu yansıtmaktadır (Binark ve Bek:2007:91;Akt,Seylan,2008).
2014 ve Günümüz Yeni Medya Okuryazarlığı Eğitimi
Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 11.09.2006 tarihli ve 354 sayılı kararı ile
kabul edilmiş olan bir İlköğretim Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı; aynı kurul
tarafından, “Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı” ismiyle ve
yeni içeriği ile 11.12.2013 tarih ve 239 sayılı kararı ile değiştirilerek 2014-2015 öğretim yılından itibaren
uygulanmaya başlanmıştır. Programın öğrenme alanları ve ünitelere göre kazanımları aşağıda yer alan
Tablo B’de yer almaktadır. (Sayın, 2015)
2014 – 2015 Medya Okuryazarlığı dersi programının önceki programdan en önemli farkı; medya
okuryazarlığı eğitiminde araç (TV, internet, gazete vb.) temelli bir yaklaşım yerine, beceri temelli bir
yaklaşımı esas almasıdır. Bu beceriler alan yazında da sıklıkla vurgulanan erişim, çözümleme,
değerlendirme ve üretim becerileri olarak ele alınmıştır.






Yeni medya sistemleri ve Medya Okuryazarlığı
2014 – 2015 Medya Okuryazarlığı dersi için yeni öğretim programı ( Tablo 2)
MEB - Uzaktan Hizmet içi Eğitim Programı
2016 – RTÜK- Medya Okuryazarlığı dersi araştırması 2
2018 – 2019 İlköğretim 7. ve 8. sınıflarda okutulmakta olan Medya Okuryazarlığı Dersi
Öğretim Programı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 13 Haziran
2018 tarihli kararı ile güncellenmiştir. Yeni Öğretim Programı doğrultusunda Öğretim
Materyali de güncellenmiş olup Materyal, henüz onay aşamasındadır.( Tablo 3 )
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Tablo 2. 2014-2017 Yılları Medya Okuryazarlığı Öğretim Programı
Öğrenme Alanı

Ünite

Kazanım
Sayısı

Süre / Ders
Saati

Oran
(%)

Eğlence aracı olarak medya

Eğlencem Medya

4

14

20

Medyaya Soru Soruyorum

7

24

33

Önce Bir Düşüneyim

4

14

20

Benim Medyam

6

20

27

21

72

100

Bilgi kaynağı olarak medya
Katılım ortamı olarak medya

Toplam
Tablo-3 2018-2019 Yılları Medya Okuryazarlığı Öğretim Programı
Öğrenme
Alanı No

Öğrenme
Alanı

Kazanım
Sayısı

Süre /
Ders
Saati *

Oran
(%)

1

Birey, toplum ve medya

4

15

21

2

Katılım ortamı olarak

4

15

21

3

Bilgi kaynağı olarak medya

4

15

21

4

Eğlence kaynağı olarak medya

4

14

19

5

İkna aracı olarak medya

4

13

18

TOPLAM

20

72

100

Kaynak; https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/userfiles/files/MOY%202018%20Ogretim%20Programi.pdf
Yöntem
Bu çalışmada betimsel tarama ve doküman analizi kullanılmıştır. Betimsel tarama yöntemi
literatürde daha önce çalışma ile ilgili daha önce yapılmış araştırmaları betimleyerek durumun analizini
yapmaktadır. Çalışmaların genel olarak geldiği nokta, öne çıkan ve yoğunlaşılan çalışmalar betimsel
taramanın temel noktalarını oluşturmaktadır.
Doküman analizi yönteminde de çalışmalarda kullanılan önemli belgelerin içeriklerinin incelenmesi
yapılmaktadır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsar.
Veri Kaynakları
Bu araştırma İnternet üzerinden yapılan bir çalışmadır. Türkiye’de en çok kullanılan arama motoru
olan Google’ın akademik çalışmalara kolay ulaşılabilir arama sayfası ‘’Google Akademik’’
(https://scholar.google.com.tr) , YÖKTEZ ve RTÜK internet sayfaları üzerinden yapılmıştır.
Verilerin Toplanması ve Veri Analizi
Veriler Araştırmacılar tarafından oluşturulan “Akademik Çalışmaları İnceleme Formu” ile içerik
toplanmış, Formda çalışmanın yılı, türü, konu başlığı, çalışılan üniversite, ana bilim dalı, örneklem sayısı,
konu içeriklerine göre sınıflama kategorilerinden oluşmaktadır.
Betimsel Tarama ile toplanan veriler “Doküman Analiz” yöntemi ile analiz edilmiştir. Konu alanlarına
sınıflaması konu başlıkları ile beraber içeriklerine göre yapılmıştır.
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Bulgular
Tablo1’de; 2003 yılından 2018 Eylül ayına kadar Medya Okuryazarlığı alanında yapılmış akademik
çalışmaların; yıllara göre dağılımı verilmiştir.

Tablo 1.
Akademik Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı.

YIL
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOPLAM

Makale/Bildiri
%
ƒ
0
0,0%
0
0,0%
27
15,4%
0
0,0%
2
1,1%
6
3,4%
6
3,4%
8
4,6%
9
5,1%
15
8,6%
14
8,0%
12
6,9%
28
16,0%
22
12,6%
13
7,4%
13
7,4%
175
100%

Yüksek Lisans
%
Ƒ
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
1,7%
4
6,9%
4
6,9%
4
6,9%
5
8,6%
5
8,6%
10
17,2%
6
10,3%
6
10,3%
5
8,6%
7
12,1%
1
1,7%
58
100%

Doktora
%
ƒ
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
4,5%
0
0,0%
2
9,1%
2
9,1%
2
9,1%
4
18,2%
2
9,1%
2
9,1%
3
13,6%
2
9,1%
2
9,1%
22
100%

Tablo1’de görüldüğü gibi en fazla akademik çalışma sırasıyla 175 adet makale/bildiri, 58 adet yüksek
lisans ve 22 adet doktora alanında görülmektedir. Medya Okuryazarlığı çalışmalarının başladığı 2003 yılı
ile beraber 2004 ve 2006 yıllarında herhangi bir akademik çalışmaya rastlanmamıştır. Remzi Y.Kıncal ve
Zehra Sedef Korkmaz’ın 2015 yılında yapmış oldukları Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Üzerine Bir
Değerlendirme çalışmasında ilk makaleye 2006 yılında ulaşılmış, bunun sebebi internet üzerinden yapılan
sorgulamanın anahtar kelime ile ilgili olabileceği fark edilmiştir.
Bu çalışmada İlk makale/bildiri türüne 1.Uluslarası Medya Okuryazarlığı Konferansıyla beraber 27
bildiriyle 2005 yılında rastlamaktadır. İlk yüksek lisans çalışması 2007 ve ilk doktora çalışması 2008 yılında
yapılmıştır. Bu alan yazındaki benzer çalışmalarla aynı sonucu vermiştir. En fazla Yüksek Lisans ve Doktora
çalışması 2013 yılında, En fazla makale/bildiri çalışması ise 2015 yılında gözükmektedir. Toplam çalışma
alanlarında en fazla çalışma 2013 yılında olmakla beraber, en az çalışma 2007 yılında görülmektedir.
Tablo2’de; 2003 yılından 2018 Eylül ayına kadar Medya Okuryazarlığı alanında yapılmış akademik
çalışmaların; üniversitelere göre dağılımı verilmiştir.
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Tablo 2.
Lisansüstü Çalışmaların Üniversitelere Göre Dağılımı.
Üniversite

Yüksek Lisans

Doktora

Toplam

Abant İzzet Baysal

ƒ
2

%
3,4%

ƒ
1

%
4,5%

ƒ
3

%
3,8%

Adnan Menderes

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

Afyon Kocatepe

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

Akdeniz

0

0,0%

1

4,5%

1

1,3%

Anadolu

2

3,4%

2

9,1%

4

5,0%

Ankara

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

Atatürk

7

12,1%

1

4,5%

8

10,0%

Balıkesir

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

Bartın

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

Çanakkale On Sekiz Mart

3

5,2%

5

22,7%

8

10,0%

Dumlupınar

1

1,7%

1

4,5%

2

2,5%

Ege

3

5,2%

0

0,0%

3

3,8%

Erciyes

2

3,4%

2

9,1%

4

5,0%

Eskişehir Osmangazi

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

Fırat

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

Gazi

5

8,6%

5

22,7%

10

12,5%

Giresun

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

Hacettepe

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

İstanbul Kültür

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

İstanbul Ticaret

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

İstanbul

2

3,4%

1

4,5%

3

3,8%

Kadir Has

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

Kocaeli

4

6,9%

0

0,0%

4

5,0%

Maltepe

0

0,0%

1

4,5%

1

1,3%

Marmara

3

5,2%

2

9,1%

5

6,3%

Muğla Sıtkı Koçman

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

Niğde

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

On Dokuz Mayıs

3

5,2%

0

0,0%

3

3,8%

Pamukkale

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

Recep Tayyip Erdoğan

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

Selçuk

2

3,4%

0

0,0%

2

2,5%

Süleyman Demirel

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

Van Yüzüncü Yıl

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

Yaşar

1

1,7%

0

0,0%

1

1,3%

TOPLAM

58

100

22

100

80

100
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Tablo -2 Lisansüstü Çalışmaların Üniversitelere Göre Dağılımı gösterir. www.yoktez.gov.tr verilerine göre
ülkemizde 206 üniversite bulunmaktadır. 206 üniversiteden Medya okuryazarlığı alanında toplam 34
üniversitede en az 1 lisansüstü çalışma olmak üzere en çok 10 lisansüstü çalışma yapılmıştır. En çok 10
çalışmayla Gazi Üniversitesi 1.sırada yer alırken, daha sonra 8’er çalışmayla Atatürk Üniversitesi ve
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversiteleri gelmektedir. Medya Okuryazarlığı konusunda ilk dikkati çeken
çalışmalardan biri olan 1.Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansının yapıldığı Marmara
Üniversite’sinde toplam 5 lisansüstü çalışma yer almaktadır. 21 üniversitede ise doktora ya da yüksek
lisans düzeyinde sadece 1 çalışma yer almaktadır.
Tablo3’de; 2003 yılından 2018 Eylül ayına kadar Medya Okuryazarlığı alanında yapılmış akademik
çalışmaların; anabilim dallarına göre dağılımı verilmiştir.
Tablo 3.
Lisansüstü Çalışmaların Anabilim Dallarına Göre Dağılımı.
Yüksek Lisans
ƒ
%
0
0,0%
1
1,7%
2
3,4%
0
0,0%
0
0,0%
5
8,6%
0
0,0%
1
1,7%
8
13,8%
1
1,7%
1
1,7%
3
5,2%
3
5,2%
1
1,7%
1
1,7%
10
17,2%
8
13,8%
1
1,7%
6
10,3%
1
1,7%
1
1,7%
0
0,0%
3
5,2%
1
1,7%
58
100

Anabilim dalı
Basın ve Yayın
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilişim Bilim Dalı
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı
Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı
Gazetecilik Bilim Dalı
Güzel Sanatlar Eğitimi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bilim Dalı
İletişim
İlköğretim
İngilizce Öğretmenliği
Medya ve İletişim Sistemleri
Radyo Televizyon ve Sinema
Sınıf Öğretmenliği
Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı
Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel Eğitim
Türkçe Eğitimi
Yeni Medya
TOPLAM

Doktora
Toplam
ƒ
%
ƒ
%
1 4,5% 1 1,3%
0 0,0% 1 1,3%
0 0,0% 2 2,5%
1 4,5% 1 1,3%
3 13,6% 3 3,8%
2 9,1% 7 8,8%
1 4,5% 1 1,3%
0 0,0% 1 1,3%
4 18,2% 12 15,0%
0 0,0% 1 1,3%
0 0,0% 1 1,3%
2 9,1% 5 6,3%
1 4,5% 4 5,0%
0 0,0% 1 1,3%
0 0,0% 1 1,3%
1 4,5% 11 13,8%
0 0,0% 8 10,0%
0 0,0% 1 1,3%
2 9,1% 8 10,0%
1 4,5% 2 2,5%
0 0,0% 1 1,3%
1 4,5% 1 1,3%
2 9,1% 5 6,3%
0 0,0% 1 1,3%
22 100 80 100

Medya Okuryazarlığı disiplinler arası bir çalışma alanına sahip olduğu için üniversitelerde farklı ana
bilim dallarının ilgisini çekmektedir. Konuyla ilgili en fazla çalışan ana bilim dalı %15’le Gazetecilik, ikinci
sırada ise % 13,8 ile Radyo TV Sinema bölümü yer almaktadır. Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği %10’luk dilimlere sahipken, eğitim programları ve öğretim %8,8 oranındadır. Bu sonuca göre
İletişim Fakültesinin bölümleri tarafından konunun daha ilgi çekici olduğu söylenebilir. Bunda medya
okuryazarlığı dersinin formasyonunu tamamlamış İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından verilmesi isteği
sebebiyle konunun daha çok takipçisi olabilmeleri öngörülebilir.
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Tablo 4’de; 2003 yılından 2018 Eylül ayına kadar Medya Okuryazarlığı alanında yapılmış akademik
çalışmaların; konu sınıflarına göre dağılımı verilmiştir.
Tablo

4.

Konu Sınıfı
Dünya'da ve Türkiye'de
Medya Okuryazarlığı
Doktora
Makal e/Bi l di ri

Akademik

Çalışmaların

Konu

Sınıflarına

Göre

Dağılımı.

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3

3

1

1

Yüksek Li sans
Ebeveyn/Veli ve Medya
Okuryazarlığı
Makal e/Bi l di ri
Medya Okuryazarlığı Alan
Çalışmaları
Makal e/Bi l di ri

3

1

3

4

1

1

2

3

2

4

2

1

1

1

3

2

1

1

1

1

24
2

1

18
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4
3
3

1

2

6

1

2

5

Yüksek Li sans
Medya Okuryazarlığı
Bağlamında Yeni
Okuryazarlıklar
Doktora

18

Makal e/Bi l di ri

15

1

Yüksek Li sans
Medya Okuryazarlığı
Eğitim
Programı/Materyal/Ölçek
/Model/Öğretim Tasarımı
Geliştirme
Doktora

3

1

1

1

2

1

2

Makal e/Bi l di ri

1

1

1

1

2

1
3

1
2

1

Yüksek Li sans
Medya Okuryazarlığı
Kavramı
Doktora

24

Makal e/Bi l di ri

24

3

2

1

1

2

1

1

1
1

3

1
1

2

2

Yüksek Li sans
Medya Okuryazarlığı ve
Diğer Derslerle
İlişkilendirilmesi
Doktora

4

1

3

3

12

1

2

3

4

3

5

3

3

2

1

4

58

2

3

4

3

3

3

3

2

1

4

55

1

1

3

1

1

Makal e/Bi l di ri

2

2

2
2

1

1

1
2

1

1

12

1

4

1
1

5

1

3

1

1

1

Makal e/Bi l di ri
Yüksek Li sans
Öğretmen Adayları ve
Medya Okuryazarlığı
Doktora

1

3

1

1

1
2

1
2

4

7

6

10

1

1

5

3

4

2

3

4

43

2

2

3

21

1

1

20

2

2

2

4

2

2

5

1

2

1

2

8

1

4

12

1

3

37

1

4

11

1

3

26

3

Makal e/Bi l di ri

1

Yüksek Li sans
Öğretmen/Öğrenci/Okul
Yöneticileri/Veli ve
Medya Okuryazarlığı
Doktora

1

1

1
1

1

2

Makal e/Bi l di ri

1

Yüksek Li sans

1

1

1

1

3

1

2

1

3

1

2

1

1

1

1

Yüksek Li sans
Öğretmenler ve Medya
Okuryazarlığı
Makal e/Bi l di ri

17

2

1

1

2
4

2

Yüksek Li sans
Okul Yöneticileri ve
Medya Okuryazarlığı
Makal e/Bi l di ri
Öğrenciler ve Medya
Okuryazarlığı
Doktora

24

18

1
1

Genel
Toplam

1

1

8

2

8

1

1

1

4

1

3

2

2

4

1

11

1

2

3

1

7

1

11

1

1

Veri Kısıtlaması

4

2

3

5

Doktora

1

2

1

Yüksek Li sans

1

1

4

1

7

36

30

22

16
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Genel Toplam

27

3

11

10

14

16
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28

20
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58 adet çalışmayla ilk sırada yer alan “Medya Okuryazarlığı Kavramı” her yıl en az 1 defa akademik
olarak çalışılmıştır. Medya Okuryazarlığı Kavramı aslında tüm akademik çalışmaların içerisinde yer
almaktadır. Burada söz konusu edilen kavramın farklı bağlamlarla ilişkilendirilmesi söz konusudur.
En çok çalışılan 2. konu 43 çalışmayla “Öğrenciler ve Medya Okuryazarlığı” olmuştur. Öğrencilerin
düzey ve görüşlerinin alındığı bu çalışmalarda Eylül/2018 yılları hariç en az bir kere çalışılmıştır.
En çok çalışılan konulardan 3. konu 35 çalışmayla “Öğretmen adayları ve Medya Okuryazarlığı”
olmuştur. Öğretmen adayları ile 2007 yılı hariç her yıl en az bir kere çalışma yapılmıştır. Sosyal Bilgiler, Sınıf
Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenlikleri başta olmak üzere İngilizce, Fen Bilgisi, Okul Öncesi, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Lisans öğrencilerine yönelik aynı zamanda Pedagojik formasyon alan öğretmen
adaylarıyla da çalışmalar yer almaktadır.
“Medya Okuryazarlığı Bağlamında Yeni Okuryazarlıklar” ile ilgili toplam 24 çalışma yapılmış, bu
çalışmalar 2015 yılından itibaren başlamıştır. İnternet Okuryazarlığı, Reklam Okuryazarlığı ve özellikle yeni
teknolojinin tamamını içeren Yeni Medya Okuryazarlığı kavramı üzerinde durulmuştur.
“Dünya’da ve Türkiye’de Medya Okuryazarlığı’’ ile ilgili toplam 22 çalışma yapılmış ve 2009 ve
Eylül/2018 yılları dışında her yıl en az bir kere üzerinde çalışılan konu olmuştur. Bu anlamda dünyadaki
çalışmaları yakından takip etmeye çalıştığı sonucu çıkarılabilir. Başta ABD, Kanada, Avrupa Ülkeleri, Avrupa
Birliği, Unesco, Avustralya, Yeni Zelenda, Malezya gibi ülkeler yer almaktadır. Çalışmalarda ülkelerin
Medya Okuryazarlığı çalışmaları Türkiye ile karşılaştırılarak verilmiştir.
“Medya Okuryazarlığı Eğitim Programı/Materyal/Ölçek/Model/Öğretim Tasarımı Geliştirme” ile ilgili
toplam 15 çalışma 2008 yılından itibaren günümüze kadar çalışılmış sadece aralarda 3 yıl çalışılmamıştır.
Bu başlık altındaki çalışmalar mevcut eğitim programının içeriğine yönelik olduğu gibi yeni bir öneri getiren
modellerde yer almaktadır.
“Medya Okuryazarlığı ve Diğer Derslerle İlişkilendirilmesi” ile ilgili toplam 13 çalışma yapılmış ve bu
çalışmalar 2009 yılında başlamıştır. En çok Türkçe dersi ve Sosyal bilgiler dersi ile ilişkilendirme yapılmıştır.
“Öğretmenler ve Medya Okuryazarlığı” ile ilgili toplam 11 çalışma yapılmıştır.
“Öğretmen/Öğrenci/Okul Yöneticileri/Veli ve Medya Okuryazarlığı” ile ilgili toplam 8 çalışmaya ulaşılmış
ve bu çalışmalar 2010 ile 2015 yılları arasında yapılmıştır.
“Medya Okuryazarlığı Alan Çalışmaları” ile ilgili toplam 6 çalışma yapılmıştır. 2014 yılından itibaren
her yıl bir çalışma olacak şeklindedir.
Tabloda okul yöneticileri ve ebeveynlerle ilgili yapılan çalışmalar en az yapılan çalışmalar arasındadır.
Sadece ebeveynlere yönelik “Ebeveynler ve Medya Okuryazarlığı” ile ilgili yapılan çalışma sayısı 3, Sadece
“Okul Yöneticileri ve Medya Okuryazarlığı” tek bir çalışma yer almaktadır. 2008 yılında makale olarak
literatürde yer alan bu çalışma Pilot Bölge uygulaması okul Müdürleri ile yapılan görüşmelerdir.
Tablo -5 Akademik çalışmalarda tabloda belirtilen konu sınıflandırılmasına göre seçilen örneklem sayıları
yer almaktadır.
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Tablo 5.
Medya Okuryazarlığı Çalışmalarında Örneklem Sayıları
Öğrenci

Yıl

Öğretmen

Okul Yöneticisi

Ebeveyn / Veli

ƒ

%

ƒ

%

ƒ

%

ƒ

%

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0
0
0
0
40
172
1.289
1.573
1.817
6.561
5.345
3.225
2.488
1.162
1.021
341

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,7%
5,1%
6,3%
7,3%
26,2%
21,4%
12,9%
9,9%
4,6%
4,1%
1,4%

0
0
0
0
0
8
8
15
0
4
453
6
63
22
1.889
63

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,3%
0,6%
0,0%
0,2%
17,9%
0,2%
2,5%
0,9%
74,6%
2,5%

0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
4
0
9
0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
21,7%
21,7%
0,0%
0,0%
17,4%
0,0%
39,1%
0,0%
0,0%
0,0%

0
0
0
0
0
0
0
86
0
0
1.302
1.322
25
104
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0%
0,0%
0,0%
45,9%
46,6%
0,9%
3,7%
0,0%
0,0%

TOPLAM

25.034

100

2.531

100

23

100

2.839

100

Çalışmaların öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi, ebeveyn bağlamında yıllar içerisindeki örneklem sayılarına
baktığımız zaman en az örneklem sayısına 23 kişiyle “okul yöneticileri” sahiptir. Daha sonra sırasıyla 2.531
kişi ile öğretmenler, 2.839 kişi ile ebeveynler ve ilk sırada 25.034 kişiyle öğrenciler yer almaktadır. 2012
yılı itibaren örneklem sayılarında artış olduğu gözükmektedir. Bu artış lisansüstü çalışmaların aynı
tarihlerde artması sonucuyla paralellik göstermektedir.
Tablo 6.
RTÜK’ün Yapmış Olduğu Medya Okuryazarlığı Çalışmalarında Örneklem Sayıları

2012
2016

Öğrenci
%
ƒ
2.515 66,4%
1.273 33,6%

Öğretmen
%
ƒ
77
100,0%
0
0,0%

Toplam

3.788

77

YIL

100

100

Yetişkin
%
ƒ
0
0,0%
0
0,0%
398

100

Toplam
%
ƒ
2.592 60,8%
1.273 29,9%
4.263

100

Tablo -6 RTÜK’ün Medya Okuryazarlığı araştırmalarında seçilen örneklem sayılarını göstermektedir.
2012 yılında Medya Okuryazarlığı Dersi Araştırmasının ilki yapılmış, 26 il merkezinde 7.ve 8. Sınıflarda dersi
almış ve dersi almamış toplam 2,515 öğrenci ve 77 öğretmen örneklem olarak alınmıştır.
2016 yılında Medya Okuryazarlığı dersi araştırmasının ikincisi yapılmış, 26 il merkezinde 8.sınıflarda dersi
seçmiş 1,273 öğrenci örnekleme seçilmiştir.
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Tablo1’deki bulgulara bakıldığında Türkiye’de ilk lisansüstü çalışmaya 2007 yılından itibaren
rastlanmaktadır. Ardıç’ın Türkiye, ABD ve Kanada ile karşılaştırma yaptığı çalışmasında ABD’de ilk
lisansüstü çalışma 1983, Kanada’da ise 1987 yıllarında başlamıştır. Türkiye’de medya okuryazarlığı ile ilgili
lisansüstü çalışmalarda yıllar içerisinde artış olmakla beraber bu çalışmalar henüz istenen seviyeye
gelememiştir.
Tablo2’de lisansüstü çalışmaların üniversitelere göre dağılımı gösterilmektedir. YÖK’ün ulusal tez
merkezi verilerine göre Türkiye’de iki yüz altı üniversite bulunmaktadır. İki yüz altı üniversiteden Medya
okuryazarlığı alanında sadece otuz dört üniversitede en az bir lisansüstü çalışma yapılmıştır. Alanda en çok
on çalışmayla Gazi Üniversitesi birinci sırada yer alırken, daha sonra sekizer çalışmayla Atatürk Üniversitesi
ve Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi gelmektedir. Medya Okuryazarlığı konusunda ilk dikkati çeken
çalışmalardan biri olan 1.Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı’nın yapıldığı Marmara
Üniversitesi’nde toplam beş lisansüstü çalışma yer almaktadır. Yirmi bir üniversitede ise doktora ya da
yüksek lisans düzeyinde sadece bir lisansüstü çalışma yer almaktadır. Akademik çalışmalar yıllar içerisinde
artsa da yetmiş iki üniversite konuyla ilgili henüz lisansüstü çalışma yapmamıştır.
Tablo-3’te lisansüstü çalışmaların ana bilim dallarına göre dağılımı yer almaktadır. Medya
okuryazarlığı disiplinler arası bir çalışma alanına sahip olduğu için üniversitelerde farklı ana bilim dallarının
ilgisini çekmektedir. Konuyla ilgili en fazla çalışan ana bilim dalı %15’le Gazetecilik, ikinci sırada ise % 13,8
ile Radyo TV Sinema bölümü yer almaktadır. Bu sonuca göre İletişim Fakültesinin bölümleri tarafından
konunun daha ilgi çekici olduğu söylenebilir. Özellikle iletişim fakültelerinin bu bölümlerinin bu alanla ilgili
çalışmalar yapması medyanın etkilerinin önemli düzeyde olduğunu fark etmesiyle açıklanabilir.
Tablo4’te akademik çalışmaların türlerinin konu sınıflarına göre dağılımı yıllar içerisinde detaylı
olarak yer almaktadır. Medya okuryazarlığı farklı konu başlıklarıyla tartışılmaktadır.
Tablo -5 Akademik çalışmalarda tabloda belirtilen konu sınıflandırılmasına göre seçilen örneklem
sayıları yer almaktadır. Örneklem sayılarına bakıldığında zaman, okul yöneticileri, öğretmenler ve
ebeveynler üzerindeki çalışmaların çok az olduğu görülmektedir. Oysa yapılan araştırmalar okullarda
seçmeli ders düzenini okul yöneticilerinin daha çok karar verdiğini ve düzenlediği göstermektedir. Okul
yöneticileri medya okuryazarlığı dersinin başarısında öğretmen değerlendirilmeleri konusunda önemli bir
takipçidir. Dolayısıyla okul yönetimleri üzerine çalışmaların artırılması gerekmektedir.
Tablo-6’da medya okuryazarlığı konusunda yapmış olduğu çalışmalarla hem öncü olan hem de
internet sitesi üzerinden gerek dünyadaki çalışmalara yer veren gerekse öğretmen, öğrenci, ebeveyn ve
medya çalışanları için linkler düzenleyen RTÜK’ün daha fazla ilde daha fazla örneklem sayısı ile araştırmalar
yapabildiği göz önünde bulundurularak çalışmalarına daha çok ebeveyn ve öğretmen örneklemleri de
gerektiği söylenebilir.
Tablo-7 akademik çalışmalarda öğrenci örnekleminde en çok hangi sınıflarla çalışıldığını
göstermektedir. Dersin en çok verildiği kademe olan 6,7. ve 8. sınıflarda yapılan çalışmaların yoğunluğu
dikkati çekmektedir.
Medya okuryazarlığının yaşam boyu devam eden bir eğitim-öğretim süreci olduğu düşünülürse
özellikle örneklem alanı daha küçük yaşlardan itibaren yapılacak çalışmaların ve diğer paydaşların da içinde
olduğu çalışmaların artırılması önerilebilir.
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Güncellenen Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programının
Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Assessment of the Updated Secondary Education Music Lesson
Teaching Curriculum According to Teachers' Views
Hüseyin YILMAZ , Kafkas Üniversitesi, Türkiye, arya36zh@gmail.com
Ramazan OĞUL, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, ramazanogul@gmail.com
Öz
Ortaöğretim müzik dersi öğretim programı, her bireyin sağlıklı, dengeli ve verimli bir müziksel
yaşantıya ulaşmasında; müziğe daha yatkın çocukların ise mesleki veya özengen müzik eğitimine
yönelmelerinde büyük önem taşımaktadır. Müzik öğretim programının ideal bir düzleme oturtulması
aşamasında hem müzik öğretmenlerinin, hem de müzik eğitimi alanında uzman kişilerin görüşleri
önemlidir. Bu araştırmanın amacı 2018 yılında güncellenen müzik dersi öğretim programının
öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirmektir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 19.01.2008 tarih
ve 22 sayılı kararı ile 2018- 2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak olan ortaöğretim müzik dersi
öğretim programı genel amaç, kazanım, içerik, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri dikkate
alınarak programın uygulayıcıları olan öğretmenlerin görüşlerine başvurarak değerlendirilmiştir Bu
çalışma ortaöğretim müzik dersi öğretim programının güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyma varsa
eksikliklerini belirleme, programın etkililiği hakkında karar verme açısından önemli görülmektedir.
Nitel araştırma yaklaşımıyla hazırlanan bu araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu 2018 yılında Kars il merkezinde ortaöğretim kurumlarında görev yapan toplam 12 müzik
öğretmenleri oluşturmuştur. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılmıştır. Öğretmenlerin güncellenen ortaöğretim müzik dersi öğretim programına ilşkin bazı
değişiklikleri olumlu bulurken, başta kazanımların fazla olması, dersliklerin müzik öğretimine uygun
koşullara sahip olmaması, yeterli materyalin olmaması, öğrenci seviyesinin düşüklüğü, sınıfların kalabalığı,
velilerin ilgisizliği, altyapı problemleri, içeriğin yoğunluğu ve öğrencilerin aktif katılımını ve motivasyonunu
arttıracak etkinliklerin yetersizliği gibi sorunların giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 2018-2019
eğitim öğretim yılında güncellenen ortaöğretim müzik öğretim programının uygulanmasına yönelik daha
fazla araştırma yapılması ve araştırmaların sonuçları doğrultusunda programın aksayan yönlerinin
düzeltilmesi müzik eğitimini olumlu yönde etkileyecektir. Araştırma sonuçlarına dayanılarak, MEB ve Talim
Terbiye Kurulu eşgüdümünde müzik öğretmenlerinin özellikle okul düzeyinde yaşadıkları sıkıntıların en
kısa sürede giderilmesi müzik öğretiminin başarıya ulaşmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Müzik Öğretimi, Öğretim Programı
Abstract
Secondary education music lesson teaching curriculum is very essential for the individual to reach a
healthy, balanced and productive musical life and for children who are more inclined to music to lean to
vocational or volunteer music education. The opinions of both music teachers and experts in music
education are essential in the process of putting the music teaching curriculum in an ideal platform. The
purpose of this research is to evaluate the music lesson teaching curriculum updated in 2018 according
to the opinions of teachers. With the decision of Head Council Of Education And Morality dated
19.01.2008 and numbered 22, the secondary education music lesson teaching curriculum which will be
implemented from 2018-2019 academic year has been evaluated by taking into account the opinions of
the teachers who are practitioners of the program and by considering general purpose and learning
outcomes, content, teaching-learning process and evaluation items. This study is considered significant in
revealing the strengths and the weaknesses of the secondary education music lesson teaching curriculum,
in determining the deficiencies if any and deciding the effectiveness of the curriculum.
In this research prepared by the qualitative research approach, the phenomenological design was
used. The study group of the research consists of 12 music teachers working in secondary education
institutions in Kars city centre in 2018. In this study, the semi-structured interview technique was used for
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collecting data. While the teachers have found some changes positively regarding the updated secondary
education music lesson teaching curriculum, it is made out that the problems such as course density,
indifference of parents, that the learning outcomes are exceed, that the classrooms do not have
appropriate conditions for music teaching, lack of adequate materials, low student grade, crowd of the
classrooms, foundation problems and insufficiency of activities to increase students' active participation
and motivation should be resolved. The fact that more researches are made related to the
implementation of the secondary education music lesson curriculum updated in 2018-2019 academic year
and that the failing aspects of the curriculum are corrected will affect music education positively. Relying
on the results of this research, it is considered that under the coordination of National Education, and
Board Of Education And Discipline, especially solving the problems of the teachers through school as soon
as possible will contribute to the success of music teaching a lot.
Keywords: Music Education, Music Teaching, Curriculum
Giriş
Müzik terimi, eski Yunancadaki musiki sözcüğünden doğmaktadır. Geçmişi çok eski yıllara dayanan
insanoğlunun, bir “ses evreni” nin içinde doğduğu, bu ses evreniyle iç içe yaşadığı ve algıladığı seslerle
sürekli etkileşim içinde bulunduğu bilinmektedir. Biyo-psişik, kültürel ve toplumsal bir organizma olarak
insan, varlığından beri algıladığı sesleri çözümleyip değerlendirmiş ve giderek sesleri bir anlatım/ifade
biçimine dönüştürmüştür. İnsanoğlunun seslerle gerçekleştirdiği bu anlatım/ifade sanatına “müzik”
denilmektedir (Say, 2003:17).
Müzik, duygu, düşünce, izlenim ve tasarımları; başka gereçlerinde yardımıyla ya da katkısıyla belli
olay, durum ve olguları veya gerçekleri, belirli bir amaç ve yöntemle aynı zamanda belirli bir güzellik
kavram ve anlayışına göre oluşturulup birleştirilmiş seslerle işleyip biçimlendiren, yansıtan, anlatan ve
etkileyen estetik bir bütündür. Müzik bir akustik-estetik anlatışım, bildirişim, iletişim ve etkileşim
sistemidir. Müzik insanın semboller dünyasının bir parçasıdır. Müzik, insanın bir kullanım yararlanım
nesnesidir (Uçan, 2005: 124-126).
Yurga’ya göre (1993) müzik, çok yönlü ve çok sesli düşünme alışkanlığı ile birlikte; saygı, sevgi,
beraberlik, yaratıcılık gibi duyguların var olması, gelişmesinde en önemli temel öğeleri oluşturmaktadır (s.
8).
Müzik eğitimi; bireyin psiko-sosyal ve kültürel gelişimine göre seçilen müzikse etkinliklerle, onun ruh
akıl ve beden sağlığına uyum sağlayan; bilişsel duyuşsal ve devinişsel alanlarda düzenlenmiş eğitim
ortamlarında farkındalık kazandıran ve sistematik bir uygulama ile sürdürülen; aşamalık ilkelerine göre
planlı-programlı ve yaşam boyu öğrenme kapsamında verilen bir disiplindir (Saraç, 2016: 6). Müzik
öğretiminde ise , “öğrenciyi kendisi için hazırlanmış olan çevrenin öğeleriyle etkileştirerek, davranışında
müzikle ilgili istendik değişmeyi gerçekleştirmeye yönelik öğrenme yaşantısı oluşturma sürecidir” (Uçan,
1994: 55). Müzik öğretimi içsel bir süreç ve ürün olan müziksel öğrenmeleri destekleyen ve sağlayan dışsal
olayların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecidir (Yıldız, 2002: 14). Bu değerlendirme
sürecinde müzik eğitim programı devreye girerek bireyde plan, hedef , içerik, öğrenme öğretme
sürecindeki değerlendirme boyutları ile ilgili düzenli taslak olarak karşımıza çıkar.
“Müzik eğitimi programı, müzik eğitimi sürecinin önceden tasarlanan planı ve bu planın
uygulamadaki görünümüdür. Bir başka değişle müzik eğitimi programı müzik eğitimi sürecinin önceden
oluşturulan tasarısı ve bu tasarının uygulamada gerçekleşen görünümüdür” (Uçan, 2005, 61).
Müzik Öğretiminde Program Geliştirme
Program değerlendirme herhangi bir programın bütün özellikleri ele alınıp bulgularından elde edilen
sonuçlarla varma aşamasıdır. Bir programın başarı düzeyini sadece programın belli bir bölümünü ele alarak
değerlendirmek o programın genel başarı durumunu yansıtmaz. Program bütünüyle ele alınmalı ve
programı destekleyen her türlü öğretim yöntem ve teknikleri, araç gereç, materyal, çevre sosyal yaşam,
ekonomik şartlar düşünülerek değerlendirme yapılmalıdır ( Demirci, 2008: 24).
"Bilimsel dayanakları olan ve teknik süreçlerden yararlanılan program geliştirme bir araştırma
çabasıdır. Bundan dolayı program geliştirme çalışmaları kapsamlı ve sürekli devam eden bir süreçtir"
(Demirel, 1995: 5). Program geliştirme programın; eğitimsel hedeflerinin neler olacağı bu hedeflere nasıl
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ulaşılacağı, bu yaşantıların nasıl örgütleneceği, bu çalışmalar sonucunda kazandırılan davranışların etkililik
derecesinin tespiti ve bu tespit sonucunda mevcut programda ne gibi değişiklikler ve düzeltmeler gerektiği
konusunda bir çalışmayı içeren denenceler bütünüdür (Ertürk, 1997: 12).
Cumhuriyetimizin ilanından günümüze kadar oluşturulan müzik programlarındaki belli başlı özellikler
değişerek günümüze kadar özetlersek; 1948 müzik programı; genel olarak müzik bilgisi vererek şarkı
söyleme becerisinin geliştirilmesini ve kapsamlı bir şarkı dağarcığının oluşmasını amaçlanmıştır. 1968
müzik programı, 1948 programına göre daha kapsamlı olup, çalgı eğitimine daha çok ağırlık vermektedir.
Bu programda öğretmenin kapsamlı bir bilgi ve beceri dağarcığına sahip olması gerekmektedir. 1994
Programında ise, çevreyi ve toplumu içine alan çok yönlü bir müzik eğitimi amaçlanmaktadır. Öğrenciye
verilecek eğitim ve öğretimle, toplumsal olarak müzik eğitiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Öğretmenin bu programı uygulaması için çok yönlü bir müzik eğitimi alması gerekmektedir. Çünkü her
konu belirlenmiş bir amacı, davranışı içermekte ve "öğrenme-öğretme" durumları altında yapılması ve
yaptırılması gerekenler açıkça açıklanmaktadır (Karaman, 2001: 63).
“Müzik öğretim programı, öğrenciye kazandırılacak özellikleri, yani müzik öğretimiyle erişilecek
hedefleri; hedeflerin ve hedef davranışların kenetli olduğu içeriği konuları, hedef davranışları öğrenciye
kazandırmak için gerekli etkinliklerden oluşan öğrenme öğretme durumlarını; hedef davranışların
öğrenciye kazanılıp kazandırılamadığını ve hedeflere erişilip erişilmediğini ortaya çıkarmak için gerekli
bilgileri (verileri) elde etmeye ilişkin etkinliklerden oluşan sınama-ölçme durumlarını; programın sağlamlık
ve etkililik derecesini belirlemek ve öğrenci, öğretim ve program hakkında yargıya varmak için gerekli ilke,
ölçüt ve işlemleri, yani değerlendirmeyi kapsar” (Uçan, 2005, 62).
Araştırmanın Problemi
Bu araştırmada, Güncellenen Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretmenlerin
Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi durumu nasıldır? Şeklinde oluşturulmuştur.
Alt Problemler
Araştırmanın alt problemleri ise, Güncellenen Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programının
Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi durumu; Bu çalışma kapsamında aşağıdaki sorulara
cevap aranmıştır.
Öğretmenlerin güncellenen ortaöğretim müzik dersi öğretim programına ilişkin görüşleri nelerdir?





Öğretmenlerin programın kazanımlara ilişkin görüşleri nelerdir?
Öğretmenlerin programın içeriğine ilişkin görüşleri nelerdir?
Öğretmenlerin programın öğretme-öğrenme sürecine ilişkin görüşleri nelerdir?
Öğretmenlerin programın değerlendirme boyutuna ilişkin görüşleri nelerdir?

Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, güncellenen ortaöğretim müzik dersi öğretim programının
öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesi durumu incelenerek ortaya konulmasıdır. Bu temel
amaç çerçevesinde Güncellenen Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretmenlerin
Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi durumu nasıldır? sorusuna cevap aranmıştır.
Araştırmanın Önemi
Bu araştırma; güncellenen ortaöğretim müzik dersi öğretim programının öğretmenlerin görüşlerine
göre değerlendirilmesi durumu incelenmesi bakımından önem taşımaktadır.
Yöntem
Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni, örneklemi, veri toplama araçları, verilerin toplanması,
verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Araştırma Modeli
Nitel araştırma yaklaşımıyla hazırlanan bu araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Olgu bilim
deseni, “farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara

264

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

odaklanmaktadır. Olgular, yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve
durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir” (Yıldırım ve Şimşek, 2011, 72).
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın çalışma evrenini ve örneklemini 2018 yılında Kars il merkezinde ortaöğretim
kurumlarında görev yapan toplam 12 müzik öğretmenleri oluşturmuştur.
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Veri
toplama işleminden önce taslak olarak görüşme soruları hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular çerçevesinde
iki katılımcı ile ön görüşme yapılmış alınan dönütler çerçevesinde yarı yapılandırılmış görüşme formundaki
sorulara son sekli verilmiştir. Araştırmada veriler katılımcıların izni alınarak ses kaydı ile toplanmış ve daha
sonra yazıya dökülmüştür. Bu işlemden sonra veriler tekrar katılımcılara sunulmuş eksiklikler ve hatalar
düzeltilmiştir.
Verilerin Analizi
Görüşmeden elde edilen veriler betimsel analiz yapılarak çözümlenmiştir. Betimsel analizde
programın boyutlarına (kazanımlar, içerik, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme) ilişkin
öğretmenlerin görüşleri olumlu ve olumsuz katagorilere ayrılarak incelmiştir. “Betimsel analizde görüşülen
veya gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer
verilir” (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Bulgular
Öğretmenlerin programın kazanımlara ilişkin görüşleri
“Öğretmenlerin programın kazanımlara ilişkin görüşleri nelerdir?” sorusuna verdikleri ortak görüşler
doğrultusunda hazırlanan frekans dağılımları ve bu görüşlere ait kodlamalar sonucu Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Öğretmenlerin programın kazanımlara ilişkin görüşleri nelerdir?

Fiziki koşullar ve
materyallerin eksikliği

Öğrencilerin
Seviyesine uygun olmaması

Görüşler

f

Program kazanımları, öğrenci hazır
bulunuşluğuna ve seviyesine uygun değil, 9.sınıf
kazanımları uygundur

K1- K2-K5-K7-K10

Program kazanımları ve fiziki koşulların
(okul ortamı ve materyallerin) uygun olmaması,
9. Sınıf kazanımları amaca uygun görülmüştür.

K3-K4-K6-K8-K9-K11-K12

Tablo 1’e göre öğretmen görüşleri; hazır bulunuşluk (f=5), 9. Sınıf kazanımlarının uygunluğu (f=5) ve
fiziki koşullar ve materyallerin yetersizliği (f=7) kategorilerinde toplanmıştır.
K1: …programda teorik bilgiler çok fazla ve kazanımların planlanan sürede yetiştirilmesi mümkün
değildir.…
K2: … özellikle 9. Sınıf kazanımları müzik kültürü ve genel musiki terimlerin öğretilmesi açısından
güzel ve anlaşılır düzenlenmiş ancak 10 ve 11. Sınıf larda kazanımlar öğrncilerin hazır bulunuşluğuna
durumuna bakılmadan düzenlenmiştir…
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K8: …fiziki koşullar sebebi ile kazanımların tam anlamıyla uygulanamadığı kanaatindeyim…
Öğretmenlerin programın içeriğine ilişkin görüşleri
“Öğretmenlerin programın içeriğine ilişkin görüşleri nelerdir? sorusuna verdikleri ortak görüşler
doğrultusunda hazırlanan frekans dağılımları ve bu görüşlere ait kodlamalar sonucu Tablo 2’de verilmiştir.

Fiziki
İçerikten kaynaklı imkansızlıklardan
kaynaklı

Öğrenci Kaynaklı

Tablo 2.
Öğretmenlerin programın içeriğine ilişkin görüşleri nelerdir?
Görüşler

Öğrenci seviyesinin düşüklüğü,
ailelerin ilgisizliği, Ekonomik yetersizlikler.

Ders kitabının okullara yetersiz
dağıtılması, sınıfların 20 kişiden fazla
olması, müzik araç ve gereçlerin ders
içeriği ile uyumsuzluğu

İçeriğin yoğunluğu, içerik dağılımının
planlanamaması, çok fazla makam
kavramına yer verilmesi, ders saatinin 2
saate çıkarılması iyi bir gelişme olarak
düşünülmüş.

f

K3-K5-K6-K11

K1- K4-K8- K9-K11

K1-K2- K5- K7- K8- K11-K12

Tablo 2’ye göre öğretim programının içeriği ile ilgili olumsuz olarak öğrenci seviyesinin uygunsuzluğu,
ailenin ilgisizliği ve ekonomik yetersizlikler(f=4), Ders kitabının dağıtımının yetersizliği, kalabalık sınıflar ve
müzik araç gereçlerinin yetersizliği (f=5) ve içeriğin yoğunluğu, dağılımın ve saatlerin konulara göre yanlış
planlaması ile makam kavramına çok fazla yer verilmesi (f=7) olumlu olarak müzik dersi saatinin iki’ye
çıkarılması (f=7)kategorilerinde toplanmıştır.
K6: … öğrenci seviyesine uygun olmayan konular çok fazlave ailelerin ekonomik sebeplerden dolayı
müzik dersini ciddiye almamakta ve ilgisiz olmaktadır….
K8: …Ders kitabı bir disiplin olduğu halde okullara yeterli sayıda ulaştırılmamakta ve eksik
giderilmemekte…
K11: …ders saatlerinin iki saate çıkarılması öğrenciler ve biz öğretmenler üzerinde olumlu etkide
bulunmuştur…
Öğretmenlerin programın öğretme-öğrenme sürecine ilişkin görüşleri
Öğretmenlerin programın öğretme-öğrenme sürecine ilişkin görüşleri nelerdir? Sorusuna verdikleri
cevaplar doğrultusunda hazırlanan frekans dağılımları ve bu görüşlere ait kodlamalar sonucu Tablo 3’te
verilmiştir.
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Uygun bulunanlar

Tavsiyeler

Tablo 3.
Öğretmenlerin öğretme-öğrenme sürecine ilişkin görüşleri nelerdir?
Görüşler
f
Ritim duygularını güçlendiren ve
motivasyonu artıracak etkinliklere yer
verilmeli, öğretmen klavuz kitapları ve ders
kitapları eksiksiz okullar ulaştırılmalı,
öğrencilerle birlikte yapılabilecek çalışmalara
uygun etkinliklere yer verilmeli.

K2- K5-K6- K7-K8-K10-K11-K12

Müfredat sıralaması, kültürümüzün
tanıtımı ve ders saatinin 2 saate çıkarılması
olumlu karşılanmış

K1-K2- K3- K4- K7- K8- K11

Tablo 3’e göreÖğretmenlerin öğretme-öğrenme sürecine ilişkin öğrencilerin ritim duygusunu (f=4)
ve motivasyonlarını arttıracak etkinliklere (f=8) yer verilmeli ayrıca ders kitapları ve öğretmen klavuz
kitapları okullara (f=3) ulaştırılmalıdır. Bununla bereber öğretmenlerle öğrencilerin birlikte yapabilecekleri
etkinliklere fazla yer verilmesi (f=5) hususunda tavsiyelerde bulunumaktadır. Müfredat sıralaması (f=4),
kültürümüzün tanıtımı (f=7), ve ders saatinin 2 saate çıkarılması olumlu bir gelişme olarak görülmüş(f=7)
kategorilerinde toplanmıştır.
K1: … daha fazla birlikte yapılacak etkinliklere yer verilmeli ….
K7: …..öğretimin etkililiği için daha fazla öğrenci motivasyonunu arttıracak farklı etkinliklere yer
verilmeli….
K8: …Ders saatlerinin 2 saate kadar çıkarılması öğrenciler ve öğretmenler üzerinde olumlu etkileri
oldu… kendi öz kültürümüzü öğretmesi açısından yeterli etkinlikler bulunmakta….
K11: …ders saatlerinin iki saate öğrenme öğretme sürecini olumlu etkilemiştir…
Öğretmenlerin programın değerlendirme boyutuna ilişkin görüşleri
Öğretmenlerin programın değerlendirme boyutuna ilişkin görüşleri nelerdir? Sorusuna verdikleri
cevaplar doğrultusunda hazırlanan frekans dağılımları ve bu görüşlere ait kodlamalar sonucu Tablo 4’te
verilmiştir.
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Uygun
bulunanlar

Tavsiyeler

Tablo 4.
Öğretmenlerin programın değerlendirme boyutuna ilişkin görüşleri nelerdir?
Görüşler
f
Öğretim programı ile ilgili eğitimler
verilmeli, farklı değerlendirme yöntemleri
kullanılmalı, programda var olan mevcut
problemler değerlendirmeyi
zorlaştırmaktadır.

Var olan değerlendirme formlarını
uygundur,

K1- K2- K4--K6- K8-K10-K11

K3- K5- K7- K9-K12

Tablo 4’e göre öğretmenlerin programın değerlendirme boyutuna ilişkin öğreitm programında
değerlendirme ile ilgili eğitimlerin verilmesi (f=5) farklı değerlendirme yöntemlerinin kullanılması (f=6) ve
programın uygulanmasındaki var olan problemlerin değerlendirmeye zorlaştırdığı (f=7) hususunda
tavsiyelerde bulunumaktadır. Programın değerlendirme boyutu ile ilgili var olan değerlendirme formları
uygundur” (f=4) kategorisinde toplanmıştır.
K1: … güncellenen öğretim programının değerlendirme boyutu ile ilgili eğitimler verilmeli ….
K2: …..programdaki değerlendirme formlarının öğretim programındaki eksiklikler göz önünde
bulundurularak farklı değerlendirme yöntemleri kullanılmalı….
K8: …okullardaki fiziki alt yapı ve kalabalık sınıflar değerlendirme sürecini zorlaştırmakta….
K9: …hedeflenen eğitim yapıldığı takdirde var olan değerlendirme formları yeterlidir…
Tartışma
Ortaöğretim müzik dersi öğretim programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi sonucunda
öğretim programının kazanımlarının öğrencilerin seviyesine uygun olmadığı, okullardaki fiziki koşulların
programın uygulamasını zorlaştırdığı ve programda teorik bilgilerin fazla olduğu belirlenmiştir. Akkuzu ve
Şen (2017) tarafından yapılan çalışmada ise müzik dersi öğretim programının genellikle teorik bilgilere
dayandığı ve konuların çok ağır olduğu, Cesur (2012) tarafından yapılan çalışmada ise programının
içeriğinin fazla kuramsal ve öğrencilerin bilgi düzeyinin üzerinde olduğu ifade edilmiştir. Yapılan bu
çalışmalar araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir.
Öğretmenlerin programın içeriğine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda öğretim
programının içerik olarak yoğun olduğu, makam kavramına çok fazla yer verildiği, ders kitabının okullara
tam olarak ulaştırılmadığı belirlenmiştir. Ayrıca programın içeriği ile ilgili ders saatlerinin 2 ‘ye çıkarılması
ders içerikleri açısından olumlu bir gelişme olarak belirtilmiştir. Akkuzu ve Şen (2017) tarafından yapılan
çalışmada öğrenci ders kitabı olmadan kazanımların etkili bir şekilde öğretilemediği belirlenmiştir.
Öğretmenlerin kitap olmadığı için dersin önemini kavratamadıkları, öğrencinin derse motive olup takip
edemediği, tahtaya yazmanın çok zaman aldığı, teorik bilgilerin soyut kaldığı ve öğretmenlerin öğretmen
merkezli ders yapmak zorunda kaldığını ifade edilmiştir. Bu veriler araştırmayı destekler niteliktedir.
Öğretmenlerin programın öğretme-öğrenme sürecine ilişkin görüşlerinin değerlendirmesi
sonucunda öğretim programının öğretme öğrenme sürecinde öğrencilerin ritim duygularını güçlendiren
ve motivasyonu artıracak etkinliklere yer verilmesi gerektiği vurgulanmış ayrıca öğrencilerin derslere aktif
olarak katılımlarının sağlanması için birlikte yapılabilecek çalışmalara, etkinliklere yer verilmesi gerektiği
vurgulanmıştır. Programın öğrenme öğretme sürecinde olumlu olarak müfredat sıralamasının iyi yapılmış
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olduğu ve kültürümüzün tanıtımının ağırlıklı olduğu bu açılardan olumlu gelişme olarak belirtilmiştir.
Araştırma sonucunda; uygulanmakta olan programın öğrencilerin aktif olarak derse katılımını sağlama
konusunda başarısız olduğu sonucuna varılmıştır. Konuların kuramsal bilgilerden ibaret olduğu ve
öğrencilerin dikkatini çekmediği belirlenmiştir. Kırcıoğlu’nun (2011) yaptığı çalışmada müzik öğretim
programının öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak nitelikte olmadığı görüşünü ortaya
koymuştur. Araştırma sonucunun, bu çalışma ile paralellik gösterdiği görülmektedir.
Öğretmenlerin programın değerlendirme boyutuna ilişkin görüşleri sonucunda öğretim programının
değerlendirme boyutu ile ilgili eğitimlerin verilmesi gerektiği, farklı değerlendirme yöntemlerinin
kullanılması ve, programın uygulamasındaki mevcut problemlerin değerlendirme boyutunu zorlaştırdığı
ifade edilmiştir. Bazı öğretmenlerin ise var olan değerlendirme formlarının ölçme ve değerlendirme
açısından yeterli olduğunu belirtmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Elde edilen bulgulara göre Öğretmenlerin güncellenen ortaöğretim müzik dersi öğretim programına
ilişkin bazı değişiklikleri olumlu bulurken, başta kazanımların fazla olması, dersliklerin müzik öğretimine
uygun koşullara sahip olmaması, yeterli materyalin olmaması, öğrenci seviyesinin düşüklüğü, sınıfların
kalabalığı, velilerin ilgisizliği, altyapı problemleri, içeriğin yoğunluğu ve öğrencilerin aktif katılımını ve
motivasyonunu arttıracak etkinliklerin yetersizliği gibi sorunların giderilmesi gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır. Bu çalışmanın bulguları ile farklı dönemlerde yapılan benzer çalışmaların bulguları
uyuşmaktadır. Özellikle müzik öğretmenlerinin büyük bir bölümünün yenilenen ortaöğretim müzik dersi
öğretim programını yeterince anlamadıkları, güncellenen ortaöğretim müzik dersi öğretim programın
kendilerine tanıtılmasına yönelik hizmet içi mesleki kursları almadıkları ve böyle bir ihtiyaç içinde
bulundukları saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına dayanılarak, MEB ve Talim Terbiye Kurulu eşgüdümünde
müzik öğretmenlerinin özellikle okul düzeyinde yaşadıkları sıkıntıların en kısa sürede giderilmesi müzik
öğretiminin başarıya ulaşmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir
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6. Sınıf Öğrencilerinin Şifrelemeye Dayalı Matematik Etkinliğine Yönelik
Görüşleri
Esra Altıntaş, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, hoca_kafkas@hotmail.com
Şükrü İlgün, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, mat.ilgun@hotmail.com
Öz
Mevcut araştırma kapsamında ortaokul altıncı sınıf düzeyinde uygulanan şifrelemeye dayalı
matematik etkinliğinin öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Mevcut
araştırmanın çalışma grubunu Kars şehrinde yer almakta olan bir ortaokulda öğrenim görmekte olan yirmi
dört altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde uygun örnekleme kullanılmıştır.
Araştırma kapsamında araştırmacılar tarafından bir görüş formu hazırlanmıştır. Bu görüş formunda yer
alan iki soruya cevap aranmıştır. Öğrencilerin görüş formundaki sorulara verdikleri cevaplar nitel veri
yaklaşımlarından içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz neticesinde elde edilen veriler kodlara
ve kategorilere ayrılarak yüzde ve frekans değerleri verilerek tablolaştırılmıştır. Kafkas Üniversitesi Eğitim
fakültesi Matematik ve Fen bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Anabilim Dalı üçüncü sınıf öğrencileri
Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında şifrelemeye dayalı matematik etkinlikleri
geliştirmişlerdir. Geliştirilen etkinlikler hem araştırmacı hem de öğrenciler tarafından kontrol edilerek
revize edilmiştir. Daha sonra ise bu etkinlikler arasından bir etkinlik seçilerek bir ortaokulun 6. sınıf
öğrencilerine uygulanmıştır. Uygulama sonrasında ise öğrencilerin yapılan etkinliğe yönelik görüşleri
alınmıştır.
Öğrenciler genel olarak yapılan etkinliği güzel, mantıklı, eğlenceli, düşünmeye yönelik olduğunu
ifade etmişlerdir. Öğrenciler yapılan etkinliğin faydaları konusunda ise genel olarak; matematiğimizi
değiştirdi, konuları pekiştirmemizi sağladı, beynimizi çalıştırdı, yeni şeyler öğrenmemizi sağladı, dersi
sevdirdi, hatırlamayı sağladı, bu sayede matematiğin eğlenceli taraflarını görmemizi sağladı, bilgimizi
arttırdı ve oldukça faydalı cevaplarını vermişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, şifreleme, öğrenci görüşleri
Abstract
In the scope of present study it was aimed that the mathematics activity based on cryptology applied
to sixth grade of a middle school was evaluated in the direction of the ideas of students. The study group
of the present study was consisted of 24 sixth grade students in a middle school in Kars city of Turkey.
Convenience sampling was used for the selection of study group. A feedback form was prepared by the
researchers. The answers of two questions in the feedback form was searched. The answers of students
given to questions in feedback form were analyzed by using content analysis from qualitative data
analysis. The data got from analysis were given on tables by giving frequency and percentage values by
separating them into codes and categories. The prospective teachers in third grade of Primary
Mathematics Education Department in Kafkas University in the city of Kars in Turkey developed
mathematics activities based on cryptology. The activities prepared were revized by prospective teachers
and researchers. Then one of them were chosen and applied to sixth grade students of a middle school in
Kars. After the application, the ideas of students about the activity made were taken. The students said
that the activity was beautiful, sensible, entertaining and thinking based. The students generally said that
the activity made changed mathematics, enabled us to consolidate the lessons, learn new things, like the
lesson, remember, see the entertaining sides of mathematics, increase our knowledge, activated our
brains and it was quitely useful.
Keywords: Mathematics education, cryptology, ideas of students.
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Giriş
Kriptoloji, Yunanca krypto’s (saklı) ve lo’gos (kelime) kelimelerinden oluşmakta olup, iletişimde
gizlilik bilimi olarak kullanılmaktadır. Genel olarak güvenli iş çalışması yapmak büyük bir sorundur.
Sistemler arası bağlantılarda ya da haberleşmede verinin güvenli bir şekilde ulaştığından emin olmak
gerekir. Bu da, gönderilen verinin şifrelenmesi ile olur. Bu sayede, verinin güvenli bir şekilde ulaştırılması
sağlanır. Kriptoloji, Kriptografi (şifreleme) ve kriptoanaliz (şifre çözme) olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır. Gönderilmek istenen orijinal mesaj açık mesaj ve açık mesajın şifrelenmiş hali şifreli mesaj
olarak adlandırılmaktadır. Şifreleme, özellikle askeri ve diplomatik iletişimde güvenliği sağlamak için uzun
yıllardır kullanılmakta, günümüzde ise özel sektörde, sağlık hizmetleri, finansal işler gibi konularda
kullanılmaktadır (Yerlikaya, Buluş ve Buluş, 2006).
Öğrencilerin matematikle ilgilenmelerini sağlamak için, onları motive etmek, sıkı çalışmayı gerektiren
bir konu üzerinde zaman harcamak için onlara mantıklı nedenler sunmak ve onların daha ileri çalışmalarda
yer almalarını sağlamak gerekmektedir (Kaur, 2008). Bu motive yollarından biri de şifrelemedir. Şifreleme
aktiviteleri matematik öğretiminde öğrencilerin motivasyonunu sağlama ve öğrencilerin çeşitli cebirsel,
analitik ve istatistiksel kavramları öğrenebilmesinde büyük başarı sağlamaktadır (Caballero ve BrunoCastañeda, 2007).
Güler (2007) çalışmasında şifreleme aktivitelerinin kullanıldığı öğretimde; öğrenci matematik
başarılarının pozitif yönde etkilendiğini, hatırlamayı sağladığı ve şifreleme aktiviteleriyle ders işlemenin
daha eğlenceli olduğu ve öğrencilerin bu tür öğrenme hakkındaki görüşlerinin olumlu olduğu tespit
edilmiştir. Koblitz (2007)’e göre şifreleme çocukların matematiğe yönelik heyecan duymalarını sağlayacak
ideal bir yoldur.
Smart (2011) bir matematik zenginleştirme programı geliştirmiş olup, zenginleştirme programını ve
bu programın gerek kendisi gerekse öğrenciler açısından yansımalarına yer verdiği çalışmada,
zenginleştirme programının bir parçası olarak şifreleme aktivitelerine yer vermiş olup, şifrelemeye dayalı
etkinliklere yer verdiği derslerinin en başarılı ve en çok konuşulan dersler olduğunu ifade etmiştir.
Özdemir ve Erdoğan (2011) yaptıkları araştırmada öğrencilerin şifreleme ile tanıştığını,
şifrelemelerde kullanılacak matematiksel kavramların ve işlem becerilerinin kazanıldığını, şifreleme ve
deşifre etkinlikleri aracılığıyla, öğrencilerin faktöriyel ve permütasyon kavramlarını öğrenip, uygulamalar
yaptıklarını belirlemişlerdir.
Katrancı ve Özdemir (2013) yaptıkları araştırmada günlük hayatta pek çok şifre ile karşılaşan
öğrencilerin değişik bir yöntem öğrenmenin keyfini yaşadıklarını gözlemlemişler ve öğrencilerin modüler
aritmetik konusunda zorlandıkları yerleri aştıklarını, eksik oldukları yerleri ise tamamladıklarını tespit
etmişlerdir.
Özdemir ve Erbay (2015) yaptıkları çalışma kapsamında öğrencilerin çoğunun şifreleme etkinliklerini
eğlenceli ve zevkli bulduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin bir kısmı ise etkinliği karışık ve uğraştırıcı
bulmuştur. Öğrenciler matematik ve şifreleme arasında belli ilişkiler kurmuş ve matematiğin bu yönü
sayesinde gerçek hayatta farkına varmadan matematikle sürekli karşılaştıklarını belirtmişlerdir.
Şahal ve Özdemir (2018) şifreleme etkinliklerinin öğrencilerin dikkatini çektiğini, derse yönelik
motivasyonlarını, ilgilerini arttırdığını ve dersi öğrenciler için eğlenceli kıldığını tespit etmişlerdir.
Mevcut araştırma öğretmenlere matematik öğretiminde ve öğrenilen matematiğin pekiştirilmesinde
ve öğrencilere matematiğin farklı ve eğlenceli taraflarının gösterilerek matematik eğitimi ortamlarının
zenginleştirilebilmesi bakımından ve hazırlanan etkinliğin öğrencilere uygulanarak onlardan gelecek
dönütler doğrultusunda revize edilmesi ve öğretmenlere uygulayabilmeleri için hazır bir etkinlik alternatifi
sunuyor olması sebebiyle önem taşımaktadır.
Mevcut araştırma kapsamında ortaokul altıncı sınıf düzeyinde uygulanan şifrelemeye dayalı
matematik etkinliğinin öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda araştırmanın problem cümlesi şöyledir: Geliştirilen şifreleme etkinliğine
yönelik öğrenci görüşleri nelerdir? Bu probleme dayalı olarak alt problemler ise şöyledir: Öğrenciler
yapılan etkinliği nasıl buldular? Öğrencilerin yapılan etkinliğin faydaları konusundaki düşünceleri nelerdir?
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Yöntem
Mevcut araştırmanın çalışma grubunu Kars şehrinde yer almakta olan bir ortaokulun altıncı sınıfında
eğitim görmekte olan 23 öğrenci oluşturmaktadır. Örnekleme çeşitlerinden uygun örnekleme
kullanılmıştır. Uygun örneklemede örneklem, zaman, para ve işgücü açısından var olan sınırlılıklar
sebebiyle kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmektedir (Büyüköztürk, 2012).
Araştırma kapsamında araştırmacılar tarafından bir görüme formu hazırlanmıştır. Öğrencilerin görüş
formundaki sorulara verdikleri cevaplar nitel veri yaklaşımlarından içerik analizi kullanılarak analiz
edilmiştir.
İçerik Analizi, toplanan verilerin derinlemesine analiz edilmesini gerektirir ve önceden belirgin
olmayan temaların ve boyutların ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır. İçerik analizinde birbirine benzeyen
veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek, okuyucunun anlayabileceği bir
biçimde düzenlenerek yorumlanmaktadır (Sözbilir, 2009). Mevcut araştırma kapsamında, analiz
neticesinde elde edilen veriler kodlara ve kategorilere ayrılarak yüzde ve frekans değerleri verilerek
tablolaştırılmıştır.
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Anabilim
Dalı üçüncü sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında şifrelemeye dayalı
matematik etkinlikleri geliştirmişlerdir. Daha sonra ise bu etkinlikler arasından bir etkinlik seçilerek bir
ortaokulun 6. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Uygulama sonrasında ise öğrencilerin yapılan etkinliğe
yönelik görüşleri alınmıştır.
Görüş formunda yer alan sorular şöyledir: Yapılan etkinliği nasıl buldunuz? Açıklayınız. Matematik
dersinde bu tarz etkinliklerin yapılmasının faydaları sizce nelerdir? Açıklayınız.
Bulgular
Tablo 1.
Öğrencilerin “Yapılan Etkinliği Nasıl Buldunuz? Açıklayınız.” Sorusuna Verdikleri Cevapların
Kategorilere ve Temalara Göre Dağılımı.
Temalar

Olumlu

Olumsuz

Kategoriler

%

f

Güzel

43.47

10

Mantıklı

8.69

2

Eğlenceli

21.73

5

Düşünmeye yönelik

8.69

2

Zor

17.39

4

Öğrencilerin yapılan etkinliği nasıl buldunuz sorusuna verdikleri cevaplar olumlu ve olumsuz olmak
üzere iki farklı tema altında kategorize edilmiştir. Yapılan etkinliği olumlu bulan öğrenciler çoğunluktadır.
Yani öğrencilerin %83’ü yapılan etkinliği olumlu olarak nitelendirmiş ve yapılan etkinliği güzel, mantıklı,
eğlenceli ve düşünmeye yönelik bulmuşlardır. Etkinliği güzel bulan öğrenciler %43.47, mantıklı bulan
öğrenciler %8.69, eğlenceli bulan öğrenciler %21.73 ve düşünmeye yönelik bulan öğrenciler ise %8.69
oranındadır. Az sayıda da olsa öğrencilerin bir kısmı etkinliği zor bulmuştur. Etkinliği zor bulan öğrenciler
ise %17.39 oranındadır.
Tablo 2.
Öğrencilerin “Matematik Dersinde Bu Tarz Etkinliklerin Yapılmasının Faydaları Sizce Nelerdir? Açıklayınız.”
Sorusuna Verdikleri Cevapların Kategorilere ve Temalara Göre Dağılımı.
Temalar

Kategoriler

%
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Matematiği değiştirme

8.69

2

Matematiğin eğlenceli yönünü ortaya çıkarma

13.04

3

Matematik başarısını arttırma

17.39

4

Beyni çalıştırma

8.69

2

Yeni şeyler öğrenme

13.04

3

Konuları pekiştirme

8.69

2

Dersi sevdirme

17.39

4

Hatırlama

8.69

2

Sıkıcı

4.34

1

Öğrencilerin matematik dersinde bu tarz etkinliklerin yapılmasının faydaları konusunda verdikleri
cevaplar olumlu ve olumsuz olmak üzere iki farklı tema altında kategorize edilmiştir. Öğrencilerin yaklaşık
olarak %96’sı matematik dersinde bu tarz etkinliklerin yapılmasının olumlu faydaları olduğu görüşündedir.
Olumlu cevap veren öğrenciler yapılan etkinliğin faydaları konusunda genel olarak; matematiğimizi
değiştirdi, konuları pekiştirmemizi sağladı, beynimizi çalıştırdı, yeni şeyler öğrenmemizi sağladı, dersi
sevdirdi, hatırlamayı sağladı, bu sayede matematiğin eğlenceli taraflarını görmemizi sağladı, matematik
başarımızı arttırdı cevaplarını vermişlerdir. Olumsuz cevap veren öğrenciler ise yapılan etkinliğin sıkıcı
olduğunu ifade etmişlerdir. Bu oran ise oldukça düşük olup %4.34 civarındadır. Öğrencilerin genel olarak
yapılan etkinliğin faydaları konusunda matematik başarısını arttırma (%17.39) ve dersi sevdirme (%17.39)
olarak ifade ettikleri görülmektedir. Bunları takiben matematiğin eğlenceli yönünü ortaya çıkarma
(%13.04) ve yeni şeyler öğrenme (%13.04) cevaplarının geldiği görülmektedir. Öğrencilerin %8.69’u ise
matematiği değiştirme, beyni çalıştırma, konuları pekiştirme ve hatırlama cevaplarını vermişlerdir.
Tablo1’de yapılan etkinliği zor bulan öğrencilerin sayısı Tablo2’de yapılan etkinliğin faydaları konusunda
sıkıcı cevabını veren öğrencilerin sayısından fazladır. Ancak bu da göstermektedir ki, her ne kadar bazı
öğrenciler etkinliği zor bulsa da görülmektedir ki bu öğrencilerin büyük çoğunluğu etkinliğin olumlu
faydalarının konusunda hemfikirdirler.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Öğrencilerin uygulaması yapılan şifrelemeye dayalı matematik etkinliğine yönelik görüşleri dikkate
alındığında; öğrencilerin genel olarak yapılan etkinliği farklı buldukları, yapılan etkinlikten zevk aldıkları,
hatta her hafta bu tarz bir etkinliği yapmak istedikleri, bu tarz etkinliklerle karşılaşmamış olmaları
sebebiyle matematiğin farklılaştığını düşündükleri ortaya çıkmaktadır.
Etkinliğin zor olduğunu düşünen öğrenciler ise etkinliği sıkıcı bulduklarını ifade etmişlerdir. Ancak
genel olarak yapılan etkinlikten keyif alındığı ve bu tarz etkinliklerin matematik başarısını da arttıracağını
düşündükleri görülmektedir. Etkinliği düşündürücü bulmuş olmakla birlikte bu sayede etkinliğin
beyinlerini çalıştırdığını ifade etmişlerdir.
Bu tarz etkinliklerin matematiğe yönelik geliştirilen olumsuz tutumu ortadan kaldırabileceği,
matematiğin eğlenceli taraflarını öğrencilere gösterebileceği, bu sayede de öğrencilere matematiği
sevdirerek derse yönelik ilgiyi arttıracağı sonucuna ulaşılmaktadır. Etkinliğin genel olarak güzel, mantıklı,
eğlenceli bulunması da bu sonucu desteklemektedir.
Etkinliği az da olsa zor ve sıkıcı bulan öğrencilere yönelik olarak gerekli tedbirlerin alınması
gerekmektedir. Bu durum öğrencilerin etkinliğin dayandığı konulardaki eksikliklerinden kaynaklanmış
olabilir. Bu bağlamda da tespit edilen eksikliklerin giderilmesi yönünde gerek öğrenci gerekse öğretmen
tarafından çeşitli çalışmalar yapılabilir.
Mevcut araştırma elde edilen sonuçlar itibariyle Güler (2007), Koblitz (2007), Smart (2011), Özdemir
ve Erdoğan (2011), Katrancı ve Özdemir (2013), Özdemir ve Erbay (2015) ile paralellik göstermektedir.
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Şifrelemeye dayalı matematik etkinliklerinin matematik öğretmen adayları tarafından tasarlanması
ve tasarlanan etkinliklerin uygulamalarının yapılması sayesinde matematik öğretmen adaylarının da bu
durumu tecrübe ederek kendilerini geliştirmeleri ve öğretmenlik mesleğine hazırlık yapmaları
sağlanmaktadır. Bu sayede lisans eğitimleri döneminde gerekli alt yapıyı oluşturarak matematiği
farklılaştırma ve bu sayede de sevdirme sağlanabilir.
Şifrelemeye dayalı olarak öğrenilen konuların pekiştirilmesi safhasında tek bir dersle sınırlı kalmayıp
disiplinler arası çalışma yapılması önerilmektedir. Bu sayede öğrenciler çok yönlü öğrenme, hatırlama ve
pekiştirme fırsatı elde etmiş olurlar.
Algoritma öğretimi şifrelemenin temelini oluşturması sebebiyle, ilköğretim seviyesinde basit
algoritmalar öğretilmesi önerilmektedir.
Sayılar Teorisi Dersinin şifreleme ile ilgili içeriğinin matematiğin bir bölümü olarak müfradata
eklenmesi önerilmektedir.
Gerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda gerekse Yükseköğretim Kurumu’na bağlı
üniversitelerin Eğitim Fakülteleri’nde şifreleme derslerinin seçmeli ders olarak okutulması önerilmektedir.
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2007-2018 Yılları Arasında Değerler Eğitimi Üzerine Yapılan Lisansüstü
Tezlerin Analizi
Ayşenur KULOĞLU, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, adonder@firat.edu.tr
Merve Yıldırım, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,
yldrmmerve12@gmail.com
Son dönemde değerler eğitimi, üzerinde tartışmaların ve araştırmaların en fazla yapıldığı alanların
başında gelmektedir. Bu sebeple yapılan çalışmada son günlerde gündemde olan değerler eğitimi üzerine
yapılan Türkiye’de gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin analizi yapılmıştır. Bu amaçla 2007 ve 2018 yılları
arasında YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) tez sayfasından ulaşılabilen 77 lisansüstü tez
incelenmiştir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacına uygun olduğu düşünülen içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Konu ile ilgili olan tezlerin değerlendirebilmesi için araştırmacı tarafından geliştirilen “Yayın Sınıflama
Formu” geliştirilmiştir. İncelemeler yapılırken, tezin öğrenim durumu, yılı, ölçme aracı, çalışmanın
yöntemi, çalışmanın yapıldığı ana bilim dalı, çalışmanın örneklemi, yapılan çalışmanın konusu şeklindeki
sorulara cevap aranmıştır. Çalışma sonucunda değerler eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerde en çok
yüksek lisans tezinin fazla olduğu, yapılan tezlerde en fazla artışın 2015 yılında olduğu, en az yapılan
lisansüstü tezlerin ise 2007 yılında olduğu görülmüştür. Çalışmaların örneklem grubunun ise daha çok
ilköğretim öğrencileri ve ortaokul öğrencilerinin oluşturduğu ve daha sonra öğretmenlerin takip ettiği
görülmüştür. Araştırma yöntemlerinde en fazla karma yöntem kullanılmıştır. İncelenen tezlerin veri
toplama aracına bakıldığında büyük oranda anketlerin ve ölçeklerin kullanıldığı görülmektedir.
Yapılan lisans üstü tezlerin çalışma konularına bakıldığında, misafirperverlik, yardımseverlik, vatanseverlik,
aile birliğine önem verme ve hoşgörü, sorumluluk sahibi olma, doğal çevreye ve tarihsel mirasa duyarlılık,
istiklal Marşına ve bayrağa saygı gibi konuların üzerinde çalışmaların olduğu görülmektedir. En fazla
değerler eğitimi üzerine yapılan çalışmaların Türkçe ve ilköğretim ana bilim dalında yapıldığı tespit
edilmiştir. İncelenen lisansüstü tezlerde nitel veri toplama araçlarına dayalı tezlerin daha az olduğu
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Değer, Değerler Eğitimi, İçerik analizi.
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Analysis Of The Postgraduate Dissertations On Values Education Between 2007 And 2018
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Values education is one of the most studied and discussed areas in recent times. Therefore, this
study has analysed the postgraduate dissertations which have been written on values education, a
recently-discussed topic, in Turkey. To that end, 77 postgraduate dissertations which were written
between 2007 and 2018 and can be found on the dissertation page of YÖK (Council of Higher Education)
have been examined. This research has been conducted using document review, one of the qualitative
research methods. The content analysis method which is considered as suitable for the purpose of the
study has been used. The “Publication Classification Form” has been developed by the researcher in order
to assess the dissertations in the related field. For this analysis, the questions on the educational
background, year and measurement instrument of the dissertation as well as method, department and
sample of the study have been replied. As a result of this study, it was seen that the most postgraduate
dissertations on values education were master’s dissertations and the most increase in the dissertations
was obtained in 2015 and the most postgraduate dissertations were written in 2007. It was also revealed
that the sample of the study consisted of primary-school and secondary-school students mostly and they
were followed by teachers. The mixed method was used the most among the research methods.
Considering the data collection tools of the dissertations examined, it is seen that questionnaires and
scales have been used considerably.
Regarding the subject matter of those postgraduate dissertations, we can see that hospitality,
helpfulness, patriotism, importance of unity of family, tolerance, responsibility, sensitivity to natural
environment and historical heritage and respect to the Turkish National Anthem and flag have been
studied. It has been discovered that the most studies on values education are in the field of Turkish
language and primary school. The postgraduate dissertations examined show that there are a less number
of dissertations on qualitative data collection tools.
Key words: values, values education, content analysis.
Giriş
Ülkelerin eğitim felsefeleri doğrultusunda belirlemiş oldukları hedefleri vardır ve de bunlara “genel
hedefler” denmektedir. Genel hedeflerin amacı ideal insanı yetiştirmektir. Bu hedefleri oluştururken
ülkedeki bütün okullar dikkate alınır ve öğretim sürecine yön verir. Bu bir toplumun değerlerini ve idealini
verir(Tezcan, 1985). Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçlarına baktığımızda; “Türk Milletinin milli, ahlaki,
insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven
ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını
bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;” şeklinde yer almıştır.” ifadeleri
dikkat çekmektedir ( MEB, 1973). Bu yüzdendir ki değerler eğitimi okulun ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanlar
çocukluğunda değerleri çevrelerinden ve okullardan öğrenirler(Buzelli, 1992). Değerlerin öğretilmesinde
en büyük iş okullara düşmektedir. Öğrenciler değer yargılarını geliştirirken okul dışındaki ortamlarda,
ailesinde, okulda, diğer kurumlarda ve çevresinden aldığı eğitim ile oluşmaktadır (Karatay, 2011). Okulun
atmosferi, okulda bulunan formal ve informal programlarda değerler eğitimine dahildir (Keskin, 2008).
Okullarda değerler eğitimi hem öğretim programları içinde hem de örtük program çerçevesinde
yapılmaktadır. Örtük program, eğitim programlarında yazılı olmayan öğrenci ile öğretmen arasında
farkında veya farkında olmadan gelişen, resmi olmayan bir programdır (Akbulut, 2011). Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Düşünce Eğitimi, Türkçe gibi derslerin öğretim programlarında
açık veya örtük olarak değerler eğitimi işlenmektedir (Uygun,2013).
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Değerler eğitiminden 2004 yılından itibaren öğretim programlarında açık olarak söz edilmeye
başlanmıştır(Turan ve Ulusoy, 2014). Williams’a göre müfredatta az da olsa değerlere yer verilmeli sınıfta,
derste yer yer değerlere değinilmelidir. (akt: Halstead ve Taylor, 1996).Değerler eğitimi üzerine bazı
programlar hazırlanmıştır. Türkiye’deki ilk program İnsanî Değerler Eğitimi Programı’dır.
İnsanî Değerler Eğitimi Programı 10-14 yaş grubu çocuklar için hazırlanmış olup programa yeni
oyunlar, etkinlikler, hikâye ve şarkılar bulunmaktadır (Dilmaç, 2002, 7).
Değerler eğitiminin öneminin gittikçe artmasıyla değerler eğitimi üzerine yapılan araştırmaları
arttırmıştır. Özellikle de değerler eğitimine hangi zamanda başlamak gerekir, değerler eğitimi nerede
öğretilirse etkili olur, değerler eğitiminin öğretiminde kim en çok sorumluluğu yüklenmelidir (Özdaş,
2013). Resmi program tek başına yetecek mi yoksa örtük programa da gerek duyulur mu? (Baysal, 2013),
gibi konular değerler eğitimi üzerine araştırmaya teşvik etmiştir. Fakat değerler eğitimi üzerine
gerçekleştirilen çalışmaların giderek artması bu alanda bir ilerlemeyi göstermekle beraber, karışıklığa da
sebep verebilmektedir. Gerçekleştirilen çalışmaların düzenli hale getirilmesi ve birleştirilmesi gerekir. Bu
çalışmayla, daha sonra değerler eğitimi üzerine gerçekleştirilecek araştırmalara yol gösterecek,
araştırılmayan alanların daha netleşmesi için tespit özelliği gösterecektir. Değerler ve değerler eğitimi
alanının ilerleme kaydetmesi bu alanda gelişme olması toplumsal açıdan önemli yeri olan değerlerin
gelecek kuşaklara daha kaliteli ve daha iyi aktarabilmek adına daha özenli ve de bilinçli araştırmaların
gerçekleştirilmesi için büyük önem arz etmektedir.
Değerler eğitimi üzerine gerçekleştirilen araştırmaların sayısının artmasıyla beraber, düzensizlik
oluşturduğu görülmektedir. Bu nedenle değerler eğitimiyle yapılan lisansüstü çalışmaları ortaya koyarak
yapılan çalışmaları anlamlı hale getirmek istenmiştir. Bu çalışmaları daha anlamlı hale getirmek üzere
betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, 2007-2018 yılları arasında değerler eğitimi
üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerinin analizini yapmak ve daha sonradan yapılacak olan çalışmalara
da kolaylık sağlamaktır.
Çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

Değerler eğitimi üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı nasıldır?

Değerler eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin öğrenim durumuna göre dağılımı
nasıldır?

Değerler eğitimi üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin ana bilim dallarına göre
dağılımı nasıldır?

Değerler eğitimi üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin örneklem grubuna göre
dağılımı nasıldır?

Değerler eğitimi üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin çalışılan konulara göre
dağılımı nasıldır?

Değerler eğitimi üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin kullanılan yöntem türüne
göre dağılımı nasıldır?

Değerler eğitimi üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin veri toplama tekniklerine
göre dağılımı nasıldır?
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu çalışma tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen
var olan bir durumu var olan şekilde betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu
olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2012,
s.77). 2007-2018 yılları arasında değerler eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin analizini hedefleyen
nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Dokümanlar nitel
araştırmalarda önemli bir veri kaynağıdır ve hem özel hem de resmi dokümanları içerebilir (Creswell, 2005,
s. 219)
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Verilerin Toplanması
Bu araştırma 2007-2018 yılları arasını kapsayan değerler eğitimi üzerine yapılmış olan tezlerin
incelemesini yapmıştır. Veriler toplanırken Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezinden erişe
bilinir olan Eğitim- Öğretim alanındaki Türkçe tezler dikkate alınmıştır. Erişime açık olmayan tezler ise
araştırmaya dâhil edilmemiştir. Tezler taranırken değer, değerler, değerler eğitimi gibi anahtar kelimeler
kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından ulaşılabilen 59 yüksek lisans ve 18 doktora tezi olmak üzere toplamda
77 tez (EK.1) oluşturmaktadır.
Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın amacına uygun olduğu düşünülen içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, belirli
kurallara dayalı olarak yapılan kodlamalarla bir yazının veya bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik
kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir tekniktir (Akgün, Büyüköztürk, Çakmak, Demirel ve
Karadeniz, 2009). Konu ile ilgili olan tezlerin değerlendirebilmesi için araştırmacı tarafından geliştirilen
“Yayın Sınıflama Formu” geliştirilmiştir. İncelemeler yapılırken, tezin öğrenim durumu, yılı, ölçme aracı,
çalışmanın yöntemi, çalışmanın yapıldığı ana bilim dalı, çalışmanın örneklemi, yapılan çalışmanın konusu
şeklindeki sorulara cevap aranmıştır. Sonuçlar grafik, frekans ve yüzde olarak betimsel bir biçimde
sunulmuştur.
Bulgular
Türkiye’de değerler eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin yıllara göre analizi
“Değerler eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımları nasıldır?” sorusunu
cevaplamak amacıyla 2007-2018 yılları arasında değerler eğitimi üzerine yapılan tüm lisansüstü tezler
yıllarına göre tablolaştırılmıştır.
Tablo 1.
Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerinin Yıllara Göre Dağılımı.
Lisans Üstü Tezlerin Yıllara göre
f
dağılımı

%

2007

2

2,6

2008

3

3,9

2009

2

2,6

2010

5

6,5

2011

6

7,8

2012

4

5,2

2013

14

18,2

2014

10

13,0

2015

15

19,5

2016

6

7,8

2017

10

13,0

Değerler eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerinin yıllara göre dağılımı incelendiğinde çalışmaların
%19,5 oranında daha çok 2015 yılında yapıldığı görülmektedir. 2013-2015 yıllarında değerler eğitimi
üzerine yapılan tezlerin oranlarının arttığı görülmektedir. 2016 yılında gerçekleştirilmiş olan tezlerde ise
azalma olduğu söylenebilir.
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Değerler Eğitimi Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Yüksek Lisans Ve Doktora Düzeylerine Göre
Analizi
2007-2018 yılları arasında değerler eğitimi üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin yüksek lisans
ve doktora düzeylerine göre dağılımları tablolaştırılmıştır.
Tablo 2.
Türkiye’de 2007 – 2018 Yılları Arasında Değerler Eğitimi Üzerine Gerçekleştirilen Öğrenim Durumuna Göre
Dağılımı
Lisans Üstü Eğitim Düzeyi
f
%
Yüksek Lisans

59

76,6

Doktora

18

23,4

Tablo 2.’de de göründüğü gibi, değerler eğitimi üzerine yapılan toplam 77 adet lisansüstü tez
çalışmasına ulaşılmıştır. Değerler eğitimi üzerine yapılmış olan çalışmaların %76,6 oranla en fazla yüksek
lisans düzeyinde olduğu görülmüştür. Yüksek lisans tez oranının doktora tez oranından fazla olması,
değerler eğitiminin çoğunluklu olarak yüksek lisans çalışmalarında tercih edildiği görülmektedir.
Türkiye’de değerler eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin ana bilim dallarına göre analizi
2007-2018 yılları arasında değerler eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin ana bilim dallarına
göre dağılımları tablolaştırılmıştır.
Tablo 3.
Türkiye’de 2007 – 2018 Yılları Arasında Değerler Eğitimi Üzerine Yapılan Tezlerin Ana Bilim Dallarına Göre
Dağılımı.
Lisans Üstü Tezlerin A.B.D. göre
dağılımı

f

%

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

7

6,6

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

14

13,2

Felsefe Ve Din Bilimleri

7

6,6

Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı

2

1,9

Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi
Anabilim Dalı

2

1,9

24

22,6

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Ana Bilim Dalı

11

10,4

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Anabilim Dalı

1

0,9

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği
Ana Bilim Dalı

1

0,9

1

0 ,9

Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Ana
Bilim Dalı

2

1,9

Eğitim Programları Ve Öğretimi Ana
Bilim Dalı

4

3,8

Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana
Bilim Dalı

1

0 ,9

Anabilim Dalı

İlköğretim Anabilim Dalı

Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı
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Tablo 3. te göründüğü değerler eğitimi üzerine yapılan en fazla çalışmanın %22,6 oranıyla ilköğretim
ana bilim dalında yapıldığı görülmektedir. İlköğretim ana bilim dalının ardından yapılan en fazla çalışmanın
ise %13,2 Türkçe ana bilim dalıdır. Değerler eğitimi üzerine yapılan çalışmalarda ise bilgisayar ve öğretim
teknolojileri Anabilim dalı, Beden eğitimi ve spor öğretmenliği anabilim dalı, Türk dili ve Edebiyatı Anabilim
dalı, Eğitimde psikolojik hizmetler anabilim dalında ise yapılan lisans üstü tezlerin çok az olduğu
görülmektedir.
Türkiye’de 2007 – 2018 yılları arasında değerler eğitimi üzerine yapılan tezleri örneklem seçimine göre
analizi
Değerler eğitimi üzerine yapılan tezleri örneklem seçimine göre dağılımları tablolaştırılmıştır.
Tablo 4.
Türkiye’de 2007 – 2018 Yılları Arasında Değerler Eğitimi Üzerine Yapılan Tezleri Örneklem Seçimine Göre
Dağılımı.
Lisans Üstü Tezlerin Veri
f
%
Örneklem Türüne Göre Dağılımı

Doküman analizi

32

41,6

Öğrenci

30

39,0

Öğretmen

14

18,2

Yönetici

1

1,3

Tablo 4 incelendiğinde örneklem seçiminde %41,6 oranında eser incelemesinin tercih edildiği
görülmektedir. Bu durumun sebebi olarak değerler eğitiminin daha çok eserler yoluyla verilmesini
gösterebiliriz. Tablo 4 incelendiğinde yönetici örnekleminin azlığı dikkat çekmektedir.
Türkiye’de değerler eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin konu alanlarının analizi
Türkiye’de değerler eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin konu alanlarına göre dağılımları
tablolaştırılmıştır.
Tablo 5.
Türkiye’de 2007 – 2018 Yılları Arasında Değerler Eğitimi Üzerine Yapılan Tezlerin Konu Alanlarına
Göre Dağılımı.
Lisans Üstü Tezlerin Konularına
Göre Dağılımı

f

%

Değerler
eğitimi
öğretmen görüşü

11

14,3

26

33,8

Verilen değerler eğitiminin
öğrenciler üzerindeki etkisi

15

19,5

Değerler eğitimi üzerine öğrenci
görüşleri

1

1,3

15

19,5

8

10,4

1

1,3

üzerine

Eser incelemesi

Etkinliklerle değerler eğitimi
Değerler
eğitimi
üzerine
geliştirilen programlar ve uygulanan
programların incelenmesi
Korku kültürü
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Yapılan tez çalışmalarının konu alanlarına göre dağılımları analiz edildiğinde eser incelemesinin
ağırlıklı olduğu görülmektedir. Üzerinde ağırlıklı olarak çalışılan bir diğer konu alanı ise verilmiş olunan
değerler eğitiminin öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelemesi olduğu görülmektedir.
Değerler eğitimi üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin yöntemlerine göre incelenmesi
2007 – 2018 yılları arasında değerler eğitimi üzerine yapılan tezlerin yöntemine göre dağılımı
tablolaştırılmıştır.
Tablo 6.
Türkiye’de 2007 – 2018 Yılları Arasında Değerler Eğitimi Üzerine Yapılan Tezlerin Yöntemlerine Göre
Dağılımı.
Lisans
Üstü
Tezlerin
f
%
Yönteme Göre Dağılımı
Karma

17

22,1

Nicel

39

50,7

Nitel

21

27,2

Tablo 6.’da görüldüğü gibi, değerler eğitimi üzerine yapılan tezlerin yöntemine göre dağılımı
incelendiğinde bitirilen 77 tezin yarısından fazlası nicel araştırma yönteminin kullanıldığı görülmektedir.
Değerler eğitimi üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin veri toplama tekniklerine göre incelenmesi
Değerler eğitimi üzerine yapılan tezlerin veri toplama tekniklerine göre dağılımı tablolaştırılmıştır.
Tablo 7.
Türkiye’de 2007 – 2018 Yılları Arasında Değerler Eğitimi Üzerine Yapılan Tezlerin Veri Toplama Tekniklerine
Göre Dağılımı.
Lisans Üstü Tezlerin Veri
Toplama Tekniklerine Göre
Dağılımı

f

%

Anket

12

11,8

Doküman

10

9,8

Görüşme

10

9,8

Gözlem

10

9,8

İçerik analizi

20

19,6

Ölçek

27

26,5

Ön test-Son test

13

12,7

Ulaşılan tezlerin veri toplama tekniklerine göre dağılımına bakıldığında büyük oranda içerik analizi ve
ölçeklerin kullanıldığı görülmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada 2007-2018 yılları arasında değerler eğitimi üzerine yapılmış olan lisansüstü tezlerin
farklı açılardan analizi yapılmıştır. Çalışma üzerine incelemeler yapılırken tezlerin yıl, öğrenim durumu,
anabilim dalı, örneklem, konu alanı, yöntem ve veri toplama araçları incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına
göre; yıl dağılımına bakıldığında en fazla değerler eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin 2015 yılında
ağırlıklı olarak çalışıldığı görülmektedir. Başpınar, Büyükkarcı ve Gündüz (2017); Kapkın, Çalışkan ve
Sağlam(2018) tarafından yapılan çalışmalara bakıldığında aynı şekilde 2015 yılında yapılan lisansüstü
tezlerin ağırlıklı olduğu görülmüştür. Yıllara göre dağılımlarına bakıldığında değerler eğitimi üzerine
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yapılan çalışmaların sayısı gün geçtikçe artacağı söylenebilir. Lisansüstü tezlerin öğrenim durumuna göre
dağılımına bakıldığında ise yarısından fazlasını yüksek lisans tezleri oluşturduğu görülmektedir. Elbir ve
Bağcı (2013); Kapkın, Çalışkan ve Sağlam (2018) çalışmalarda bu sonucu destekler niteliktedir. Değerler
eğitimi üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin daha çok yüksek lisans düzeyinde olduğunu doktora
tezlerinin daha az olduğu görülmekedir. Yapılan tezlerin anabilim dallarına dağılımlarına bakıldığında en
fazla ilköğretim ve Türkçe ana bilim dalında yapıldığı görülmektedir. Değerler eğitimi üzerine yapılan
çalışmalarda ise Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği
Anabilim Dalı, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında ise
yapılan lisansüstü tezlerin çok az olduğu görülmektedir. Lisansüstü tezlerin örneklem dağılımına
bakıldığında en fazla eser inceleme üzerinde çalışmaların yer aldığı ve daha sonra öğrenci örneklemi
üzerinde çalışıldığı görülmektedir. Konu alanlarına göre bakıldığında eser incelemesinin (öykü, hikâye,
roman, şiir, mesnevi vb.) ağırlıklı olduğu görülmektedir. Değerler eğitimi üzerine yapılan tezlerin
yöntemine göre dağılımı incelendiğinde lisansüstü tezleri yazan araştırmacıların yarısından fazlası nicel
araştırma yöntemini tercih etmiştir. Dündar ve Hareket ( 2016) ve Dündar, Kandemir, Palancı, Selçuk
(2014) yapmış olduğu çalışmaların büyük bir kısmının aynı nicel yöntemin kullanıldığını vurgulamışlardır.
Lisansüstü tezlerde nitel veri toplama araçlarına dayalı tezlerin daha az olduğu görülmektedir.
Değerler eğitimi üzerine yapılan tezlerin veri toplama tekniklerine bakıldığında ise en fazla ölçek
kullanıldığı daha sonra içerik analizinin kullanıldığı görülmektedir.
Sonuç olarak değerler eğitimi üzerine şu öneriler verilebilir; Değerler eğitimi üzerine gerçekleştirilmiş
olan lisansüstü tezlerin daha çok yüksek lisans düzeyinde olduğu görülmektedir. Doktora tezlerinin daha
az olduğu görülmekte ve bundan sonraki araştırmaların doktora düzeyinde olması tavsiye edilebilir.
Örneklem grubunun ise eser incelemesinin yanı sıra okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve
yükseköğretim hedef kitlelerine yönelik çalışmalar arttırılabilir. Tezler daha çok İlköğretim Anabilim Dalı
ve Türkçe Anabilim Dalında yapılmasının yanı sıra farklı ana bilim dallarında da değerler eğitim üzerinde
çalışmalar yapılabilir. Sadece lisansüstü tezlerin incelenmesi ile sınırlı tutulmayıp, daha geniş kapsamlı
çalışma olması açısından makale ve bildiriler de incelenebilir.
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara
Karşı Kullandıkları Stratejilerin Belirlenmesi
Cemal AKÜZÜM, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Türkiye,
cemal.akuzum@dicle.edu.tr
Mehtap SARAÇOĞLU, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Türkiye,
mehtapsarac@siirt.edu.tr
Öz
Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen
davranışlara karşı kullandıkları stratejileri belirlemektir. Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim-öğretim
yılı Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki (Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir) 29 bağımsız anaokulunda görev
yapan 305 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmeyip evrenin
tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Keleş (2015) tarafından
geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı
Stratejileri Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte; Kontrol Modeli (9 madde), Güvengen Disiplin Modeli
(8 madde), Öğrenme Etkililiği (3 madde), Kaunin Modeli (3 madde), Sosyal Disiplin Modeli (3 madde) ve
Davranış Değiştirme Modeli (4 madde) olmak üzere toplam altı faktör 30 madde yer almaktadır.
Çalışmadan elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları; okul
öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı en çok Kontrol modelini, en az ise
Sosyal Disiplin modelini kullandıklarını göstermektedir. Mesleki kıdem değişkenine göre; “16 yıl ve üzeri”
kıdem grubundaki öğretmenler disiplinin sağlanmasında öğretmenin etkin ve zorlayıcı olduğu Güvengen
Disiplin modelini daha çok kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Okul öncesi, sınıf yönetimi, istenmeyen davranış, öğretmen.
Abstract
The main purpose of this research is to determine the strategies used by preschool teachers in class
management against undesirable behaviors. The research population consisted of 305 preschool teachers
working in 29 Independent Kindergarten in the central districts of Diyarbakir province (Bağlar, Kayapınar,
Sur, Yenişehir). In the study, it was tried to reach the whole population without taking the sampling way.
The data collection tool used in the study “Scale for Determining Strategies of Preschool Teachers against
Undesirable Behaviors in Classroom Management” developed by Keleş (2015). The scale is included total
six Factor and 30 items; Control Model (9 items), Safe Disciplinary Model (8 items), Learning Effectiveness
(3 items), Kaunin Model (3 items), Social Discipline Model (3 items) and Behavior Change Model (4 items).
The data was analyzed with SPPS package program. Research findings show that preschool teachers
generally use Control Model and least use Social Discipline Model against undesirable behaviors in
classroom management. According to the professional seniority variable, teachers in the seniority group
of 16 years and above were found to use the Assertive Discipline model more effectively and compelling
in the provision of the discipline.
Keywords: Preschool, classroom management, undesirable behavior, teacher.
Giriş
Eğitim öğretim sürecinde belirlenen hedeflere ulaşılmasında en büyük görev öğretmene
düşmektedir. Öğretmen bu görevini yerine getirirken sınıf yönetimini sağlamakla yükümlüdür.
Öğretmenin sorumluluğu sınıfta uygun davranışların oluşmasını ve sürekliliğini sağlamak ve istenmeyen
davranışları önlemektir (Sadık, 2002). Öğretmenler, etkili bir sınıf yönetimiyle öğrencilerinde olumlu
davranış kazandırma sürecinde daha başarılı olacaklardır. Eğitimin ilk basamağı olan, okula karşı ilk
tutumun oluştuğu, ilk deneyimlerin kazanıldığı okul öncesi eğitim, bu yönüyle çocukların hayatında kritik
bir dönem olma özelliği taşımaktadır. Çocuklar ebeveynlerinden sonra okul öncesi öğretmenleriyle yakın
bir ilişki kurmaktadırlar. Çoğunlukla aileler istenmeyen davranışlarla baş etme sorumluluğunu okullara,
eğitimcilere yüklemektedirler (Guttmann, 1982). İstenmeyen davranışı; Burden (1995) “öğrencinin belirli

286

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

bir zamanda akademik eylemleri tehdit eden ve sınıf etkinliklerinin akışını olumsuz etkileyen her türlü
öğrenci davranışı” olarak tanımlarken; Martin ve Pear (2007) öğretmenin beklentileri ile öğrencilerin
davranışları arasındaki fark olarak tanımlamaktadır. İstenmeyen öğrenci davranışları, eğitimsel etkinlikleri
engelleme amacı güden, duruma veya ortama uygun olmayan davranış (Pala, 2005), okulda eğitsel
çabaları engelleyen, sınıf etkinliklerinin aksamasına yol açan, düzen bozucu, problem davranış (Başar,
2014), eğitsel amaçları engelleyen ve sınıf üyelerini olumsuz etkileyen her türlü davranış (Akçadağ, 2017)
olarak adlandırılır. Yani dersin akışını bozan, istendik hedef davranışlara ulaşmayı zorlaştıran veya
engelleyen her türlü davranış istenmeyen davranıştır. İstenmeyen davranışlar öğrencilerin yaşına,
cinsiyetine, sosyal ve psikolojik özelliklerine göre değişebilmektedir.
Okul öncesi eğitimde kalitenin oluşmasında ve çocukların bu ilkokul deneyimlerini olumlu kılmada en
kritik rol, programın uygulayıcısı olan öğretmene düşmektedir. Çünkü erken çocukluk deneyimlerinin
kalitesi, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin yeterlilikleriyle yakından ilişkilidir (Taba et al., 1999). Bu
dönemde kazanılan davranış biçimleri, bireyin tüm hayatını etkilemektedir. Öğrenci başarısını etkileyen
en önemli faktör sınıf yönetimidir (Wang, Heartel & Walberg, 1993). Bu nedenle okul öncesi öğretmeninin
etkili sınıf yönetimi becerilerine sahip olması daha fazla önem kazanmaktadır (Jacobson, 2003). Sınıftaki
öğrenmeleri en üst seviyede gerçekleştirme amacına ulaşmak için gerekli sınıf disiplinini sağlamak,
öğretmenlerin en önemli görevi ve temel sorumluluğudur (Edwards, 1993). Dolayısıyla, eğitimin temelini
oluşturan, çocukları sonraki eğitim yaşantılarına hazırlayan okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan
öğretmenlerin sınıflarında istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları stratejilerin tespit edilmesi oldukça
önem arz etmektedir.
Disiplin, sınıf yönetiminin boyutlarından sadece biridir ve amacı olumsuz davranışları durdurmak,
tekrarlanmasını önlemek ve öğrencilere uygun şekilde davranmayı öğretmektir (Sadık & Dikici Sığırtmaç,
2016). Bütün çocuklar aynı yolla disipline edilemeyeceği gibi tüm öğretmenler de tek bir yol izleyerek aynı
başarıya ulaşamaz (Wolfgang, 2008). Lasley (1989) öğretmenlerin kullandığı yönetim stratejilerinin
öğretmenlerin eğilim ve becerilerine bağlı olduğunu belirtmektedir. Lasley (1989)'e göre her öğretmen
olumsuz davranış ile karşılaştığında belirli yollarda davranmaya eğilimlidir. Öğretmenlerin istenmeyen
davranışlara karşı kullandıkları disiplin modelleri aşağıda ele alınmıştır:
Gerçeklik Terapisi\Kontrol Modeli: William Glasser’in kişinin kendi yaptıklarının sorumluluğunu
yüklenmesinin gerekliliğine inandığı bu model kişisel bir yol göstericidir. Çocukların, gösterdikleri
davranışların bütün sonuçlarını inceleyerek, davranışlarının sorumluluğunu almayı ve kendi davranışlarını
yönetmeyi öğrenebileceklerini vurgulayan bu modelin temelinde ihtiyaçları karşılanan bireyin
davranışlarını kontrol edebilmesi ve sorumluluk sahibi olmayı öğrenmesi, davranışlarının sonuçlarını
kabullenmesi vardır (Tauber, 2007; Tertemiz, 2012). Glasser'a göre (1999) tüm insanlar genetik yapılarına
işlenmiş beş temel gereksinimle (yaşamını sürdürme, ait olma, güç, eğlence ve özgürlük) doğarlar. Bu
temel gereksinimler aile ve okul tarafından karşılandığında öğrenciler mutlu olur, karşılanmadığında ise
hayal kırıklığı yaşarlar ve istenmeyen davranışlar gösterirler. Bu nedenle okullar öncelikle bu temel
gereksinmeleri doyurmaya yönelik ortamı, etkinlikleri ve programları yaratmak zorundadır. Okulların ve
öğretmenlerin ikinci amacı, öğrencilerin iyi seçimler yapmasına yardımcı olmaktır. Çocukların kendilerini
eleştirme değerlendirmesinin gerekliliğini savunan Glasser, fiziksel ve psikolojik cezanın hiç bir şekilde
uygun ve etkili olmayacağını, aksine çocuğa büyük zararlar verebileceğini belirtmektedir (Aksoy, 2001).
Glasser (1999)’a göre, öğrenciler ve öğretmenlerin ortaklaşa oluşturdukları sınıf içi kurallar gereklidir ve
öğrenciler bu kurallara uymak zorundadır. Glasser (1999); öğretmenlere, öğrencilerin doğru tercih
yapmalarına yardımcı olmalarını ve öğrencilerine çözüm yolları sunmalarını önermektedir (Charles, 2013).
Güvengen Disiplin (Atılgan Disiplin) Modeli: Lee ve Marlene Canter tarafından geliştirilen bu modelde
öğretmen eğitim ortamında yüksek kontrole sahipken, öğrenciler düşük kontrole sahiptir (Tauber, 2007).
Canter’e göre öğretmenler (Baron, 1992; Charles, 2013; Ellis & Karr-Kidwell, 1995; Wolfgang, 2008); kabul
edilebilir ve kabul edilemez öğrenci davranışlarına ilişkin sınırları açıkça tanımlayan kurallar ve yönergeler
oluşturma sorumluluğuna ve hakkına sahiptir. Öğretmenler, öğrencilerin olumsuz davranışları ile baş
edebilmek için ailelerin ve okul yöneticilerinin yardımına başvurma sorumluluğuna ve hakkına sahiptir. Bu
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modelde; öğrenciler kurallara uymaya zorlanmalı, olumlu davranışlar pekiştirilmelidir. Cezalandırma
öğrencilerin istenmedik davranıştan kaçınmasını ve olumlu davranışı üstlenmesini sağlar (Edwards, 1993).
Canter ve Canter (1992) sınıfta öğretmen ve öğrenci haklarına önem vermekte, öğretmenlere
öğrencilerin sınıfta nasıl sorumluluk alacaklarını, davranışın insanca yönetildiği, ihtiyaçların karşılandığı ve
öğrenmenin istenen yönde gerçekleştiği bir atmosferi nasıl yaratacaklarını göstermektir. Modele göre
öğrencinin sınıf içindeki hakları; öğretmenlerin kendilerinden ne tür davranışlar beklediğini bilme, öğretim
programı sürerken nasıl davranması gerektiği konusunda spesifik yönerge alma, olumlu pekiştireç alma,
desteklenme ve davranışlarının sonucunu bilmedir (Charles, 2013).
Canter modelinde öğretmenler sınıf yönetiminde istenmedik davranışlar karşısında istenmeyen
davranışı sergileyen öğrenciyle göz teması, jestleriyle ve sözel ifadelerle öğrenciyi uyarmalı ve dokunarak
davranışın sonlandırılması gerektiği mesajını verme stratejilerini kullanmalıdır (Edwards, 1993). Fakat
bunlarla davranış sonlandırılmıyorsa öğrenciyi izole etme, sevdiği bir şeyden mahrum bırakma, ortamını
değiştirme gibi cezalar vererek istenmedik davranışı sergilemesine engel olmalıdır (Celep, 2004).
Öğretmen Etkililiği Modeli (Thomas Gordon): Bu modelin merkezini öğrenci ve öğretmen arasındaki
açık ve güvenilir iletişim oluşturmaktadır. Bu yolla sağlanan iletişimin amacı sorun yaşayan öğrenciyi
anlamak, empati kurmak ve öğrencinin sorununa çözüm yolları bulmasına yardım etmektir. Etkin dinleme,
ben mesajı, kazanan yok metodu ve münazara bu modelin temel kavramlarıdır. Gordon'a göre etkili bir
disiplin sağlamanın en etkin yolu öğretmenin güçlü desteğiyle öğrencilerin otokontrolünü geliştirmektir.
Gordon etkili bir disiplinin zorla ya da ödül-ceza ile sağlanamayacağına inanmaktadır (Calloway, 1986;
Charles, 2013; Wolfgang, 2008).
Etkili öğretmenlik eğitimi modelinde, sınıfta meydana gelen istenmedik davranış sorunlarının
çözümünde öncelikle yapılması gereken problemin kaynağının bulunması gerektiğidir. Bu modelde sorun
öğrenciye aitse, öğretmen bir rehber konumunda hareket ederek aktif dinleme gerçekleştiren kişi rolünü
üstlenmelidir. Bu süreçte öğretmen, çocuğun sorununu kendisinin çözmesine rehberlik edecek şekilde
uygun danışmanlığı sergiler. Eğer problem öğretmene aitse, öğretmen bu probleme öğrencileri ile beraber
çözüm bulmalıdır (Çelik, 2012; Moore, 2001; Tertemiz, 2012).
Gordon (2003)’un aşamalı olarak tanımladığı öğretmen etkililiği eğitimi, özel becerilerin
geliştirilmesine dayanmaktadır. Bu becerilerin geliştirilmesinde; öğrencinin gereksinimlerine saygı
duymak, sevecen eğitim, öğrenme özgürlüğü, insancıl eğitim, iletişim kurma, sınıf içinde demokrasi,
birlikte karar verme, sorun çözme, yüzleşme ve bir işi sonuçlandırma gibi kavramların, sınıf içinde
uygulanışının pratik yollarından bahsedilmektedir (Sadık, 2006). Öğretmen güç kullanarak (ceza)
öğrencinin kaybettiği bir savaş başlattığında, öğrenci kaybetme pahasına kendi bildiğini yapmak için güç
kullanmaya (istenmeyen davranışlar gösterme) devam edecektir. Gordon (2003) ne öğrencinin, ne de
öğretmenin güç kullanmayacağı, her iki taraf için de kabul edilebilecek ve her birinin kazanacağı çözümler
üretmeye yönelik olan problem çözme yöntemini önermektedir.
Kounin Modeli: Jacob S. Kounin tarafından geliştirilen bu model; grup yönetimini ve dalga etkisini
vurgular. Kounin öğretmenin sınıfta bir öğrencinin istenmeyen davranışını düzelttiğinde bu durumun o
öğrencinin yakınındaki diğer öğrencileri de etkilediğini bulmuştur ve buna dalga etkisi adını vermiştir.
Sınıfta istenmeyen davranışlar meydana geldiğinde, dalga etkisi yöntemini uygulayarak gelecekte ortaya
çıkacak aynı ya da benzer problemlerin önleneceğini belirtmektedir (Burden, 1995).
Bu modelde öğretmenler, olumlu ya da olumsuz olarak öğrencilerin davranışlarını etkiler. Etkili bir
sınıf lideri olmak için öğretmenlerin öğretim hızını korumaları, grup odaklı çalışmaları, öğrenmeyi ve
davranışı destekleyici öğrenme ortamı planlamaları gerekmektedir (Ünsal, 2011). Bu modelde sert tepkiler
önerilmez, öğretmen problemle vakit kaybetmek yerine, dersine özen göstermeli ve öğrencilerin derse
katılımını sağlamalıdır (Tertemiz, 2012).
Grup dinamiği modeline göre, öğretmen uygun olmayan davranışı ve bu davranışı sergileyen
öğrenciyi belirleyerek uygun olmayan davranış yerine ne tür uygun davranışlar sergilemesi gerektiğini
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belirtmelidir. Bu durumda öğretmen uygunsuz davranış sergileyen öğrenciye yönelik sert cezalar kullanma
gibi işlevsel olmayan yaklaşımlardan kaçınmış olmaktadır. Öğrencilerin dikkatlerini toplamak adına,
gerekirse etkinliklerde değişiklikler yapmalı ve etkinliklere katılımlarını sağlamalıdır (Çelik, 2012).
Öğretmenler her zaman sınıftaki tüm merkezlerde olup bitenleri gözlemeli ve takip etmelidir (Charles,
2013; Martella, Nelson, Marchand-Martella & Reilly, 2011). Disiplin konusunda etkin olan öğretmenlerin
sınıfın tamamına hâkim bir şekilde merkezlerde yaşananları yakından takip edebildiğini ve aynı anda iki
veya daha fazla öğrenci etkinliğine katılım gösterebildiği belirtilmektedir (Babaoğlan, 2009; Çelik, 2012).
Bu beceriye sahip olan öğretmenler küçük bir öğrenci grubuna etkinlik yaptırırken aynı zamanda bağımsız
çalışma yapan öğrencilerin sorularını cevaplayarak işlevsel bir sınıf ortamı yaratabilmektedir. Aksaklıklar
veya rahatsız edici olaylar yaşanmadan etkinliklerin akıcı bir şekilde gerçekleştirilmesi öğrenci katılımını
arttırmaktadır (Charles, 2013). Etkili öğretmenler öğrencilerin dikkatlerini çekme ve beklentilerini
açıklamaya yönelik yöntemlere sahip olduklarından, öğrencilerin etkinlik sürecine aktif ve dikkatli bir
şekilde dâhil olmalarını sağlamaktadırlar (Charles, 2013; Çelik, 2012; Martella et al., 2011). Kounin, bu
durumu grubu “uyanık tutma” olarak tanımlamaktadır. Bunu da öğretim aktivitelerini eğlenceli ve ilgi
geçici bir şekilde planlayıp uygulayarak gerçekleştirmektedirler (Charles, 2013).
Sosyal Disiplin/Ussal Sonuçlar Modeli: Öğrencilerin sınıf içinde olumsuz davranışlarının gerçek
nedenlerini araştıran ilk kişiler arasında yer alan Rudolf Dreikurs’un pozitif disiplin olarak da ifade edilen
bu disiplin modelinin temelinde, karşılıklı saygı yatmaktadır (Wolfgang, 2008). Dreikurs’un sosyal disiplin
modeline göre disiplinin en iyi tanımı, sosyal çıkarlara ve ilgilere dayalı olarak kendini kontrol etmektir.
Kendini kontrol edebilme yeteneğine sahip çocuklar mantıklı kararlar alabilir ve aldıkları kararların
sorumluluklarını üstlenebilirler. Aynı zamanda başkalarına da yarar sağlayacak girişimlerde bulunabilirler
(Charles, 2013). Bu modele göre çocukların sınıf ortamında daha uygun davranışlar sergilemeleri için
çocukların davranışlarının mantıksal sonuçlarını içeren uygulamalar gerçekleştirmelerine olanak
sağlanması gerekmektedir. Çocuklara seçenek sunarak seçim yapmasına fırsat tanımak onların sorumluluk
üstlenmelerine yardımcı olmaktadır (Celep, 2004; Martella et al., 2011).
Dreikurs'a göre tüm insanlar öncelikle ait olma ve grup içinde önemli bir yere sahip olma arzusuna
sahiptir. Hemen hemen bütün öğrenciler ait oldukları sınıfların değerli bir üyesi olduklarını hissetmek
isterler (Charles, 2013). Öğrencilerin iyi ya da kötü tüm davranışları grup içinde kabul görme amacına
dönük olarak gerçekleşmektedir. Çocuklarda aidiyet duygusunun oluşması için öğretmenler ve diğer
kişilerin etkinlik ve tüm süreçlerde öğrencilere iyi muamelede bulunmaları ve onlara saygı göstermeleri
gerekmektedir. Gruba ait olma duygusunu kazanmış öğrenciler çok ender olumsuz davranışlar gösterirler.
Dreikurs’a göre, ait olma duygusunu kazanamamış ya da grupta sosyal kabul görmediğini düşünen
öğrenciler önemli biriymiş gibi görünmek/dikkat çekmek için sınıfta konuşma, söz kesme gibi uygun
olmayan davranışlar sergilerler; öç alma duygusu ile hem öğretmene hem de diğer kişilere yönelik olumsuz
davranışlar gösterirler, sınıf etkinliklerini bozarlar; etkinliklerde yetersiz olabilirler ve güç gösterisinde
bulunma gibi istenmeyen davranışları gösterirler (Celep, 2004; Charles, 2013; Wolfgang, 2008).
Öğretmenler yanlış hedef ve davranışları tanımlayarak çocukların bunlarla nasıl başa çıkacağını
belirlemelidir. Bu modelde, çocukların öğretmenlerine karşı uygun davranış sergilemeleri, sınıf ortamının
demokratik olup olmadığına bağlı olarak değişebilmektedir (Tosun, 2002). Öğretmenin görevi, öğrencilerin
ait olma duygusunu kazanmalarına yardım eden demokratik bir sınıf oluşturmak (Sadık, 2006) ve
öğrencilerin yanlış hedefe yöneldiğini gördüğünde bu hedefin neden yanlış olduğunu tartışarak, doğru
davranışa yönelmesini sağlamaktır (Charles, 2013).
Davranış Değiştirme Disiplin Modeli: Davranışçı psikologlar Watson, Thorndike ve Skinner’in
düşünceleri üzerine kurulan bu modelin temel ilkesi, insanların acı veren, hoş olmayan deneyimlerden
veya uyarıcılardan kaçınmaya çalıştıkları, onları mutlu eden hoş ve ödüllendirici davranışları tekrar
etmeleridir (Celep, 2004; Yalçınkaya, 2003).
Davranışçılara göre; öğrenciler, uygun olmayan biçimde davranmayı öğrendiğinden ya da uygun
biçimde davranmayı öğrenemediğinden dolayı istenmeyen davranışlar gösterirler. Skinner’a göre eğer bir
davranış öğretilmeye çalışılıyorsa sürekli olarak pekiştirilmelidir. Davranışçılar, davranış değiştirmede
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olumlu ve olumsuz olarak gruplanan pekiştireçleri ve ceza kullanımını önermektedir. Olumlu pekiştireç,
belli bir davranışın sıklığını ve gücünü arttıran, hoş ve istenilen uyarıcıları tanımlamak için kullanılır.
Olumsuz pekiştireçler ise, uyarıcının ortadan kaldırılmasıyla davranışı güçlendirmektedir (Burden, 1995;
Celep, 2004; Edwards, 1993). Öğretmenlerin öğrenciye istendik davranışları yaptığında pekiştireç vermesi
davranışın yapılması sıklığını artırırken, istenmedik davranış sergileyen çocukların ödülden mahrum
bırakılması ya da ceza verilmesi ise, sonunda istenilen davranışı yapmaya zorlayacaktır (Tauber, 2007).
Bu modelde öğrencinin istendik davranışı yapmasını sağlamak için öğretmenler tarafından kullanılan
teknikler ve stratejiler şunlardır: pekiştireç verme, model olma, istenmeyen davranışı göstermekten
bıkana kadar davranışı gerçekleştirmesine göz yumma, mola zamanı kullanma, sözel ifadeler kullanma
(olumlu/olumsuz), öğrenci ile davranış sözleşmesi yapma, cezalandırma ve ipucu kullanma (Celep, 2004;
Zirpoli & Melloy, 1997).
Alan yazın incelendiğinde okul öncesi dönemde sınıf yönetiminin önemini (Ritz, Noltemeyer, Davis &
Greee, 2014; Walker et al., 1998; Webster-Stratton, Reid & Hammond, 2004); sınıfta istenmeyen
davranışların belirlenmesi, görülme sıklıklarını ve nedenlerini (Kapucuoğlu Tolunay, 2008; Özer, 2009;
Sadık, 2003); sınıf disiplinini sağlama ve istenmeyen davranışların ortadan kaldırılmasına yönelik
yöntemleri (Sipahioğlu, 2008; Yılmaz, 2007); okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerini (Yaşar
Ekici, Günhan & Anılan, 2017); okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ve uygulamalarına
yönelik görüşlerini (Sadık & Dikici Sığırtmaç; 2016); öğrencilerin sınıf içinde istenmeyen davranışlarıyla baş
edilmede kullanılan stratejileri (Sadık, 2008); ilkokul sınıf öğretmenlerinin sınıflarında en sık karşılaştıkları
disiplin problemleri, nedenleri, baş etme yöntemleri ve etkililiği hakkındaki görüş ve önerileri (Sadık &
Aslan, 2015); okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi stratejilerinin, okul öncesi dönem çocuklarının
akran ilişkileri üzerindeki etkisini (Gülay Ogelman & Ersan, 2014); okul öncesi öğretmenlerinin saldırgan
davranışlarla baş etme stratejilerini (Öngören & Tepeli, 2016); okul öncesi öğretmen adaylarının aldıkları
eğitimlerin ve uygulama deneyimlerinin sınıf yönetimi, sınıfta disiplini sağlama, sorunlarla başa çıkma ve
problem çözme yeterlilikleri üzerine etkisini (Öztürk, Gangal & Beşken Ergişi, 2014); okul öncesi
öğretmenlerinin uyulmasını öngördükleri kuralları belirlemeyi ve çocukların kurallara yönelik farkındalık
düzeylerini (Karabay & Asi, 2015); okul öncesi öğretmenlerinin çocukların istenmeyen davranışları
karşısında uyguladıkları stratejileri (Uysal, Akbaba Altun & Akgün, 2010); öğretmenlerin istenmeyen
davranışlar ile baş etme, sınıf yönetimi yeterlilikleri ve disiplin uygulamaları ile ilgili inanç ve görüşlerini
(Öztürk & Gangal, 2016); okul öncesi öğretmenlerinin uyguladıkları sınıf yönetimi stratejilerini (Akgün,
Yarar & Dinçer, 2011); okul öncesi eğitim sınıflarında en çok karşılaşılan davranış problemlerini, bu
davranış problemlerinin sınıf ortamına etkisini ve öğretmenlerin problem davranışlarla baş etmede
uyguladıkları stratejileri (Yağan Güder, Alabay & Güner, 2018); eğitim-öğretim esnasında ortaya çıkan
istenmeyen öğrenci davranışları karşısında öğretmenlerin uyguladıkları baş etme stratejilerini (Alptekin,
Aslan, Dündar & Saraç, 2011); okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile kaynaştırma eğitimi
yeterlik düzeylerini (Aküzüm & Altunhan, 2017); okul öncesi öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları
istenmeyen davranışlar ile bu davranışlara yönelik başa çıkabilme yollarını sınıflandıran ve öğretmenin
sınıf disiplinini sağlama ve istenmeyen davranışlar ile başa çıkabilme konusundaki inanç, görüş ve
yeterliliklerini (Gangal, 2013) ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen
davranışlara karşı kullandıkları stratejileri belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda araştırma
kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları
stratejilere yönelik görüşleri nasıldır?
2. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları
stratejilere yönelik görüşleri arasında;
a) Cinsiyet,
b) Yaş,
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c) Çalışma süresi,
d) Mezuniyet,
e) Öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
Yöntem
Araştırma Modeli
Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları stratejileri
belirlemeye yönelik bu araştırma, tarama modelinde desenlenmiştir. Betimsel çalışmalar, mevcut
olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkilerini de dikkate alarak, durumlar arasındaki etkileşimi
açıklamayı hedeflemektedir (Kaptan, 1998). Tarama modeli ise, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu
var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya
da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Araştırmaya konu olan olayı birey ya
da nesneleri herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Aranan şey oradadır. Önemli
olan, araştırmaya konu olan her ne ise onu uygun bir şekilde gözleyip belirleyebilmektir (Karasar, 2009).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki (Bağlar,
Kayapınar, Sur, Yenişehir) 29 bağımsız anaokulunda görev yapan 305 okul öncesi öğretmeni
oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmeyip evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır.
Bu doğrultuda 29 bağımsız anaokulunun tamamına gidilip 290 öğretmene ölçek uygulanmıştır. Geri dönen
ölçeklerden 4 tanesi uygun şekilde doldurulmadığından değerlendirmeye alınmamıştır. Dolayısıyla
araştırmanın ulaşılabilir evrenini 286 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan ve geri
dönen ölçekleri analize dâhil edilen okul öncesi öğretmenlerinin demografik niteliklerine ilişkin bilgiler
Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Demografik Nitelikleri.
Demografik Nitelik
Cinsiyet

Yaş

Mesleki kıdem

Mezun olunan fakülte

Öğrenim durumu

Gruplar

N

%

Kadın

220

76.9

Erkek

66

23.1

30 yaş ve daha az

172

60.1

31 yaş ve üzeri

114

39.9

10 yıl ve daha az

162

56.6

11-15 yıl arası

60

21.0

16 yıl ve üzeri

64

22.4

Öğretmen yetiştiren fakülteler

266

93.0

Diğer

20

7.0

Önlisans

12

4.2

Lisans

258

90.2

Lisansüstü

16

5.6

286

100

Toplam

Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretmenlerin demografik niteliklerinin verildiği Tablo 1
incelendiğinde; cinsiyetlerine göre kadın okul öncesi öğretmenleri grubun %76.9’unu (f=220) temsil
ederken, erkek okul öncesi öğretmenleri ise grubun %23.1’ini (f=66) temsil etmektedir. Katılımcıların yaş
dağılımlarına bakıldığında, %60.1’i (f=172) 30 ve daha az yaş grubunda yer alırken, %39.9’unun (f=114) ise
31 ve üzeri yaş grubunda yer aldığı görülmektedir. Mesleki kıdem durumuna göre, öğretmenlerin
%56.6’sının (f=162) 10 yıl ve daha az , %21’inin (f=60), 11-15 yıl arası, % 22.4’ünün (f=64) ise 16 yıl ve üzeri
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mesleki deneyime sahip olduğu görülmektedir. Mezun olunan fakülte durumuna bakıldığında, okul öncesi
öğretmenlerinin %93’ünün (f=266) öğretmen yetiştiren fakültelerden mezun olduğu, % 7’sinin (f=20) ise
diğer fakültelerden mezun olduğu anlaşılmaktadır. Son olarak, öğrenim durumu değişkenine göre,
araştırmaya katılan okul öncesi öğretmelerinin %4.2’si (f=12) önlisans öğrenim düzeyine sahipken,
%90.2’sinin (f=258) lisans öğrenim seviyesine, %5.6’sının (f=16) ise lisansüstü öğrenim seviyesine sahip
olduğu görülmektedir (Tablo 1).
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak, Keleş (2015) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi
Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği
kullanılmıştır. Ölçekte; Kontrol Modeli (9 madde), Güvengen Disiplin Modeli (8 madde), Öğrenme Etkililiği
(3 madde), Kaunin Modeli (3 madde), Sosyal Disiplin Modeli (3 madde) ve Davranış Değiştirme Modeli (4
madde) olmak üzere toplam altı faktör 30 madde yer almaktadır. Keleş (2015) tarafından ölçeğin tamamı
için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise .71 olarak hesaplanmıştır.
Bu araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırma
kapsamına alınan okul öncesi öğretmenlerinin demografik özelliklerine (Tablo 1) yer verilirken ikinci
bölümde ise, ölçeğin altı boyutunda yer alan 30 maddeye yer verilmiştir. Bu araştırmada ölçeklerin
güvenirliğini test etmek amacıyla diğer bir deyişle ölçeğin iç tutarlılığını anlayabilmek için (Büyüköztürk,
2012) güvenirlik analizi yapılmıştır. Tüm ölçeğin Cronbach-Alpha katsayısı .74 olarak hesaplanmıştır.
Cronbach-Alpha katsayısı alt boyutlara göre de hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı
Stratejileri Belirleme Ölçeğinin Alt Boyutları ve Cronbach-Alfa Katsayıları.
Boyutlar
Boyutlarla İlgili Maddeler
Cronbach-Alpha Katsayıları
Kontrol Modeli

1-3-6-8-14-20-23-26-29

.75

Güvengen Disiplin Modeli

2-4-7-11-13-15-25-27

.71

Öğretmen Etkililiği Modeli

5-10-16

.73

Kaunin Modeli

17-19-28

.72

Sosyal Disiplin Modeli

9-21-24

.76

12-18-22-30

.74

Davranış Değiştirme Modeli
Toplam

.74

Denek yanıtları, boyutlar çerçevesinde, aritmetik ortalama değerlerine göre,  ≤ 1.80 Kesinlikle
Katılmıyorum; 1.81 ≤  ≤ 2.60 Katılmıyorum; 2.61 ≤  ≤ 3.40 Kararsızım; 3.41 ≤  ≤ 4.20 Katılıyorum ve 
≥ 4.21 Kesinlikle Katılıyorum şeklinde düzeyler oluşturulmak suretiyle seçeneklere verilen yanıtlar
değerlendirilmiştir.
Verilerin Analizi
Çalışmadan elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin
sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları stratejileri belirlemek için uygulanan
ölçekten elde edilen verilerin analizinde kullanılacak istatistiksel yöntemleri belirlemek amacıyla, normal
dağılıma uygunluk analizinde Kolmogrov-Smirnov Z sınaması, verilerin homojenlik durumunu tespit etmek
için de Levene sınaması kullanılmıştır. Bu sınamaların sonuçlarına göre; cinsiyet ve yaş değişkenleri için
Independent-Samples t Test; mesleki kıdem değişkeni için Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way
ANOVA); mezun olunan fakülte ve öğrenim durumu değişkenleri için Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır.
Bu testler sonucunda anlamlı farklılığın hangi denek grupları arasında gerçekleştiğini belirleyebilmek için
Least Significant Difference (LSD) test ve Mann-Whitney U testi ile çoklu karşılaştırmalar yapılmıştır.
Bulgular
Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları stratejileri
belirlemek amacıyla, katılımcıların cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, mezun olunan fakülte ve öğrenim durumu
değişkenlerine ilişkin elde edilen bulgular aşağıda yorumlanmıştır.
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Boyutlar Temelinde Genel Görüşlerine Göre Bulgular ve Yorumu
Sınıf yönetimi modellerine ilişkin betimsel istatistikler incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin
sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı en çok Kontrol modelini (  = 4.15) kullandıklarını, en az
ise Sosyal Disiplin modelini (  =2.07) kullandıklarını ifade etmektedirler. Öğretmenler, sınıf yönetimine
ilişkin diğer disiplin modellerini azalan bir sırada; Öğretmen Etkililiği modeli (  = 4.08), Kaunin modeli ( 
=3.87), Davranış Değiştirme modeli (  = 2.83) ve Güvengen Disiplin modeli (  = 2.37) olacak şekilde
başvurduklarını ifade ettikleri görülmektedir (Tablo 3).
Tablo 3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Boyutlar Temelinde Genel Görüşlerine Göre Betimsel İstatistikler.
Boyutlar
Kontrol Modeli
Güvengen Disiplin Modeli
Öğretmen Etkililiği Modeli
Kaunin Modeli
Sosyal Disiplin Modeli
Davranış Değiştirme Modeli
Genel kullanım amacı

N
286
286
286
286
286
286
286


4.15
2.37
4.08
3.87
2.07
2.83
4.07

SS
.52
.54
.78
.77
1.10
.63
.75

SH
.03
.03
.05
.05
.06
.04
.04

Yorum
Üst düzey
Alt düzey
Üst düzey
Üst düzey
Alt düzey
Orta düzey
Üst düzey

Ayrıca, puan ortalamaları dikkate alınarak bir değerlendirme yapıldığında, okul öncesi öğretmenleri
Kontrol, Öğretmen Etkililiği ve Kaunin modellerini “üst düzeyde” kullandıklarını ifade ederken, Davranış
Değiştirme modelini “orta düzeyde”, Güvengen Disiplin ile Sosyal Disiplin modellerini ise “alt düzeyde”
kullandıklarını ifade etmektedirler. Yukarıda bahsi geçen disiplin modellerini genel anlamda da (  =4.07)
“üst düzeyde” kullandıklarını ifade ettikleri anlaşılmaktadır (Tablo 3).
Cinsiyet Değişkenine Göre Bulgular ve Yorumu
Cinsiyet değişkeni açısından uygulanan t sınaması sonuçlarına göre, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf
yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları stratejilere ilişkin görüşleri arasında Kontrol
modeli [t(284) = 1.27, p> .05], Güvengen disiplin modeli [t(284) = -1.58, p> .05], Öğretmen etkililiği modeli
[t(284) = p> .05], Kaunin modeli [t(284) = 0.04, p> .05], Sosyal disiplin modeli [t(284) = -0.20, p> .05] ve
Davranış değiştirme modeli [t(284) = -1.60, p> .05] boyutlarında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Bu
bulgu, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları
stratejilere ilişkin görüşleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını göstermektedir (Tablo 4).
Öğretmen görüşleri arasında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık görülmemiş olsa da,
kadın öğretmenlerin istenmeyen davranışlarda daha çok Kontrol ve Öğretmen Etkililiği modellerini, erkek
öğretmenlerin ise daha çok Güvengen Disiplin, Sosyal Disiplin ve Davranış Değiştirme modellerini
kullandıkları anlaşılmaktadır (Tablo 4).
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Tablo 4. Boyutlar Temelinde Cinsiyet Değişkenine Göre Verilerin Dağılımı.
Boyutlar
Kontrol Modeli

Güvengen Disiplin Modeli

Öğretmen Etkililiği Modeli

Kaunin Modeli

Sosyal Disiplin Modeli

Davranış Değiştirme Modeli

Gruplar
A) Kadın
B) Erkek
Toplam
A) Kadın
B) Erkek
Toplam
A) Kadın
B) Erkek
Toplam
A) Kadın
B) Erkek
Toplam
A) Kadın
B) Erkek
Toplam
A) Kadın
B) Erkek
Toplam

N
220
66
286
220
66
286
220
66
286
220
66
286
220
66
286
220
66
286



S
.51
.54

sd

t

P

4.17
4.08

284

1.27

.21

2.34
2.46

.52
.59

284

-1.58

.12

4.09
4.04

.80
.69

284

.46

.64

3.87
3.87

.78
.74

284

.04

.97

2.06
2.09

1.08
1.17

284

-.20

.84

2.80
2.94

.62
.66

284

-1.60

.11

*p<.05
Yaş Değişkenine Göre Bulgular ve Yorumu
Okul öncesi öğretmenlerinin, sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları
stratejilere ilişkin görüşlerinin yaşlarına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan
ilişkisiz örneklemler için t testine göre, Kontrol modeli [t(284) = 1.27, p< .05] boyutunda 31 ve üzeri yaş
grubundaki öğretmenlerin test puan ortalamaları ( x B= 4.27) ile 30 ve daha az yaş grubundaki
öğretmenlerin test puan ortalamaları ( x A= 4.08) arasında, 31 ve üzeri yaş grubundaki öğretmenlerin
lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür [t(284)= -3.02, p<0]. Bu bulgu, öğretmenlerin Kontrol modeline
ilişkin görüşleri ile yaş arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Buna göre, 31 ve üzeri yaş
grubundaki öğretmenler sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlarda Kontrol modelini “çok üst düzeyde”
kullandıklarını ifade ederken, 30 ve daha az yaş grubundaki öğretmenlerin ise “üst düzeyde kullandıkları
anlaşılmaktadır (Tablo 5).
Öğretmen Etkililiği modeli [t(284) = 1.27, p< .05] boyutunda da 31 ve üzeri yaş grubundaki
öğretmenlerin test puan ortalamaları ( x B= 4.24) ile 30 ve daha az yaş grubundaki öğretmenlerin test puan
ortalamaları ( x A= 3.97) arasında, 31 ve üzeri yaş grubundaki öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık
görülmüştür [t(284)= -2.88, p<0]. Bu bulgu, öğretmenlerin Öğretmen Etkililiği modeline ilişkin görüşleri ile
yaş arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Buna göre, 31 ve üzeri yaş grubundaki
öğretmenler sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlarda Öğretmen Etkililiği modelini “çok üst düzeyde”
kullandıklarını ifade ederken, 30 ve daha az yaş grubundaki öğretmenlerin ise “üst düzeyde kullandıkları
anlaşılmaktadır.
Diğer boyutlar olan Güvengen Disiplin modeli [t(284)= -0.76, p>0], Kaunin modeli [t(284)= -0.51,
p>0], Sosyal Disiplin modeli [t(284)= -0.40, p>0] ve Davranış Değiştirme modeli [t(284)= -1.79, p>0]
boyutlarında öğretmen görüşleri arasında yaşları bakımından anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p> 0.05).
Ancak, 31 ve üzeri yaş grubundaki öğretmenlerin, 30 ve daha az yaş grubundaki öğretmenlere nazaran
sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara yönelik söz konusu stratejileri daha çok kullandıklarını ifade
ettikleri görülmektedir.
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Tablo 5. Boyutlar Temelinde Yaş Değişkenine Göre Verilerin Dağılımı.
Boyutlar
Kontrol Modeli

Güvengen Disiplin Modeli

Öğretmen Etkililiği Modeli

Kaunin Modeli

Sosyal Disiplin Modeli

Davranış Değiştirme Modeli

Gruplar
A) 30 yaş ve daha az
B) 31 yaş ve üzeri
Toplam
A) 30 yaş ve daha az
B) 31 yaş ve üzeri
Toplam
A) 30 yaş ve daha az
B) 31 yaş ve üzeri
Toplam
A) 30 yaş ve daha az
B) 31 yaş ve üzeri
Toplam
A) 30 yaş ve daha az
B) 31 yaş ve üzeri
Toplam
A) 30 yaş ve daha az
B) 31 yaş ve üzeri
Toplam

N



S

sd

t

P

172
114
286
172
114
286
172
114
286
172
114
286
172
114
286
172
114
286

4.08
4.27

.58
.40

284

-3.02

.00*

2.35
2.40

.51
.58

284

-.76

.45

3.97
4.24

.81
.70

284

-2.88

.00*

3.85
3.90

.78
.77

284

-.51

.61

2.05
2.10

1.08
1.13

284

-.40

.69

2.78
2.91

.69
.53

284

-1.79

.07

*p<.05
Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Bulgular ve Yorumu
Okul öncesi öğretmenlerinin, sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları
stratejilere ilişkin görüşlerinin mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) sonucunda; Güvengen Disiplin
modeli [F(2-285)= 3.96, p< 0.05] boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmüştür. Birimler
arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan LSD testi sonucunda anlamlı farkın,
16 ve üzeri kıdem grubundakiler ile 10 yıl ve daha az ve 11-15 yıl arası kıdem grubundakiler arasında olduğu
görülmektedir (p= .02). Buna göre, 16 yıl ve üzeri kıdem grubundaki öğretmenlerin ( x C= 2.53), 10 yıl ve
daha az ( x A= 2.31) ve 11-15 yıl arası kıdem grubundaki ( x C= 2.33) öğretmenlere nazaran sınıf
yönetiminde istenmeyen davranışlarda Güvengen disiplin modeline daha çok başvurdukları
anlaşılmaktadır (Tablo 6).
Tablo 6. Boyutlar Temelinde Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Verilerin Dağılımı.

Boyutlar

Gruplar
A) 10 yıl ve daha az
B) 11-15 yıl arası
Kontrol Modeli
C) 16 yıl ve üzeri
Toplam
A) 10 yıl ve daha az
Güvengen Disiplin B) 11-15 yıl arası
Modeli
C) 16 yıl ve üzeri
Toplam
A) 10 yıl ve daha az
Öğretmen Etkililiği B) 11-15 yıl arası
Modeli
C) 16 yıl ve üzeri
Toplam
A) 10 yıl ve daha az
B) 11-15 yıl arası
Kaunin Modeli
C) 16 yıl ve üzeri
Toplam
A) 10 yıl ve daha az
B) 11-15 yıl arası
Sosyal Disiplin
Modeli
C) 16 yıl ve üzeri
Toplam
A) 10 yıl ve daha az
Davranış
B) 11-15 yıl arası
Değiştirme
C) 16 yıl ve üzeri
Modeli
Toplam

N
162
60
64
286
162
60
64
286
162
60
64
286
162
60
64
286
162
60
64
286
162
60
64
286


4.11
4.17
4.24
4.15
2.31
2.33
2.53
2.37
4.06
3.99
4.22
4.08
3.88
3.78
3.90
3.87
2.03
1.90
2.31
2.07
2.80
2.86
2.88
2.83

Varyansın
Kaynağı
Gruplar
arası
Gruplar
içi
Gruplar
arası
Gruplar
içi
Gruplar
arası
Gruplar
içi
Gruplar
arası
Gruplar
içi
Gruplar
arası
Gruplar
içi
Gruplar
arası
Gruplar
içi
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Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

.701

2

.351

76.962
77.663

283
285

.272
1.118

2.236

2

79.903
82.139

283
285

.282

1.768

2

.884

169.769 283
171.537 285
.631

2

169.113 283
169.744 285
5.719

2

338.086 283
343.804 285
.330

2

113.320 283
113.650 285

F

P

Anlamlı
fark
(LSD)

1.29

.28

-

3.96

.02*

C-A
C-B

1.47

.23

-

.53

.59

-

2.39

.09

-

.41

.66

-

.600
.315
.598
2.859
1.195
.165
.400
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*p<.05
Diğer boyutlar olan, Kontrol modeli [F(2-285) = 1.29, p>0.05], Öğretmen Etkililiği modeli [F(2-285) = 1.47,
p>0.05], Kaunin modeli [F(2-285) = 0.59, p>0.05], Sosyal Disiplin modeli [F(2-285) = 2.39, p>0.05] ve Davranış
Değiştirme modeli [F(2-285) = 0.41, p>0.05] alt boyutlarında öğretmenlerin görüşleri arasında mesleki
kıdemleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Ancak, 16 yıl ve üzeri
mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin diğer kıdem gruplarına nazaran sınıf yönetiminde istenmeyen
davranışlarda söz konusu modelleri daha çok kullandıklarını ifade ettikleri anlaşılmaktadır (Tablo 6).
Mezuniyet Değişkenine Göre Bulgular ve Yorumu
Okul öncesi öğretmenlerinin mezuniyet durumlarına göre, sınıf
davranışlara karşı kullandıkları stratejilere ilişkin görüşleri arasında anlamlı
ortaya koymak için yapılan Mann-Whitney U testinin sonuçlarına göre,
[U=1940.00; p<.05] boyutunda öğretmen yetiştiren fakültelerden mezun
anlamlı bir farklılık görülmüştür (Tablo 7).

yönetiminde istenmeyen
bir farklılık olup olmadığını
Güvengen Disiplin modeli
olan öğretmenlerin lehine

Yukarıda elde edilen bulgunun yanı sıra; Kontrol modeli [U=2606.00; p>.05], Öğretmen Etkililiği
modeli [U=2510.00; p>.05], Kaunin modeli [U=2574.00; p>.05], Sosyal Disiplin modeli [U=2130.00; p>.05]
ve Davranış Değiştirme modeli [U=2518.00; p>.05] boyutlarında öğretmen görüşleri arasında mezuniyet
durumlarına göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
Tablo 7. Boyutlar Temelinde Mezuniyet Değişkenine Göre Verilerin Dağılımı.
Boyutlar

Kontrol Modeli

Güvengen
Disiplin Modeli

Öğretmen
Etkililiği Modeli

Kaunin Modeli

Sosyal Disiplin
Modeli
Davranış
Değiştirme
Modeli

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

U

P

143.30

38117.00

2606.00

.88

20
286
266

146.20

2924.00

146.21

38891.00

1940.00

.04*

20
286
266

107.50

2150.00

144.06

38321.00

2510.00

.67

20
286
266

136.00

2720.00

143.82

38257.00

2574.00

.81

20
286
266

139.20

2784.00

145.49

38701.00

2130.00

.13

20
286
266

117.00

2340.00

142.97

38029.00

2518.00

.69

20
286

150.60

3012.00

Gruplar

N

A) Öğretmen Yetiştiren
Fakülteler
B) Diğer
Toplam
A) Öğretmen Yetiştiren
Fakülteler
B) Diğer
Toplam
A) Öğretmen Yetiştiren
Fakülteler
B) Diğer
Toplam
A) Öğretmen Yetiştiren
Fakülteler
B) Diğer
Toplam
A) Öğretmen Yetiştiren
Fakülteler
B) Diğer
Toplam
A) Öğretmen Yetiştiren
Fakülteler
B) Diğer
Toplam

266

*P<.05
Gruplara ait sıra ortalamaları incelendiğinde, öğretmen yetiştiren fakültelerden mezun olan
öğretmenlerin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı Güvengen Disiplin, Öğretmen Etkililiği,
Kaunin, Sosyal Disiplin modellerini daha çok kullanırken, diğer fakültelerden mezun olan öğretmenlerin
ise daha çok Kontrol ve Davranış Değiştirme modellerini kullandıkları anlaşılmaktadır (Tablo 7).

296

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Bulgular ve Yorumu
Öğrenim düzeylerine göre gruplandırılmış okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen
davranışlara karşı kullandıkları stratejilere yönelik görüşlerinin Kruskal Wallis-H testi sonuçları Tablo 8’de
verilmiştir.
Analiz sonuçları, araştırmaya katılan öğretmenlerin Kaunin modeli [χ2(2) =11.835, p< 0.05]
boyutundaki görüşlerinin öğrenim düzeylerine göre anlamlı bir biçimde farklılaştığını göstermektedir.
Mann-Whitney U testi ile yapılan çoklu karşılaştırmalar sonucunda anlamlı farkın, lisans öğrenim düzeyine
sahip öğretmenler (SO= 148.97) ile önlisans (SO= 89.50) ve lisansüstü (SO= 95.75) öğrenim düzeyine sahip
öğretmenler arasında olduğu görülmektedir.
Yukarıda elde edilen bulguların yanı sıra, öğretmenlerin Kontrol modeli [χ2(2) = 0.120, p> 0.05],
Güvengen Disiplin modeli [χ2(2) = 1.288, p> 0.05], Öğretmen Etkililiği modeli [χ2(2) = 1.768, p> 0.05],
Sosyal Disiplin modeli [χ2(2) = 2.430, p> 0.05] ve Davranış Değiştirme modeli [χ2(2) = 1.729, p> 0.05]
boyutlarındaki görüşlerinin ise öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı
görülmektedir.
Tablo 8. Boyutlar Temelinde Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Verilerin Dağılımı.

Boyutlar

Kontrol Modeli

Güvengen
Disiplin Modeli

Öğretmen
Etkililiği Modeli

Kaunin Modeli

Sosyal Disiplin
Modeli
Davranış
Değiştirme
Modeli

Gruplar

A) Önlisans
B) Lisans
C) Lisansüstü
Toplam
A) Önlisans
B) Lisans
C) Lisansüstü
Toplam
A) Önlisans
B) Lisans
C) Lisansüstü
Toplam
A) Önlisans
B) Lisans
C) Lisansüstü
Toplam
A) Önlisans
B) Lisans
C) Lisansüstü
Toplam
A) Önlisans
B) Lisans
C) Lisansüstü
Toplam

N

Sıra
Ortalaması

12
258
16
286
235
155
54
463
235
155
54
463
235
155
54
463
235
155
54
463
235
155
54
463

142,83
143,96
136,63
117,17
144,78
142,63
140,50
145,26
117,38
89,50
148,97
95,75
177,17
142,70
131,13
164,67
143,74
123,75

Sd

χ2

P

Anlamlı
Fark
(Mann
WhitneyU)

2

.120

.94

-

2

1.288

.53

-

2

1.768

.41

-

2

11.835

.00*

B-A
B-C

2

2.430

.30

-

2

1.729

.42

-

*p<.05, **p<.00
Grupların sıra ortalamaları dikkate alınarak bir değerlendirme yapıldığında, lisans öğrenim düzeyine
sahip öğretmenlerin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı en çok Kontrol, Güvengen Disiplin,
Öğretmen Etkililiği ve Kaunin modellerini kullandıkları, buna karşılık ön lisans öğrenim düzeyine sahip
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öğretmenlerin ise daha çok Sosyal Disiplin ve Davranış Değiştirme modellerini kullandıkları bulgusuna
ulaşılmıştır (Tablo 8).
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Her sınıf için geçerli bir sınıf yönetimi stratejisi bulunmamaktadır, çünkü okul öncesi öğretmenlerinin
sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları stratejiler sınıfa, derse, ortama, öğretmenin
kişiliğine, öğrencilerin psikolojik ve sosyal özeliklerine göre değişim göstermektedir. Bu çalışmada, okul
öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları stratejiler; cinsiyet,
yaş, çalışma süresi, mezuniyet ve öğrenim durumu değişkenlerine göre “Gerçeklik Terapisi/Kontrol
Modeli, Güvengen Disiplin Modeli, Öğretmen Etkililiği, Kaunin Modeli, Sosyal Disiplin Modeli ve Davranış
Değiştirme Modeli” boyutları temelinde ele alınmıştır.
Okul öncesi öğretmenleri sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı en çok Kontrol modelini
kullandıklarını, en az ise Sosyal Disiplin modelini kullandıklarını ifade etmektedirler. Yani okul öncesi
öğretmenleri disiplin modelleri arasında öğrenciye göre en hoşgörülü ve iyimser olan, öğretmenin rehber
olduğu, öğrenci merkezli bir disiplin modeli olan Kontrol Modelini “en çok” kullanmaktadırlar.
Öğretmenlerin öğrencilerin günlük hareketlerini belirlemede zorlandıkları ve öğrencinin davranışının
altında yatan amacı belirlemenin daha zor olması nedeniyle “en az” Sosyal Disiplin modelini kullandıkları
söylenebilir.
Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandığı stratejiler
öğretmenlerin cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Öğretmen görüşleri arasında cinsiyet
değişkeni açısından anlamlı bir farklılık görülmemiş olsa da, kadın öğretmenlerin istenmeyen davranışlarda
daha çok Kontrol ve Öğretmen Etkililiği modellerini, erkek öğretmenlerin ise daha çok Güvengen Disiplin,
Sosyal Disiplin ve Davranış Değiştirme modellerini kullandıkları anlaşılmaktadır.
Nur (2012) ve Toran ve Gençgel Akkuş (2016) araştırmalarında okul öncesi öğretmenlerinin
cinsiyetlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerinde bir farklılık yaratmadığını saptamıştır. Buna karşın
Yalçınkaya ve Tonbul (2002) cinsiyetin sınıf yönetimi becerileri üzerinde fark yarattığını ve bu farkın kadın
öğretmenler lehine olduğunu, Yeşilyurt ve Çankaya (2008) ise cinsiyetin öğretmenlerin olumlu sınıf
atmosferi, disiplin, vizyon gibi sınıf yönetimi beceri üzerinde etkisi olduğunu saptamıştır.
Öğretmenlerin Kontrol modeline ilişkin görüşleri ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki bulunmakta, “31
ve üzeri yaş” grubundaki öğretmenler sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlarda Kontrol modelini “çok
üst düzeyde”, “30 ve daha az yaş” grubundaki öğretmenlerin ise “üst düzeyde kullandıkları
anlaşılmaktadır. Ayrıca sorunların çözümü için önce sınıftaki problemin kaynağının bulunması gerektiği,
öğrenci ve öğretmen arasında açık ve güvenilir bir iletişim oluşturan Öğretmen Etkililiği modelini “31 ve
üzeri” yaş grubundaki öğretmenler “çok üst düzeyde”, “30 ve daha az” yaş grubundaki öğretmenlerin ise
“üst düzeyde” kullandıkları anlaşılmaktadır.
Yılmaz ve Aydın (2015), Komitoğlu (2009), Akkaya (2011), Söylemez (2013), Kaya (2008), Dönmez,
Aşantoğrul, Karasulu ve Bal (2018), Yaşar Ekici, Günhan ve Anılan (2017) tarafından yapılan çalışmalarda
öğretmenlerin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandığı stratejiler yaşlarına göre anlamlı
farklılık göstermemektedir. Buna karşın Koçoğlu (2013), Dinçer ve Akgün (2015), Özgün (2008), Terzi
(2002), Erol (2006), İlgar (2007) ve Durğun (2010)'un araştırmalarında öğretmenlerin sınıf yönetimi
becerilerinin yaşa göre farklılaştığı tespit edilmiştir.
Dönmez vd. (2018)’ın çalışmasında okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen
davranışlara karşı kullandığı stratejiler öğretmenlerin yaşına göre Öğretmen Etkililiği alt boyutunda “31 ve
üzeri yaş” lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir. Bu durum yaşı daha küçük olan öğretmenlerin sözel
yönergeler ve öğütler kullanma yerine farklı stratejiler kullanma eğiliminde olmasından kaynaklanabilir
(Dönmez et al., 2018).
Mesleki kıdem değişkenine göre; Güvengen Disiplin modeli boyutlarında anlamlı bir farklılık
görülmüştür. Buna göre, “16 yıl ve üzeri” kıdem grubundaki öğretmenlerin, “10 yıl ve daha az” ve “11-15
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yıl arası” kıdem grubundaki öğretmenlere nazaran sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlarda Güvengen
Disiplin modeline daha çok başvurdukları anlaşılmaktadır. Yani “16 yıl ve üzeri” kıdem grubundaki
öğretmenler disiplinin sağlanmasında öğretmenin etkin ve zorlayıcı olduğu Güvengen Disiplin modelini
daha çok kullanmaktadırlar.
Denizel Güven ve Cevher (2005); Turla, Tezel Şahin ve Avcı (2001); Gezgin (2009); Dönmez vd. (2018);
Dinçer ve Akgün (2015); Nur (2012) tarafından yapılan araştırmalarda da okul öncesi öğretmenlerinin sınıf
yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandığı stratejiler öğretmenlerin kıdemine göre anlamlı bir
farklılık göstermemiştir. Aynı şekilde Adıgüzel (2016); Çelik (2006); Kaya (2008); Koçoğlu (2013); Yaşar
(2008); Söylemez (2013); Akkaya (2011); Yılmaz ve Aydın (2015) öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin
mesleki kıdeme göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Buna karşın Dinçer ve Akgün (2015); Yaşar Ekici, Günhan ve Anılan (2017); Yeşilyurt ve Çankaya
(2008); Güner (2010), Sadık ve Dikici Sığırtmaç (2016); Korkut ve Babaoğlan (2010); Erol (2006); Özgün
(2008); Komitoğlu (2009); İlhan (2011); İlgar (2007); Korkut (2009) ve Akın (2006) sınıf yönetimi
stratejilerinde öğretmenlerin kıdemine göre anlamlı farklılıklar tespit etmişlerdir. Toran ve Gençgel Akkuş
(2016) okul öncesi öğretmenlerinin meslekte geçirdikleri süre ile sınıf yönetimi becerileri arasında bir
ilişkinin olduğu, meslekte geçirilen sürenin sınıf yönetimi becerileri üzerinde olumsuz bir etkisinin
olduğunu saptamıştır.
Dönmez vd. (2018)’ın çalışmasında okul öncesi öğretmenlerinin meslekte çalışma sürelerine göre
sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandığı stratejiler Öğretmen Etkililiği ve Davranış
Değiştirme Modeli alt boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermiştir. Bu farklılık “6 ve üzeri yıl” lehinedir.
Bunun nedeni mesleğinde daha uzun yıllar çalışmış olan öğretmenlerin sınıf yönetiminde sözel ve
davranışçı stratejileri daha fazla kullanmaları olabilir (Dönmez et al., 2018).
Okul öncesi öğretmenlerinin mezuniyet durumlarına göre, sınıf yönetiminde istenmeyen
davranışlara karşı kullandıkları stratejilere ilişkin görüşleri Güvengen Disiplin modeli boyutunda öğretmen
yetiştiren fakültelerden mezun olan öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir. Öğretmen
yetiştiren fakültelerden mezun olan öğretmenler sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı
Güvengen Disiplin, Öğretmen Etkililiği, Kaunin ve Sosyal Disiplin modellerini daha çok kullanırken, diğer
fakültelerden mezun olan öğretmenlerin ise daha çok Kontrol ve Davranış Değiştirme modellerini
kullandıkları anlaşılmaktadır.
Toran ve Gençgel Akkuş (2016) mezun olunan bölümlere göre sınıf yönetimi becerilerinin farklılık
gösterdiğini ve okul öncesi öğretmenliği mezunu öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri yeterliliğinin diğer
bölümlerden mezun okul öncesi öğretmenlerden daha yüksek olduğunu bulmuştur. Denizel Güven ve
Cevher (2005) mezun olunan programın okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sınıf
yönetimi becerileri üzerinde etkili olduğunu, benzer şekilde Dinçer ve Akgün (2015) okul öncesi
öğretmenliği programı mezunu öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin yüksek olduğunu saptamıştır.
Okul öncesi öğretmenlerinin Kaunin Modeli boyutundaki görüşlerinin öğrenim düzeylerine göre
anlamlı bir biçimde farklılaştığı, bu anlamlı farkın lisans öğrenim düzeyine sahip öğretmenler ile önlisans
ve lisansüstü öğrenim düzeyine sahip öğretmenler arasında olduğu görülmektedir. Lisans öğrenim
düzeyine sahip öğretmenlerin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı en çok Kontrol, Güvengen
disiplin, Öğretmen Etkililiği ve Kaunin modellerini kullandıkları, buna karşılık ön lisans öğrenim düzeyine
sahip öğretmenlerin ise daha çok Sosyal Disiplin ve Davranış Değiştirme modellerini kullandıkları
bulgusuna ulaşılmıştır.
Dönmez vd. (2018); Yaşar Ekici, Günhan ve Anılan (2017); Dinçer ve Akgün (2015); Sucuoğlu, Ünsal
ve Özokçu (2004); Turla, Tezel Şahin ve Avcı (2001); Gezgin (2009) okul öncesi öğretmenlerinin sınıf
yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandığı stratejiler öğretmenlerin öğrenim durumuna göre
anlamlı farklılık göstermemiştir. Buna karşın Yeşilyurt ve Çankaya (2008); Sadık ve Dikici Sığırtmaç (2016);
Denizel Güven ve Cevher (2005)’in yaptıkları araştırmada ise ön lisans mezunlarının sınıf yönetimi
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becerilerinin lisans mezunlarından daha yüksek olduğunu bulmuştur. Bu çalışmaların sonucuna göre okul
öncesi öğretmenlerinin lisans mezunu olmaları, beklentilerin aksine sınıf yönetimi konusunda bir avantaj
sağlamamaktadır.
Bu çalışmada sadece nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerine, küçük
gruplar üzerinde nitel çalışmalar yapılarak öğretmenlere performansları hakkında geri bildirim verilebilir.
Nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak daha kapsamlı ve derinlemesine bir araştırma yapılması
önerilmektedir.
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Öz
Bu araştırmanın amacı Lise öğrencilerinin dikkat kontrol ve derse ilgi düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve
akademik başarı değişkenleri açısından incelenmesidir. Bu araştırma; betimsel nitelikte olup, tarama
modeli tipindedir. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Siirt il merkezinde ve
Kurtalan ilçesinde okuyan 793 Lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak,
öğrencilerin demografik özelliklerinin yer aldığı Kişisel Bilgi Formu, dikkat kontrol ölçeği ve derse ilgi ölçeği
kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 25 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde
bağımsız örneklemler t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda
cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin dikkat kontrol düzeylerinde ve duyuşsal ilgilerinde anlamlı bir
farklılık bulunmazken bilişsel ilgi düzeylerinde kadın öğrencilerin lehine anlamı bir farklılık bulunmuştur.
Sınıf değişkenine göre öğrencilerin dikkat kontrol düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmazken hem
derse duyuşsal ilgi boyutunda hem de derse bilişsel ilgi boyutunda alt sınıflar lehine anlamlı farklılıklar
tespit edilmiştir. Akademik başarı ortalaması değişkenine göre öğrencilerin dikkat kontrol ve derse
duyuşsal ilgi düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmazken, bilişsel ilgi düzeylerinde üst sınıflar lehine
anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dikkat Kontrol, Derse İlgi, Akademik Başarı, Lise.
Abstract
This paper aims to examine the attention control and course interest levels of high school students
in terms of gender, class and academic achievement. This research has a descriptive nature and is in
survey model. The sample of the study consists of 793 high school students studying in the city center of
Siirt and Kurtalan district in the 2016-2017 academic year. In the study, Personal Information Form with
students’ demographic features, attention control scale and course interest scale were used as data
collection tools. Data were analyzed using SPSS 25 statistical program. Independent samples t-test and
one-way ANOVA were used to analyze the data. At the end of the study, no significant difference was
found in the attention control levels and affective interests of the students according to the gender
variable, but a difference was found in the cognitive interest levels in favor of the female students. While
there was no significant difference in the attention control levels of the students according to the class
variable, significant differences were found in favor of the subclasses in the dimension of affective interest
in the lesson as well as in the dimension of cognitive interest. Significant differences were found in favor
of upper classes in cognitive interest levels whereas there was no significant difference in the students'
attention control and affective interest levels according to the academic success average variable.
Keywords: Attention control, course interest, academic achievement, high school
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Giriş
“İlgi” ve “dikkat” öğrencilerin akademik başarıya ulaşmasında etkili olan faktörler arasında kabul
edilmektedir. Öğrencilerin derse karşı ilgi duymaları ve derse dikkatlerini vermesi, eğitim öğretimin
kalitesini artırabilir, derslerdeki zaman kaybını en aza indirgeyebilir ve öğrencilerin eğitim öğretim
kazanımlarındaki kalıcılığını sağlayabilir. Dolayısıyla “ilgi” ve “dikkat” unsurlarının eğitim öğretim
faaliyetleri açısından önem arz ettiği düşünülmektedir.
Bireyin çevresinde meydana gelen olaylarda ya da bulunduğu ortamlarda var olan uyarıcılara karşı
vereceği tepkiler dikkat kavramı ile açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK, 2018) tarafından “Duygularla
düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık” olarak tanımlanan dikkat kavramı, çeşitli durumlarda
duyguları ve düşünceleri zihin şartlarına hazırlayan uyarılma hali olarak da tanımlanmaktadır (Bozan&
Akay, 2012). Dikkat kontrolü ise, öğrencilerin derse odaklanması veya işine yarayacak bilgi ile
yaramayacak olanı iyi bir şekilde ayırt etmesidir (Sünbül & Çelik, 1998. Akt. Şata, 2017). Dikkat kontrolü
aynı zamanda bireyin çevresindeki yoğun uyarıcıların azaltılmasında, ilgili veya istendik uyarıcıların ayırt
edilmesinde etkili kontrol faktörüdür (Solmuş, 2004).
İlgi (TDK, 2018) “Dikkati belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi” şeklinde açıklanmakla birlikte
duyuşsal ve bilişsel olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. Duyuşsal ilgi, öğrencinin derse katılımında
enerjisini ve aktif rol almasını sağlarken bilişsel ilgi derste işlenen konuya yönelik öğrenilen bilgiler arasında
bağlantı kurmasını ve içeriğin bütünlüğünü kavramasını sağlamaktadır (Akın, Uğur & Akın, 2014).
Literatür incelendiğinde öğrencilerin derse ilgi düzeylerini konu alan çalışmalara (Yaman vd., 2004;
Bozdoğan & Yalçın, 2006; Alcı & Altun, 2007; Çetin, 2008; Acar & Yaman, 2011; Gülleroğlu, 2017) ve
öğrencilerin dikkat kontrolü ile ilgili çalışmalara (Basım & Şeşen, 2006; Derin,2006; Alpars, 2007;
Özdemir,2007; Efilti, 2008; Selcen, 2009; Ünver,2012; Erdem,2016; Şata, 2017) rastlanmıştır. Yapılan
incelemede dikkat kontrolü ile ilgili çalışmalar psikoloji, sosyal beceriler, düşünme becerileri, problem
çözme becerileri, ekonomi ve bunlar üzerinde etkili olan değişkenlere ait çalışmalara yoğunlaşırken eğitim
öğretim hizmetleri ile ilgili dikkat kontrolü ele alan çalışmalar çok azdır. Derse ilgi ile ilgi yapılan
çalışmaların ise derse ilgi, akademik başarı, öğretim yöntem teknikleri ve çeşitli değişkenlerin etkileri
üzerine yapılan çalışmalara rastlanmıştır. Ele alınan konular ile ilgi literatürde birçok çalışma bulunmasına
rağmen “Dikkat Kontrolü” ve “Derse İlgi Düzeyi” konularını birlikte ele alan herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı Lise öğrencilerinin dikkat kontrol ve derse ilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler
açısından incelenmesidir. Bu temel amaca bağlı olarak aşağıda yer alan sorulara cevap aranmıştır.
1. Lise öğrencilerinin dikkat kontrolleri ve derse ilgileri hangi düzeydedir?
2. Lise öğrencilerinin dikkat kontrol ve derse ilgi düzeylerinde cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir
farklılık var mıdır?
3. Lise öğrencilerinin dikkat kontrol ve derse ilgi düzeylerinde sınıf değişkeni açısından anlamlı bir
farklılık var mıdır?
4. Lise öğrencilerinin dikkat kontrol ve derse ilgi düzeylerinde akademik başarı değişkeni açısından
anlamlı bir farklılık var mıdır?
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırmada, betimsel tarama modellerinden ‘genel tarama modeli’ kullanılmıştır. Genel tarama
modeli, “çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında bir yargıya varmak amacıyla, evrenin
tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek veya örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir”
(Karasar, 1999).
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Katılımcılar
Bu araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Siirt ilinde okuyan Lise öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Siirt il merkezinde ve Kurtalan ilçesinde okuyan 793 Lise
öğrencisi oluşturmaktadır.
Tablo 1.
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri
Değişkenler
Cinsiyet

Sınıf

Başarı Ortalaması

Toplam

Kadın
Erkek
9. Sınıf
10. Sınıf
11. Sınıf
12. Sınıf
0-49 (1)
50-59 (2)
60-69 (3)
70-84 (4)
85-100 (5)

F

%

450
343
212
233
166
182
37
105
150
354
147
793

56,7
43,3
26,7
29,4
20,9
23
4,7
13,2
18,9
44,6
18,5
100

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğrencilerin demografik özelliklerinin yer aldığı Kişisel Bilgi
Formu, dikkat kontrol ölçeği ve derse ilgi ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin akademik başarı ortalamaları
gerekli izinler alınarak okul idarelerinden temin edilmiş ve öğrenci numaraları ile eşleştirilerek
kullanılmıştır.
Dikkat Kontrol Ölçeği
Öğrencilerin istemli dikkat kontrol düzeylerini belirlemede Derryberry ve Reed (2001) tarafından
geliştirilen, Türkçeye uyarlaması Akın ve arkadaşları (2013) tarafından yapılan “Dikkat Kontrol Ölçeği”
kullanılıştır. 20 madde ve tek boyutlu olan ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Yükselen
puanlar yüksek dikkat kontrolü düzeyini göstermektedir. Ölçek dörtlü derecelendirmeyle (1 = Hemen
hemen hiç, 2 = Bazen, 3 = Sık sık, 4 = Her zaman) uygulanmaktadır. Yükselen puanlar yüksek dikkat kontrolü
düzeyini göstermektedir. Ölçek için Derryberry ve Reed (2001) tarafından hesaplanan Cronbach alfa iç
tutarlılık güvenirlik katsayıları .88, Akın ve arkadaşları (2013) tarafından yapılan çalışmada .78, bu çalışma
da ise .63 olarak hesaplanmıştır.
Derse ilgi Ölçeği
Öğrencilerin derse olan ilgilerini tespit etmek için kullanılan “Derse İlgi Ölçeği”, 16 maddeden ve iki
alt boyuttan (duyuşsal ve bilişsel ilgi) oluşan 5’li Likert tipi bir ölçme aracıdır. (“1” Hiç katılmıyorum, “2”
Katılmıyorum, “3” Kararsızım, “4” Katılıyorum, “5” Tamamen Katılıyorum). Ölçekte ters kodlanan madde
bulunmamaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek ve en düşük puanlar sırasıyla duyuşsal ilgi alt boyutu
için 45 ve 9; bilişsel ilgi alt boyutu için 35 ve 7’dir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları
Mazer (2013) tarafından; duyuşsal ilgi alt boyutu için .95, bilişsel ilgi alt boyutu için .88 şeklinde; Akın Uğur
ve Akın (2014) tarafından duyuşsal ilgi alt boyutu için .90, bilişsel ilgi alt boyutu için .89 şeklinde; bu
çalışmada ise duyuşsal ilgi alt boyutu için .84, bilişsel ilgi alt boyutu için .82 şeklinde bulunmuştur.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde SPSS 25 paket program kullanılmıştır. Cinsiyet açısından farklılaşma durumunu
ortaya koymak amacıyla bağımsız gruplar için t testi yapılmıştır. Bölüm ve akademik başarı ortalaması
açısından farklılaşmayı ortaya çıkarmak amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır.
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Bulgular
Öğrencilerin dikkat kontrol ve derse olan ilgi düzeyleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 2.
Öğrencilerin Dikkat Kontrol ve Derse İlgi Düzeylerine ilişkin Betimsel İstatistikler
N
Dikkat
Duyuşsal İlgi

793

Bilişsel ilgi

𝑋̅

Min.

Max.

S

22

80

47,57

6,98

9

45

29,21

7,86

7

35

26,52

5,30

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin dikkat kontrol düzeyi ortalamasının 𝑋̅=47,57 olduğu, duyuşsal ilgi
düzeylerinin 𝑋̅=29,21, bilişsel ilgi düzeylerinin ise 𝑋̅=26,52 düzeyinde olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin dikkat kontrol düzeyleri ile derse olan ilgi düzeylerinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı
bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için bağımsız örneklemler t testi uygulanmıştır.
Tablo 3.
Cinsiyet Değişkeni İçin Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları.
Cinsiy
et

N

Kadın

450

𝑋̅

47,22

S

df

t

p

1,61

,107

6,81

Dikkat
Erkek

343

48,03

7,19

Kadın

450

29,47

7,82

Duyuşsal İlgi

791
Erkek

343

28,87

7,91

Kadın

450

26,87

5,19

1,06

-

Bilişsel İlgi

2,15
Erkek

343

26,06

,288

,032

5,42

Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin dikkat kontrol düzeyleri ile derse duyuşsal ilgi düzeylerinin
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, bilişsel ilgi düzeylerinde ise kadınlar lehine
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre kız öğrencilerin derse yönelik bilişsel ilgilerinin
erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu söylenebilir. Sınıf değişkenini öğrencilerin
dikkat kontrol düzeyleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 4.
Sınıf Değişkenine göre dikkat kontrol düzeyi puan ortalamaları ve standart sapma sonuçları
Sınıf
S
𝑋̅
9. sınıf
47,88
7,00
10 sınıf
47,24
7,33
Dikkat Kontrol
11. sınıf
47,63
6,89
12. sınıf
47,58
6,64
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Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin dikkat kontrol düzeylerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin dikkat kontrol düzeylerinde sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit
etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır.
Tablo 5.
Sınıf Değişkenine Göre Dikkat Kontrol Düzeylerine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi.

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı
45,64
38633,69
39679,63

Kareler
Ortalaması
15,31
48,96

df
3
789
792

F

p

,313

Fark

,816

Yok

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin dikkat kontrol düzeylerinde sınıf değişkenine göre anlamlı bir
farklılık olup olmadığını tespit etmek için yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre, öğrencilerin dikkat kontrol
düzeyleri arasında sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir [f =,313, p>0,05]. Sınıf
değişkenine göre öğrencilerin derse ilgi düzeyi ortalamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 6.
Sınıf Değişkenine göre duyuşsal ilgi ve bilişsel ilgi düzeyi puan ortalamaları ve standart sapma sonuçları
Sınıf
S
𝑋̅
9. sınıf
30,99
7,72
10. sınıf
30,11
6,95
Duyuşsal ilgi
11. sınıf
38,20
8,79
12 sınıf
26,91
7,58
9. sınıf
27,35
5,48
10. sınıf
26,84
5,08
Bilişsel ilgi
11. sınıf
25,87
5,72
12 sınıf
25,73
4,81
Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin derse yönelik duyusal ilgi ve bilişsel ilgi puan ortalamalarının sınıf
düzeyi arttıkça azaldığı görülmektedir. Öğrencilerin derse ilgi düzeylerinde sınıf değişkenine göre anlamlı
bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır.
Tablo 7.
Sınıf Değişkenine Göre Derse İlgi Düzeylerine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları.

Duyuşsal ilgi

Kareler
Toplamı
Gruplar arası
1992,07
Gruplar içi
46977,48
Toplam
48969,55

Gruplar arası
Bilişsel ilgi Gruplar içi
Toplam

354,89
21952,87
22307,77

Df
3
789

Kareler
ortalaması
664,02
59,54

F

p

Fark

11,15

,000

9*-11
9*-12
10*-12
10*-11

4,25

,005

9*-11
9*-12

792
3
789
792

118,29
27,82

Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin derse ilgi düzeylerinde sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık
olup olmadığını tespit etmek için yapılan ANOVA testine sonuçlarına göre, öğrencilerin derse duyuşsal ilgi
düzeyleri arasında sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir [f =11,15, p<0,05]. Ortaya
çıkan anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için yapılan Post Hoc Tukey testine göre,
sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin derse duyuşsal ilgi düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda
ortaya çıkan anlamlı farkın 9. Sınıf lehine 11. ve 12. Sınıflar arasında; 10. Sınıf lehine 11. ve 12. Sınıflar
arasında olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin derse bilişsel ilgi düzeyleri arasında da sınıf değişkenine göre
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir [f =4,25, p<0,05]. Ortaya çıkan anlamlı farkın hangi gruplar arasında
olduğunu tespit etmek için yapılan Post Hoc Tukey testine göre, sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin derse
bilişsel ilgi düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda ortaya çıkan anlamlı farkın 9. Sınıf lehine
11. ve 12. Sınıflar arasında olduğu tespit edilmiştir. Akademik başarı ortalamasına göre öğrencilerin dikkat
kontrol düzeyi puan ortalamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tablo 8.
Akademik başarı puanlarına göre dikkat kontrol düzeyi puan ortalamaları ve standart sapma sonuçları
𝑋̅

Akademik Başarı

Dikkat Kontrol

S

0-49

46,89

7,79

50-59

48,03

7,53

60-69

47,92

7,33

70-84

47,52

6,24

85-100

47,19

7,73

Tablo 8 incelendiğinde öğrencilerin akademik başarı pumalarına göre dikkat kontrol düzeylerinin
düşük seviyede ve birbirine yakın olduğu görülmektedir. Öğrencilerin dikkat kontrol düzeylerinde
akademik başarı değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) yapılmıştır.
Tablo 9.
Akademik Başarı Ortalaması Değişkenine Göre Dikkat Kontrol Düzeylerine İlişkin Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA) Sonuçları.
Kareler Toplamı

df

Kareler ortalaması

Gruplar arası

80,24

4

20,06

Gruplar içi

38599,39

788

48,98

Toplam

38679,63

792

F

p

Fark

,410

,802

Yok

Tablo 9 incelendiğinde öğrencilerin dikkat kontrol düzeylerinde akademik başarı ortalaması
değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için yapılan ANOVA testi sonuçlarına
göre, öğrencilerin dikkat kontrol düzeyleri arasında akademik başarı ortalaması değişkenine göre anlamlı
bir farklılık tespit edilmemiştir [f =,410, p>0,05]. Akademik başarı ortalamasına göre öğrencilerin derse
yönelik duyusal ilgi ve bilişsel ilgi puan ortalamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tablo 10.
Akademik başarı puanlarına göre duyuşsal ilgi ve bilişsel ilgi düzeyi puan ortalamaları ve standart
sapma sonuçları
S
Akademik Başarı
𝑋̅
0-49
26,29
9,60
50-59
29,75
7,15
60-69
29,80
7,76
Duyuşsal ilgi
70-84
29,17
7,69
85-100
29,06
8,30
0-49
22,43
6,97
50-59
26,16
4,90
60-69
Bilişsel ilgi
26,87
4,88
70-84
26,69
5,16
85-100
27,04
5,46
Tablo 10 incelendiğinde genel olarak öğrencilerin akademik başarıları arttıkça duyuşsal ve bilişsel
ilgilerinin arttığı söylenebilir. Öğrencilerin derse ilgi düzeylerinde akademik başarı değişkenine göre
anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır.
Tablo 11.
Akademik Başarı Değişkenine Göre Derse İlgi Düzeylerine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
Sonuçları.

Duyuşsal ilgi

Bilişsel ilgi

Kareler
Toplamı
Gruplar arası
400,67
Gruplar içi
48568,88

df
4
788

Toplam

48969,55

792

Gruplar arası
Gruplar içi

702,13
21605,64

4
788

Toplam

22307,77

Kareler
ortalaması
100,16
61,63

175,53
27,41

792

F

p

Fark

1,62

,166

Yok

,000

(0-49) -(50-59) *
(0-49) -(60-69) *
(0-49) -(70-84) *
(0-49)-(85-100)*

6,40

Tablo 11 incelendiğinde, öğrencilerin derse duyuşsal ilgi düzeyleri arasında akademik başarı
ortalaması değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir [f =1,62, p>0,05]. Öğrencilerin derse
bilişsel ilgi düzeyleri arasında da akademik başarı ortalaması değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit
edilmiştir [f =6,40, p<0,05]. Ortaya çıkan anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için
yapılan Post Hoc Tukey testine göre, akademik başarı ortalaması arttıkça öğrencilerin derse bilişsel ilgi
düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda ortaya çıkan anlamlı farkın akademik başarısı yüksek
olan öğrenciler ile akademik başarısı en düşük olan öğrenciler arasında akademik başarısı yüksek olan
öğrenciler lehine olduğu tespit edilmiştir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucunda öğrencilerin dikkat kontrol düzeyi ortalamalarının düşük düzeyde olduğu,
duyuşsal ilgi düzeylerinin orta, bilişsel ilgi düzeylerinin ise yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Bu
durumlara sınav kaygısı, tutumlar, öğretim yöntem teknikleri, kullanılan araç gereçlerin ve fiziki ortamlar
gibi faktörlerin neden olabileceği söylenebilir. Kavakçı vd. (2011) yapmış oldukları araştırmada sınav
kaygısının öğrencinin dikkat düzeyini düşürdüğü sonucuna ulaşılmıştır. Kullanılan araç gereçlerin yapılan
etkinliklerin öğrencilerin ilgi düzeylerine etki ettiğine dair araştırmalar mevcuttur (Bozdoğan & Yalçın,
2006; Acar & Yaman, 2011).
Araştırma sonucunda Lise öğrencilerinin cinsiyet değişkeni açısından dikkat kontrol düzeylerinde
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Derin (2006) tarafından yapılan çalışmada kontrol odağı düzeyleri ve
cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Duyuşsal ilgi düzeylerinde de anlamlı bir
farklılık tespit edilmezken bilişsel ilgi düzeylerinde kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık tespit
edilmiştir. Literatür incelendiğinde elde edilen sonuca benzer sonuçlar elde edilmiştir. Gülleroğlu’nun
(2017) yapmış olduğu araştırmada da cinsiyet değişkeninin duyuşsal özelliklere anlamlı düzeyde etki
etmediği sonucuna ulaşılmıştır. Alcı ve Altun (2007) tarafından yapılan araştırmada ise kadın öğrencilerin
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bilişüstü becerileri kullanmada erkek öğrencilere göre daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Bilişsel ilgi
düzeylerinin kadın öğrencilerin lehine çıkmasında kadın öğrencilerin okutulmasına yönelik devlet
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yürütmüş oldukları projelerin etkileri olduğu düşünülmektedir.
Kızılgöl (2012) tarafından yapılan araştırmada kadın öğrencilerin sosyo-ekonomik bağımsızlık
kazanmalarında eğitimin rolü olduğu düşünülmekte bu durumun da bilişsel ilgi düzeylerinde artış sağladığı
söylenebilir.
Araştırmaya katılan Lise öğrencilerinin dikkat kontrol düzeylerinde sınıf değişkenine göre anlamlı bir
farklılık tespit edilmemiştir. Derse duyuşsal ilgi ve derse bilişsel ilgi boyutlarında alt sınıfların lehine anlamlı
farklılıklar tespit edilmiştir. Alcı ve Altun (2007) tarafından yapılmış olan araştırma sonuçlarının ise alt
sınıflar lehine ilgi düzeyinin arttığı tespit edilmiştir. Bu bulgular araştırmadan elde edilen bulguları
desteklemektedir. Yapılan bir diğer araştırma da ise öğrenme sürecinin çeşitli bağlamlar yoluyla
gerçekleştirilmesinde öğrencinin ilgi ve bilgi düzeylerinde artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Acar ve
Yaman, 2011). Bu durumlara öğrencilerin Liseye geçişten sonraki süreçlerde uyum süreci, farklı çevre ile
etkileşim, ilgi duydukları, yetenek sahibi oldukları, olumlu tutumlara sahip oldukları alanları/dalları tercih
etmesi ve bu alanlarda öğrencilerin daha aktif olması bu sonucun elde edilmesini sağladığı düşünülebilir.
Akademik başarı ortalaması değişkenine göre ise dikkat kontrol düzeyinde ve duyuşsal ilgi düzeyinde
anlamlı farklılık bulunmazken, bilişsel ilgi düzeyinde üst sınıflar lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Yapılan araştırmalar incelendiğinde duyuşsal farkındalığa dayalı olarak yapılan öğretim etkinliklerinin
akademik başarıyı ve duyuşsal ilgiyi arttırdığı görülmektedir (Yakar ve Duman, 2017). Bu durumun yanında
yapılan etkinliklerin, kullanılan araç ve gereçlerin öğrenciler üzerinde ilgi ve akademik başarı düzeylerinde
artış sağladığı çalışmalara da rastlanmaktadır (Bozdoğan ve Yalçın, 2006). Bu duruma öğrencilerin tercih
etmiş oldukları alanda akademik performans olarak daha fazla başarı göstermeleri, üst sınıflara geçtikçe
öğrenilenler arasında daha fazla bağ kurmalarının etkili olduğu söylenebilir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur.
1. Bu araştırma Lise öğrencilerinin dikkat kontrol ve derse ilgi düzeylerini çeşitli değişkenler
açısından ortaya koymaktadır. Benzer çalışma yükseköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik
uygulanabilir.
2. Bilişsel ilgi ve duyuşsal ilgi faktörlerinde elde edilen anlamlı farklılıkların sebebinin neler
olabileceğine ilişkin araştırmalar yapılabilir.
3. Benzer çalışma okul türü, sosyo-ekonomik durum, farklı türde okutulan ders değişkenleri göz
önünde bulundurularak yapılabilir.
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Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesi
Konusunda Öğrenciler ve Öğretim Elemanları Ne Düşünüyor?: Tek Durumlu Bir
Örnek Olay Çalışması
What Do Teachers and Learners Think about Distance Education of the
Course of Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution?:
A Single State Case Study
Sezen Sığın
Dr. Öğretim Üyesi Adil Adnan Öztürk
ÖZ
Dağılan Osmanlı İmparatorluğunun yerine 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.
Nitekim yeni kurulan devletin ideolojisini halka anlatmak ve yaymak amacıyla İnkılap Tarihi dersleri
devreye sokulmuştur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin temelleri 1925’e dayanır. Dersin düzenli
olarak verilmesi 1934-1935 Eğitim Öğretim yılından itibaren olmuştur. Dersin sorumluluğu, 1942’de 4204
sayılı yasa ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan “Türk İnkılap Tarihi
Enstitüsü” ne verilmiştir.
1981’de “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” olmuştur. Bu ders Türkiye’deki tüm yükseköğretim
kurumlarındaki ön lisans ve lisans programlarında “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” ismi altında zorunlu
olarak verilmektedir. Günümüzde bazı üniversitelerde sınıf ortamında yüz yüze, bazılarında internet
(sanal) ortamında ve uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, bir kamu üniversitesinde uzaktan eğitim programları yoluyla yürütülen Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin öğretim sürecinin, öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri temelinde
değerlendirilmesidir. Bu üniversitede Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi 2017-2018 Akademik Yılından
itibaren ise uzaktan eğitim yoluyla yapılmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden betimsel desende
modellenen çalışmamızda veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Çalışma grubu
amaçlı örneklem türlerinden maksimum çeşitlilik tekniği ile belirlenen 49 öğrenci ve 6 öğretim elemanı
olmak üzere 55 katılımcıdan oluşmaktadır.
Araştırma sonucunda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi uzaktan eğitim yoluyla değil, sınıf
ortamında, yüz yüze verilmesinin daha verimli olacağı bu haliyle yeterince etkili ve verimli bir uygulama
olmadığı katılımcı görüşlerinden belirlenmiştir. Çalışmamızın Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini
uzaktan eğitim yoluyla veren/vermek isteyen üniversitelerin göz önünde bulundurması yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, yükseköğretim, uzaktan eğitim, örnek olay
çalışması.
ABSTRACT
Republic of Turkey was established on 29 October 2018 in place of dissolved Ottoman Empire.
Revolution History lesson was put into effect for expressing and spreading the newly established state’s
ideology to society. Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution lesson’s history dated in 1925.
This lesson was given regularly after 1934-1935 school year. This lesson’s responsibility was given to
Turkish Revolution History Institute affiliate to Ankara University, Faculty of Language History and
Geography with the law no. 4204 in 1942.
The lesson was named as “Ataturk’s Principles and Reform History” in 1981, “Ataturk’s Principles and
Reform History” course has been given as a compulsory course at all the associate and licence programs
in higher education institutions of Turkey. Nowadays, this course has been given as face to face style in
class environment in some universities and in some of them the course has been given in a internet
(virtual) environment.
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In this study, “Ataturk’s Principles and Reform History” course’s, being carried out through the
distance education programmes, teaching period’s evaluation has been aimed basing on the academicians
and the students opinions. It has been carring out a distance education programme since the academic
year of 2017-2018. The data were modeled in descriptive design of qualitative research methods and the
data have been collected with semi-structured interview technique. Study group has been consisted of 49
students and 6 academicians with total of 55 participants being determined with purposive maximum
variation method.
As a result, the “Ataturk’s Principles and Reform History” course is determined by the participant's
opinion that it is more efficient to be face-to-face rather than distance education, and as such it is not
sufficiently effective and efficient practice. It is considered that it would be beneficial for our study to
consider the universities that want to give/give the “Ataturk’s Principles and Reform History” course via
distance education.
Key Words: Ataturk’s Principles and Reform History course, higher education, distance education,
qualitative research.
Giriş
Fransız İhtilalinin bir sonucu olarak özellikle başta Avrupa olmak üzere Dünya’da yeni değerler ortaya
çıkmaya başlamıştır. Avrupa’da başlayan ve giderek yükselmeye başlayan Milli Devlet/Ulus Devlet kurma
fikri başta Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğunu etkilemiştir.
Adı geçen imparatorluklar, Fransız İhtilali sonucu oluşan Milli ve Bağımsız devletlerin kurulması
girişimlerini engellemek istemelerine rağmen başarılı olamamışlardır. Nitekim bu durum XIX. Yüzyıldan
itibaren Avrupalı devletlerin askeri, ekonomik ve siyasi bir dizi çekişmelerine sebep olmuştur. Nitekim bu
çekişmeler ilk önce bloklaşmaya daha sonra ise milyonlarca insanın öldüğü Birinci Dünya Savaşı’na yol
açmıştır. Bu savaşta İttifak Bloğu’nun yanında savaşa giren Osmanlı İmparatorluğu bu savaştan mağlup
ayrılmıştır. Bunun sonucu olarak Emperyalist devletler, Osmanlı İmparatorluğu’nu daha önce kendi
aralarında yaptıkları bir dizi gizli antlaşma ile paylaşmışlar ve bunu da Birinci Dünya Savaşı sonrası
uygulamaya koymuşlardır. Osmanlı Devleti üç kıtaya yayılmış olan topraklarının büyük bir kısmını 30 Ekim
1918’de imzalanan Mondros Antlaşması ile kaybetmiştir. Türk milleti kendisine zorla dayatılan esareti
kabul etmeyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kabul etmeyerek tam bağımsız Türkiye
Cumhuriyeti Devletini kurmuştur.
Genç Cumhuriyeti kuranlar, Türkiye’de yeni bir toplum inşa etmeyi düşünmüşler ve bunun için
eğitime büyük önem vermişlerdir. Diğer alanlarda olduğu gibi eğitimi de millileştirmeye çalışmışlardır
(Aybars, 1985; İnalcık, 1972). Diğer yandan, Türk halkını millileştirmek ve çağdaşlaştırmak amacıyla başta
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Akgün, 1999; Kaplan, 1999), Harf İnkılabı (Şimşir, 1992; Koloğlu, 1995), Millet
Mektepleri (Okan, 1971), 19 Şubat 1932’de Halkevlerinin açılması (Çeçen, 1990; Halkevleri Faaliyet
Raporları 1935), Türk Tarih ve Türk Dil Kurumunun kurulması sağlanmıştır.
Yeni kurulan devletin ideolojisini halka anlatmak ve yaymak amacıyla İnkılap Tarihi dersleri devreye
sokulmuştur. Bu ders sadece bir tarih dersi olarak düşünülmemiştir. Bu tür çalışmaların yanısıra bugün
konumuz olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin temelleri 1925’e dayanır. 1925’te Ankara Hukuk
Mektebi açılmıştır. Bu okulun ders programını hazırlayan dönemin Adliye Vekili Kuşadalı Mahmut Esat
(Bozkurt) Bey ile Cemil (Bilsel) Bey, “İhtilaller Tarihi” dersi adıyla dersin Hukuk Mektebi ders programda
yer almasını sağlamışlardır. Dersin amacı, Türk Devriminin amacını ve özelliklerini, diğer inkılaplarla
karşılaştırmalı bir şekilde incelemektir. Ders, I. ve II. sömestrde haftada iki saat olarak konferanslar
şeklinde Mahmut Esat (Bozkurt) tarafından 13 Ocak 1926’da Bakanlar Kurulu kararıyla Darülfunun’un
Edebiyat Fakültesi dersleri arasına “Türk İnkılabı Tarihi” dersi adıyla koyulmuştur. Nitekim Üniversite
Reformu sonucunda İstanbul Üniversitesine bağlı olarak 4 Mart 1934’te açılan İnkılap Tarihi Enstitüsünde
ilk ders Maarif Vekili Yusuf Hikmet Bayur tarafından verilmiştir. Dersin düzenli olarak verilmesi 1934-1935
öğretim yılından itibaren olmuştur. Dersin sorumluluğu, 1942’de 4204 sayılı yasa ile Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ne bağlı olarak kurulan “Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü”ne verilmiştir.
14 Mayıs 1950’den 27 Mayıs 1960’a kadar iktidarda olan DP, 27 Mayıs 1960’da yapılan askeri darbe
ile iktidardan indirilmiştir. Nitekim 27 Mayıs 1960’dan sonra dersin içeriğinde değişiklik yapılmıştır.
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Dersin adı “Türk İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi” adını almıştır. 1968’de dönemin
koşullarının da etkisiyle dersin adı “Türk Devrim Tarihi”, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası dersin ismi
bir kez daha değişikliğe uğrayarak “Türk İnkılap Tarihi”, 1981’de “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”
olmuştur (Doğaner, 2005).
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerine, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Tarih bölümü
mezunları ile 12 Eylül 1980 ihtilali sonrası pek çok üniversitede asker kökenli öğretim elemanları
yürütmüştür. 2012’ye kadar bu ders üzerinde yapılan tartışmalar genellikle dersin yürütülmesinde
yöntemi üzerinde odaklanmıştır. (Babaoğlu, 2013). 2012’den itibaren ders üzerindeki tartışmalar başka
bir boyuta taşınmıştır. Bu tarihten sonra dersin kaldırılması gündeme gelmiş ve basında sık sık yer almıştır
(Radikal, 31 Ağustos 2012; Hürriyet, 31 Ağustos 2012, Sabah, 31 Ağustos 2012).
Tartışmalara akademik camia da katılmıştır. Dersin kaldırılmasını isteyen öğretim elemanlarının
başında Halil Berktay (Sabah, 1 Eylül 2012), Bilal Sambur (Zaman, 8 Eylül 2012) gelirken dersin
kaldırılmaması gerektiğini savunanların başında Ergün Baybars, Necmi Ülker (Cumhuriyet, 1 Eylül 2012),
Adnan Sofuoğlu (Hürriyet, 31 Ağustos 2012) gibi öğretim elemanları gelmektedir. (Babaoğlu, 2013)
Bu ders Türkiye’deki tüm yükseköğretim kurumlarındaki ön lisans ve lisans programlarında “Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi” ismi altında zorunlu olarak verilmektedir.
Günümüzde bazı üniversitelerde sınıf ortamında yüz yüze, bazılarında sanal ortamda ve uzaktan
eğitim yoluyla verilmektedir. Araştırmanın konusu olan AİİT dersi Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin
kuruluş tarihi olan 1992’den 2013-2014 öğretim yılına kadar yüz yüze sınıf ortamında verilmiştir. 2014’ten
2017-2018 öğretim yılı başına kadar öğrenciler için hazırlanan ve bilgisayar ortamında kendilerine sunulan
notları okuyarak sınavlara katılmışlardır. 2017-2018 Akademik Yılından itibaren ise uzaktan eğitim yoluyla
yapılmaktadır.
Yöntem
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi konusunda öğrenciler ve
öğretim elemanlarının ne düşündüğünü belirlemeyi amaçlayan bu çalışma nitel araştırma türünde ve
betimsel desende modellendirilmiştir. Nitel araştırmalar, gözlem, görüşme ve doküman inceleme gibi
nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül bir
biçimde ortaya konmasına yönelik sürecin izlendiği araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 39).
Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini uzaktan eğitim
yoluyla alan öğrencilerin ve bu dersi yürüten öğretim elemanlarının ne düşündüğü detaylı bir şekilde
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilen veriler, word belgesi
haline getirilerek ilk aşamada betimsel analiz ve sonrasında içerik analizi yapılmıştır (Hatch, 2002),
Çalışma, 2017-2018 bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, toplam 49 öğrenci ve 6
öğretim elemanı olmak üzere 55 kişiden oluşmaktadır.
Çalışma Grubu
Araştırmada iki ayrı çalışma grubu belirlenmiştir. Birinci Çalışma Grubu, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi Dersini uzaktan eğitim yoluyla yürüten öğretim elemanlarından oluşmaktadır. İkinci grup ise, bu
dersi uzaktan eğitim yoluyla alan öğrencilerden meydana gelmektedir.
Birinci çalışma grubu 6 öğretim elemanından oluşmaktadır. Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim
yoluyla AİİT dersi yürüten toplam 15 öğretim elemanından 6’sı gönüllülük esasına göre belirlenmiştir.
Öğretim elemanlarının dağılımı şu şekildedir;
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Çizelge 1.
Çalışma Grubunu Oluşturan Öğretim Elemanları.
Katılımcı öğretim
elemanları

AİİT dersini yürütme
süresi

Ünvan

K1

Dr. Öğretim Üyesi

15

K2

Dr. Öğretim Üyesi

12

K3

Öğretim Görevlisi

5-6

K4

Öğretim Görevlisi

12

K5

Dr. Öğretim Üyesi

18

K6

Öğretim Görevlisi

14

Araştırmanın ikinci çalışma grubunu Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 49 lisans
öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan öğrenciler amaçlı örnekleme tekniklerinden
maksimum çeşitlilik yoluyla belirlenmiştir. Öğrencilerin tamamı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersini
uzaktan eğitim yoluyla takip etmektedir. Öğrencilerin bölümlere göre dağılımı, aşağıdaki çizelgede
verilmiştir:
Çizelge 2.
Çalışma Grubunu Oluşturan Öğrencilerin Anabilim Bazında Dağılımı.
Bölüm
PDR(Rehberlik
Okul Öncesi
Sınıf
Sosyal Bilgiler
ve Psikolojik
Öğretmenliği
Öğretmenliği
Öğretmenliği
Danışmanlık)
Öğrenci
Sayısı

10

10

10

Müzik
Öğretmenliği

10

9

Bulgular
Öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi sürecine
yönelik algılarına ilişkin bulgular
Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğrencilere, dersin yürütülme sürecine ilişkin sorular
sorulmuş ve alınan yanıtlara ilişkin kodlar, kategoriler ve temalar belirlenmiştir.
Tema 1: Üniversite 1’inci Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Algısı Nedir?
Tablo 1. Konu Özetleri, Videolar ve Materyallerin Takibi.
Tema

Kodlar

N

İzlemiyorum (f:19)
Ders ile ilgili konu özetleri,
videolar ve materyallerin takip
edilmesi

Yeterli( f:14)

49

Yetersiz (f:13)
Kararsız (f:3)

Tablo 1’de görüldüğü gibi, öğrencilerin neredeyse yarıya yakını (f: 19) konu özetleri, videolar ve
materyalleri izlemediklerini belirtmiştir. . 14 öğrenci özet, materyal ve videoları yeterli bulduğunu, 13’ü
ise yetersiz bulduğunu ifade etmiştir. 3 öğrenci ise yeterli veya yetersiz olduğuna ilişkin kararsız olduğunu
dile getirmiştir.
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Tablo 2.
Özet Seslendirmelerinin Kalitesine İlişkin Görüşler.
Tema
Kodlar

Kars, 2018

N

Dinlemiyorum (f:24)
Özet seslendirmelerinin
kalitesine ilişkin görüşler

Açık, anlaşılır (f:22)

49

Açık, anlaşılır değil (f:2)
Sıkıcı (f:1)

Tablo 2’de görüldüğü gibi, Öğrencilerin yarıya yakını (f:24), özet seslendirmeleri dinlemediğini ifade
etmiş, 22 öğrenci açık ve anlaşılır bulduğunu belirtmiş, 2 öğrenci açık ve anlaşılır olmadığını ifade ederken,
1 öğrenci ise sıkıcı bulduğunu vurgulamıştır.
Tablo 3.
Ders Kapsamında Dersi Yürüten Öğretim Elemanına Soru Sorma Davranışları.
Tema
Kodlar
Ders kapsamında öğretim
elemanına soru sormaya ilişkin
görüşler

N

Sormadım (f:45)
Sordum (f:2)

49

Yanıt alamadım (f:2)
Tablo 3’de görüldüğü gibi, öğrencilerin neredeyse tamamına yakını (f:45), dersi yürüten öğretim
elemanına dönem boyunca hiç soru sormadığını, 2 öğrenci işlenen konuya ilişkin soru sorup yanıtını
aldığını, 2 öğrenci ise soru sorduğunu ancak ilgili öğretim elemanından yanıt alamadığını belirtmiştir.
Tema 2:Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Derslerinin İşlenişi İle İlgili Düşünceleri Ve Beklentiler
Nelerdir?
Görüşme formunda yer alan 6. ve 7. soruya vermiş oldukları yanıtlara ilişkin olarak derslerin yüz yüze
veya uzaktan eğitimle işlenmesine yönelik görüşler ve nedenleri aşağıdaki gibidir.
Tablo 4.
Derslerin yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesine yönelik görüşler ve nedenleri.
Tema
Kodlar
N

Derslerin yüz yüze veya uzaktan
eğitim yoluyla yürütülmesine
yönelik görüşler ve nedenleri

Yüz yüze (f:31)nedenini de
öğrendiklerinin kalıcı olmasına
bağlamışlar.
49
Uzaktan (f:18)nedeni de
zaman ve maddi anlamda
tasarrufla açıklamışlardır.

Tablo 4’de görüldüğü gibi, öğrenciler derslerin yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine yönelik
görüşler açısından ikiye ayrılmaktadır. Yarıdan fazlası (f:31) AİİT dersinin yüz yüze işlenmesini uygun
bulmaktadır. Nedenini ise sınıf ortamında yüz yüze eğitimin daha kalıcı olacağına bağlamışlardır. 18
öğrenci ise, derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesini daha uygun bulmaktadır. Nedenini ise, zaman ve
maddi anlamda tasarrufla açıklamışlardır. Aşağıda öğrenci görüşlerinden bazıları yer almaktadır;
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Öğrenci 18: Yüz yüze görmek daha iyi olur. Çünkü konuları daha iyi anlarım. Hocanın vermek
istediğini daha iyi öğrenirim. Hem yüz yüze olduğu zamanlarda mesela dersleri böyle arka arkaya görmüş
olurum şimdi uzaktan olduğu için açıkçası umursamıyorum. Yani çalışmıyorum böyle olduğu için.
Öğrenci 22: Uzaktan eğitim. Nasıl olsa bildiğimiz şey, yapabiliyoruz. Vakit kaybı olmuyor.
Öğrenci 29: Kesinlikle yüz yüze isterim. Çünkü hiçbir şey anlaşılmıyor. Not alamıyorsun slayttan
çalışmaya çalışıyorsun ki bizim Müzik Öğretmenliği bölümünde Güzel Sanatlar Lisesinden geliyoruz biz ve
çok fazla kültür derslerine ağırlık verilmiyor. Bu yüzden yüz yüze olduğu zaman soru sorabiliyorsun,
öğrenebiliyorsun bu şekilde. Ama olmadığı zaman sadece ezberleme yoluyla kısa süreli hafızaya alıyorsun.
Bu da gidiyor.
Tablo 5.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Yürütülmesinin Dersin Hedefine
Ulaşıp Ulaşmadığına Dair Görüşler.
Tema
Kodlar
N
AİİT dersinin uzaktan eğitim
yoluyla yürütülmesinin dersin
hedefine ulaşıp ulaşmadığına dair
görüşler

Ulaşmıyor (f:32)
Ulaşıyor (f:14)
Kısmen (f:3)

49

Öğrencilere, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesinin dersin
hedefine ulaşıp ulaşmadığına dair görüşleri sorulmuştur. Öğrencilerin yarıdan fazlası (f: 32) dersin
hedefine ulaşmadığını, 14 öğrenci ise ulaştığını ve 3 öğrenci ise kısmen ulaştığı yönünde görüşlerini
belirtmiştir. Aşağıda bu konudaki öğrencileri ifadelerinden bazılarına yer verilmiştir.
Öğrenci 3: Hayır. Çünkü bence çoğu kişi ezberleyip sınava giriyor. Bu şekilde öğrenmek amaçlı
olmuyor yani.
Öğrenci 10: Düşünmüyorum. Çünkü bildiğimiz şeyler. Orada da açık bir şekilde anlatılıyor, anlıyoruz.
O yüzden de yeterli oluyor bence.
Öğrenci 15: Bence varılabiliyor. Çünkü zaten Tarihimizi bilmemiz gerekiyor ki biz bunu ortaokuldan
beri biliyoruz İnkılap Tarihini. Hocalarımız da zaten yeterli şekilde anlatıyor. Ders notları bırakıyorlar
sisteme yararlı oluyor.
Öğrenci 33: Bence hedefine ulaşıyor. Çünkü hedefleri bunun içeriğini boşaltmak olduğundan dolayı
olabildiğince hedefine ulaşmış olabildiğini düşünüyorum.
Öğrenci 43: Düşünmüyorum. Çünkü sistemi tam olarak kullanmıyoruz. Ve o dersin bir önemi
olduğunu düşünüyorum. Yüz yüze verilse daha iyi olur.
Tablo 6.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Yürütülmesinin Avantajları.
Tema
Kodlar

N

Devam zorunluluğu
olmaması (kendime zaman
kalması) (f:41)
Avantajlı görmemek (f:4)
AİİT dersinin uzaktan
yürütülmesinin avantajları

İstediğim zaman istediğim
konuyu izleyebilmek(f:2)
Ekranda bire bir gibi ders
yapmak (f:1)
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Maddi anlamda rahatlık
(f:1)

Öğrencilere, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin uzaktan yürütülmesinin avantajlarının neler
olabileceği sorulmuştur. Çalışma grubunu oluşturan 49 öğrenciden 41’i avantajlarını devam
zorunluluğunun olmaması şeklinde yorumlarken, 4 öğrenci dersin uzaktan verilmesini avantajlı
görmemiştir. 2 öğrenci, istediğim zaman istediğim konuyu izleyebilmek şeklinde cevap vermiştir. 1
öğrenci, ekranda dersi yürüten öğretmenle bire bir gibi ders yapmak şeklinde yorumlarken, 1 öğrenci,
maddi anlamda rahatlık olduğunu dile getirmiştir.
Tablo 7.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Yürütülmesinin Dezavantajları.
Tema
Kodlar

AİİT dersinin uzaktan
yürütülmesinin dezavantajları

Derslerin verimsiz geçmesi
(konuları tam kavrayamamak,
araştırıp öğrenmenin
gerçekleşememesi, öğrenmenin
tam olmaması) (f:35)

N

49

Dezavantajlı görmemek(f:10)
Konuyu anlamadığında soru
soramamak(f:4)
Tablo 7’de görüldüğü gibi, öğrencilere ikinci tema doğrultusunda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
dersinin uzaktan yürütülmesinin dezavantajlarının neler olabileceği sorulmuştur. Görüşmeye katılan 49
öğrenciden 35’i derslerin verimsiz geçmesi (konuları tam kavrayamamak, araştırıp öğrenmenin
gerçekleşmemesi, öğrenmenin tam olmaması) şeklinde yorumlarken, 9 öğrenci dersin uzaktan
verilmesinin dezavantajlı olmadığını ifade etmiştir. 4 öğrenci, konuyu anlamadığında soru soramadığını
ifade etmiştir. Aşağıda öğrencilerin yaptıkları açıklamalardan bazıları yer almaktadır;
Öğrenci 2: Uzaktan olmasının tek avantajı kendime ayırdığım vakit artıyor. Onun yerine tiyatroya ya
da sinemaya gidiyorum. Dezavantaj olarak da bana göre Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi son derece önemli
bir ders. Bu yüzden verimli geçebileceğine inanmıyorum.
Öğrenci 5: Avantaj olarak evde kalıp dersi daha iyi dinleyebilirim. Okula gitme zorunluluğum yok. Bu
avantaj benim için. Dezavantaj olarak da öğretmenlerle yüz yüze iletişim kurduğumda daha iyi öğrenme
sağlayabilirim. Ama uzaktan olunca dikkatim dağılabilir.
Öğrenci 11: Bire bir gibi işlediğim için bu benim açımdan rahat oluyor. Sadece bana anlatıyormuş gibi
hissediyorum. Ama soru falan sorduğumda yanıt alamayınca da bu olumsuz bir şey benim için.
Öğrenci 19: Avantaj olarak zaman kazandırıyor bize. En azından o saatte boş oluyoruz, başka
etkinlikler yapıyoruz. Öbür türlü de mesela dediğim gibi İnkılap Tarihi uzaktan olunca örgün gördüğümüz
gibi etkileyici değil. Akılda kalmıyor sadece yüzeysel olarak işleniyor.
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Öğrenci 29: Avantajları, bir devam zorunluluğu yok. Devam zorunluluğu olmaması iyi bir şey bizim
için. Vakit kalması açısından. Çünkü bizim kendi enstrümanlarımıza çalışmamız gerekiyor. Dezavantajları
da yüz yüze olduğu zaman soru sorabiliyorsun. Bu şekilde soramıyorsun, bir şey öğrenemiyorsun.
Öğrenci 31: Dezavantajları Tarih hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım gibi ve öğretmen olacağım
ileri de inşallah, bu benim için çok kötü bir şey. Çünkü bana sorulduğunda bu konudan hep uzak kalacağım
kendi öğrendiklerimle bilgi vermek zorunda kalacağım. Avantajı devam zorunluluğunun olmaması.
Kendime vakit ayırıyorum. Diğer derslerime vakit ayırıyorum. Dezavantajı daha fazla tabi.
Tema 3: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğretimine Yönelik
Öğretim Elemanı Görüşlerine Yönelik Bulgular Nelerdir?
Tablo 8.
Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri.
Tema

Öğretim Elemanlarının
uzaktan eğitim hakkındaki
görüşleri

Kodlar

Teknoloji çağında öğretmen, öğrenci ve üniversite için
kolaylık, Dersin verilmek istenmemesi,
Öğrenci plan ve programının yapılma güçlüğü,
Uzaktan anlatmamız istendiği için, maliyet ve siyası kaygı.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini yürüten öğretim elemanlarına uzaktan eğitim hakkındaki
görüşleri sorulmuştur. Öğretim elemanlarının verdikleri cevaplardan hareketle görüşmeye katılan 2 kişi
teknoloji çağında öğretmen, öğrenci ve üniversite için kolaylık olduğunu söylerken, 1 kişi dersin verilmek
istenmemesi, 1 kişi öğrenci plan ve programının yapılma güçlüğü, 1 kişi uzaktan anlatmamız istendiği
için, 1 kişi ise maliyet ve siyasi kaygı olduğu yönünde görüşünü belirtmiştir.
Tablo 9.
Öğretim Elemanlarının Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Planlanıp
Yürütülmesine Dair Görüşleri.
Tema
Kodlar
Öğretim Elemanlarının AİİT
derinin uzaktan eğitim yoluyla
planlanıp yürütülmesine dair
görüşleri

ADÜZEM’deki bir bağlantı üzerinden kendilerine ayrılan
ders saati içinde bu bağlantı sayfasını açarak çevrimiçi olunuyor,
Canlı dersin dikkatli planlanıp programlanması.

Tablo 9’da Öğretim Elemanlarına Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin uzaktan eğitim yoluyla
planlanıp yürütülmesine dair görüşleri sorulmuştur. Görüşmeye katılan 4 kişi, Adüzem’deki bir bağlantı
üzerinden kendilerine ayrılan ders saati içinde bu bağlantı sayfasını açarak çevrimiçi olduklarını, 2 kişi ise
canlı yayın dersinin dikkatli planlanıp yürütülmesinden söz etmiştir.
Tablo 10.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Hedef ve Amaçlarına Ne Ölçüde
Ulaşabildiğine Dair Görüşler ve Nedenleri.
Tema
Kodlar
AİİT dersinin uzaktan eğitim
yoluyla hedef ve amaçlarına ne
ölçüde ulaşabildiğine dair görüşler
ve nedenleri

Ulaşmıyor. (AİİT dersini anlatmak günümüzle bağlantı
kurmak için yüz yüze olmalı, sistem doğru uygulanmalı)

Dersi yürüten Öğretim Elemanlarına, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin uzaktan eğitim yoluyla
hedef ve amaçlarına ne ölçüde ulaşabildiğine dair görüşleri ve nedenleri sorulmuştur. Görüşmeye katılan
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6’ı öğretim elemanının tamamı ulaşmadığını söylemiştir. Nedenlerini ise, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
dersini anlatmak günümüzle bağlantı kurmak için yüz yüze olması gerektiğini ve uzaktan eğitim sisteminin
doğru uygulanması gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Bazı Öğretim Elemanı görüşleri aşağıdaki
gibidir.
Katılımcı 2: Kesinlikle hedefine ulaştığını düşünmüyorum. Ya bu bilgi aktarımı işiyle gerçekleşecek
hedefler değil. Cumhuriyetin kuruluşu, Kurtuluş Savaşı, ilkeleri, inkılapları oradaki mücadeleyi yani evet
gerçekten uzaktan eğitimle hoca bunu verebiliyorsa aktarabiliyorsa ne mutlu o hocaya. Ama ben
zannetmiyorum. Yani kesinlikle o sınıf ortamında o ses tonuyla öğretmen ve öğrencilerin durumuyla
öğrencilerin derse olan ilgisinin ve alakasının koptuğu nokta da hocanın devreye girmesiyle olur. Uzaktan
eğitimle biz bunların hiç birini yapamıyoruz. Uzaktan eğitimde tüm bunlar yok.
Katılımcı 5: Hiç ulaşmıyor. Bu ders sadece Atatürk ilkelerinin anlatıldığı bir ders değil. Siyaset
kuramlarını siyaset bilimini dünyanın işte şark sorunu olarak adlandırdığımız dönemden itibaren
gelişmeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunları batıyla ilişkiler, doğuyla ilişkileri yani bütün dünyayı
algılamalarını sağlayacak bir ders bu. Sadece bir ideoloji göndermesinde bulunan ideolojik yükleme yapılan
bir ders değil zaten yapamazsınız bunu, karşınızdaki kitle yetişmiş bir kitle. Olgunlaşmış bir kitle. Dünya
görüşü oluşmuş bir kitle. Onunla bunları sadece tartışabilirsiniz bu anlamda. Bu yönüyle dersin hedeflerine
dönük kazanımı olmadığını düşünüyorum. Yani hiçbir şekilde amacına ulaşmıyor. Zaten amaç da
çocukların bunları algılayabilmelerini ortadan kaldırmak diye düşünüyorum.

Tablo 11.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Öğretim Elemanı Açısından Mesleki Doyum Noktasında
Uzaktan Mı Yoksa Yüz Yüze Mi İşlenmesine Dair Görüş ve Nedenleri.
Tema
Kodlar
AİİT dersinin Öğretim Elemanı
açısından mesleki doyum noktasında
uzaktan mı yoksa yüz yüze mi
işlenmesine dair görüş ve nedenleri

Yüz yüze. (dersin amacına uygun olması, ideolojiyi,
Tarihi, Atatürk’ü tam olarak anlatabilmek)
Uzaktan. (rahatlık)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin Öğretim elemanı açısından uzaktan mı yoksa yüz yüze mi
işlenmesine dair görüş ve nedenleri sorulmuştur. Görüşmeye katılan 5 öğretim elemanı dersin yüz yüze
işlenmesi gerektiğini söylemiştir. Nedenlerini de dersin amacına uygun olması, ideolojiyi, Tarihi, Atatürk’ü
tam olarak anlatabilmek gerekliliği şeklinde açıklamışlardır. Bir kişi ise, sistemin doğru uygulandığı takdirde
öğretim elemanı ve öğrenci için uzaktan eğitim yoluyla verilmesinin rahatlık olduğunu söylemiştir.
Katılımcı 1: Doyum konusuna gelirsek öğrenciyle yüz yüze dersi işlemek tabi ki daha iyi. Görüyorsun.
Kimin ne aldığını hissedebiliyorsun. Anlamadığını hissedebiliyorsun. Konuyu detaylı açabiliyorsun. Ancak
orda hoca olarak daha aktif olarak yer almak durumdasın. O biraz daha çok yoruyor. Bazen öğrenciler için
kentin dışına çıkmak zorunda kalabiliyorsunuz. İlçeler gitmek zorunda kalıyorsunuz. Dönüşte ders sıkıntılı
yemek yeme konusu sıkıntılı, yol sıkıntılı. Fiziki yorgunluk ruhsal yorgunluk oluyor ama tabi ki bu son derece
güzel zevkli ve o gün dersinizi vermenin huzuru ve rahatlığını hissediyorsunuz. Uzaktan eğitim de ise buna
rastlayamıyorsun. Daha rahat odanızda bilgisayarın başında çayınızı içerken herhangi bir öğrenci soru
sorduğunda ki o da çok soru soran yok zaten soru sorduğunda cevaplıyorsunuz. Sormazsa bir şey
yapmıyorsunuz.
Katılımcı 2: Kesinlikle yüz yüze. Çünkü aynı konuları bir günde farklı altı sınıfa anlattığım yerler
olmuştu. Orda da her sınıfta farklı duygular yaşadım. Hiçbir zaman ben aynı şeyi tekrar ediyorum aynı
cümleleri kuruyorum. Hiç böyle bir kanıya kapılmadım. Beş yıl boyunca anlattım. Hiçbir zaman bundan
rahatsızlık duymadım. Hatta her derste aynı konular olmasına rağmen farklı duygularla ve daha farklı
şekilde işledik yani hiçbir zaman tekrarına girmedim. Ben Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi dersinin yüz yüze
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sınıf ortamında öğrenciye dokunarak öğrenciye hissettirilerek öğrenciyle iletişim kurarak işlenmesi
taraftarıyım.
Katılımcı 5: Tabi ki yüz yüze. Karşılıklı öğrencilerle birlikte konuları tartışarak eleştiriye açık bir şekilde
yani bu şekilde yapılması daha sağlıklıdır. Sadece Atatürk İlkeleri verilmiyor bu derslerde Atatürkçülük
konuları verilmiyor. Çağdaş ideolojiler de bu anlamda, bütün ideolojilerin zaten Atatürkçülük çağdaş
ideolojiler arasındadır. Bu anlamda diğer ideolojilerle karşılaştırmaları dünyadaki gelişmeler Türkiye’nin
dünyadaki yeri, konumu nedir? Bu nasıl okumamız gerekir. Dünyadaki gelişmeleri, Orta Doğu’daki
gelişmeleri. Bunları da ele alıyoruz biz. Bir vizyon oluşturuyor bu ders. Bir tarih bilinci oluşturuyor. Bu
anlamda bu dersler yüz yüze olmalı.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucu elde edilen bulgulardan çıkardığımız sonuçlar şöyledir; öğrencilerin neredeyse
yarıya yakını (f: 19) konu özetleri, videolar ve materyalleri takip etmedikleri, 14 öğrenci özet, materyal ve
videoları yeterli bulduğunu, 13 öğrenci ise yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin neredeyse
tamamına yakınının (f:45), dersi yürüten öğretim elemanına dönem boyunca hiç soru sormadığı
bulgusuna rastlanmıştır. Soru sormayan ve ders materyallerini okumayan ve derste öğretim elemanları ile
yüz yüze bağlantı kurmayan öğrencinin dersin hedeflerine ulaşamayacağı sonucuna varılmıştır.
Öğrenciler derslerin yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine yönelik görüşler açısından
ikiye ayrılmaktadır. Yarıdan fazlası (f:31) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin yüz yüze işlenmesini daha
yararlı ve işlevsel bulmaktadır. Nedeni de öğrendiklerinin yüz yüze eğitimle kalıcı olmasına bağlamaktadır.
18 öğrenci ise, derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesini daha uygun bulmaktadır. Gerekçesini de zaman
ve maddi anlamda tasarrufla açıklamaktadırlar. Öğrencilerin yarıdan fazlası dersin hedeflerine ulaşmadığı
(f: 32) Görüşmeye katılan 49 öğrenciden 35’i derslerin verimsiz geçtiğini belirtmiştir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini yürüten öğretim elemanlarına uzaktan eğitim hakkındaki
görüşleri sorulmuştur. Öğretim elemanlarının verdikleri cevaplardan hareketle görüşmeye katılan 2 kişi
teknoloji çağında öğretmen, öğrenci ve üniversite için kolaylık olduğunu, 1 kişi dersin verilmek
istenmemesi, 1 kişi öğrenci plan ve programının yapılma güçlüğü, 1 kişi uzaktan anlatmamız istendiği için,
1 kişi ise maliyet ve siyasi kaygı olduğu yönünde görüşünü belirtmiştir. Sonuç olarak Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi Dersinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi başarılı bir uygulama olarak görülmemektedir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi yeni kurulan devletin kuruluş felsefesini, devletin oluşum
aşamasında karşılaştığı ulusal ve uluslararası sorunları nasıl çözdüğünü anlatan ve bugünkü sorunların
tarihi temellerini yeni kuşaklara aktararak Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyacı olan modern ve çağdaş insan
yetiştirilmesi ve milli kimliğin oluşmasında önemli bir işleve sahiptir. Ancak çalışmamızın bulgularından
elde edilen sonuçlardan da anlaşıldığı üzere dersin hedef ve amaçlarına uzaktan eğitim yoluyla tam
anlamıyla ulaşılamadığı belirlenmiştir. Ayrıca yine çalışma grubumuzun yarıdan fazlası tarafından bu dersin
yüz yüze sınıf ortamda verilmesinin daha etkili olacağı ifade edilmiştir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri tarih öğretim programında yer alan diğer tarih derslerinden
farklı bir özelliğe sahiptir. Bu ders Cumhuriyet rejiminin temel felsefesi olan Atatürkçülüğün temel yapı
birimlerinden birisidir. Ayrıca yükseköğretim kurumlarında iki dönem olarak verilen bu dersin içeriği ve
yürütülme süreci yeniden yapılandırılarak materyaller çeşitlendirilerek, öğrencinin ilgisini çekecek bir
şekilde donanımlı sınıflarda verilmelidir.
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Sosyal Medya Üzerinden Gerçekleşen Öğretmen-Öğrenci Etkileşimlerinin
Öğrencilerin Örtük Öğrenmelerine Etkisi2
Süleyman Nihat Şad, İnönü Üniversitesi, Türkiye, nihat.sad@inonu.edu.tr
Mustafa Demir, Yunus Emre Ortaokulu, Türkiye, mustafademir82@hotmail.com
Öz
Bu araştırmada, sosyal medya üzerinden gerçekleşen öğretmen ve öğrenci etkileşimleri sonucu
öğrencilerde meydana gelen öğrenmelerin örtük program açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca
yönelik olarak araştırmada, nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırma
kapsamında 2016–2017 eğitim öğretim yılı içerisinde Kahramanmaraş’ta yer alan altı farklı ortaokuldan
32 öğretmen ve 29 öğrenci araştırmanın katılımcıları olarak belirlenmiştir. Sosyal medyada gerçekleşen
öğretmen ve öğrenci etkileşimleri sonucunda örtük program kapsamında öğrencilerde meydana gelen
öğrenmelerin belirlenmesi amacıyla öğretmen ve öğrencilerden elde edilen nitel verilerin analizleri
sonucunda; öğrencilerin, örtük program kapsamında kısıtlanma, iletişimde özgüven kazanma, kural ve
değer öğrenme, öğretmeni tanıma ve işleyişi öğrenmeye yönelik öğrenmeler edindikleri bulunmuştur.
Öğrencilerin edindikleri bu öğrenmelerin, sınıf içerisindeki eğitim öğretim sürecine etkisinin olduğu
görülmüştür. Ayrıca sosyal medyanın, okul dışı bir etkileşim ve öğrenme çevresi olarak, öğrencilerin örtük
program kapsamında öğrenmeler edinmesi bakımından önemli bir faktör olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medyada Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi, Sosyal Medya, Örtük Program.

Abstract
The purpose of this study is to analyze the effects of teacher-student interaction through social
media on student learning in terms of hidden curriculum. For this reason, a qualitative phenomenological
research design was used in this research. Accordingly, 32 teachers and 29 students from 6 different
middle schools from Kahramanmaraş were selected as the participants of the study in the 2016–2017
academic years. The analysis of the qualitative data revealed that the students learn to restrict
themselves, gain confidence in communication, learn rules and values, get to know about teachers and
learn how things happen at school. In addition, it was found that as a result of the interactions between
teachers and students on social media, learning outcomes of the students within the context of the hidden
curriculum have an impact on instructional processes in the classroom. In this regard, it was concluded
that social media, as a non-school interaction and learning environment, is a significant factor for students
in terms of learning within the context of a hidden curriculum.
Keywords: Teacher-Student Interaction in Social Media, Social Media, Hidden Curriculum.

2

Bu çalışma, birinci yazarın danışmanlığında ikinci yazar tarafından hazırlanan “Sosyal medya üzerinden
gerçekleşen öğretmen-öğrenci etkileşiminin örtük program açısından incelenmesi” başlıklı doktora
tezinden faydalanılarak hazırlanmıştır.
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Giriş
Eğitimin hem bireye hem de topluma bakan birçok işlevi bulunmaktadır. Eğitimin sistematik bir
şekilde bu işlevleri yerine getirebilmesi için eğitim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. “Eğitim programı,
öğrenene okul içi ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir”
(Demirel, 2010, s.4). Ancak öğrenci deneyimleri yalnızca planlanmış etkinliklerle değil, bunun yanında
bilinçli bir şekilde planlanmamış, resmi ve yazılı olmayan bir program tarafından karakterize edilmektedir
(Wren, 1999). Eğitim programının, resmi, yazılı olmayan ve ortamdan ortama farklılık gösteren bu kısmına
örtük program adı verilmektedir (Cemiloğlu, 2006). Başka bir ifadeyle örtük program; amaçlı veya amaçsız
etkinlikler vasıtasıyla öğretmenler tarafından aktarılan ve öğrencilerin deneyimleri vasıtasıyla edindikleri
öğrenim sonuçlarını ifade etmektedir (Çubukçu, 2012; Tezcan, 2003).
Öğrencilerin okul içerisinde birbirlerinden sonra en fazla etkileşimde bulundukları kişiler
öğretmenlerdir. Öğretmen ve öğrenciler okul içi ve okul dışında birbirleriyle birçok farklı şekillerle
etkileşimlerde bulunmaktadırlar. Öğrencilerin sınıf içerisinde öğretmenleriyle etkileşimleri sonucunda
birçok öğrenme ürünü ortaya çıkmaktadır. Eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında, okul içi veya okul dışı
öğretmen ve öğrenci etkileşimleri sonucunda, öğrencilerin örtük program kapsamında öğrenmeler
edindiğini söylemek mümkündür. Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, öğretmen ve öğrencilerin okul
dışında da farklı şekillerle etkileşim kurmalarına imkân sağlamıştır. Özellikle de internetin yaygınlaşması,
etkileşim sonucu öğrenmelerin herhangi bir mekânla sınırlı kalmayarak sınıf dışına taşınmasını sağlamıştır.
Son zamanlarda okul dışı bir çevre olarak, öğretmen ve öğrenci arasında gerçekleşen etkileşimin en fazla
olduğu mecralardan birisi de sosyal medyadır (Roy ve Chakraborty, 2015). Öğrenciler, öğretmenleri ile
sosyal medyada yaşamış oldukları etkileşimler sonucunda da çeşitli öğrenmeler edinmektedir. Bu açıdan
sosyal medya üzerinden gerçekleşen öğrenmelerin, örtük program oluşturduğu söylenebilir (Duek ve
Tourn, 2016). Buradan hareketle öğretmen-öğrenci etkileşiminin sosyal medyaya taşınmasıyla birlikte,
örtük programın işlev ve etkilerinin okul ortamının yanı sıra sosyal medya ortamlarına da taşındığını
söylemek mümkündür.
Bu araştırmada, sosyal medya üzerinden gerçekleşen öğretmen-öğrenci etkileşimlerinin, öğrenci
öğrenmeleri üzerindeki etkilerinin örtük program açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda
sosyal medyada gerçekleşen öğretmen-öğrenci etkileşimleri sonucu öğrencilerde meydana gelen
öğrenme çıktıları keşfedilmeye çalışılmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıda yer alan alt problemlere
cevap aranmıştır.
1. Sosyal medya üzerinden gerçekleşen öğretmen-öğrenci etkileşimleri sonucunda öğrencilerde
meydana gelen öğrenmelerle ilgili öğretmen görüşleri nelerdir?
2. Sosyal medya üzerinden gerçekleşen öğretmen-öğrenci etkileşimleri sonucunda öğrencilerde
meydana gelen öğrenmelerle ilgili öğrenci görüşleri nelerdir?
3. Seçilen örnek öğretmen paylaşımlarının içerdiği mesajlarla ilgili öğrenci görüşleri nelerdir?
Yöntem
Sosyal medya üzerinden gerçekleşen öğretmen-öğrenci etkileşiminin örtük program açısından
öğrenci üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden
olgubilim araştırma deseni kullanılmıştır. “Olgubilim deseni, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve
ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır” (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.78). Bu
araştırma kapsamında sosyal medyanın örtük program rolü bir olgu olarak alınmış ve bu etkileşim sonucu
gerçekleşen öğrenme çıktıları örtük program açısından incelenmiştir.
Katılımcılar
Araştırmanın çalışma grubundaki katılımcılar ölçüt örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Bu bakımdan
katılımcıların belirlenmesi sürecinde öğretmenler için; ortaokulda görev yapma, Facebook üzerinden
öğrenci ile etkileşim içerisinde olma ve gönüllülük ölçüt olarak ele alınırken, öğrenciler için ise ortaokulda
okuma, Facebook üzerinden öğretmen ile etkileşim kurma ve gönüllülük temel ölçütler olarak ele
alınmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma grubundaki katılımcılar Kahramanmaraş’ta yer alan
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ortaokullarda okuyan, Facebook üzerinden öğretmenleri ile etkileşim kuran ve araştırmaya katılmada
gönüllü olan 29 ortaokul öğrencisi ve farklı ortaokullarda görevli ve Facebook üzerinden öğrencisi ile
etkileşim kuran 18 öğretmen olarak belirlenmiştir.
Verilerin Toplanması
Araştırma verileri katılımcılarla yapılan görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Karasar (2010) görüşme
yöntemini katılımcı sayısını dikkate alarak bireysel görüşme ve odak grup görüşmeleri olmak üzere iki
başlıkta ele almaktadır. Bu bakımdan araştırmada öğretmen ve öğrencilerin sosyal medyada girdikleri
etkileşimlerin örtük program açısından öğrencilerde ne tür öğrenme ürünlerine neden olduğunun ortaya
çıkarılmasına yönelik nitel verileri toplamak amacıyla öğretmen ve öğrencilere yönelik yarı yapılandırılmış
görüşme formları geliştirilmiştir. Ayrıca veri çeşitliliğinin sağlanması amacıyla öğrencisi ile sık etkileşimi söz
konusu olan 3 öğretmenin de Facebook hesaplarının incelenmesi hususunda öğretmenlerden izin alınmış
ve bu öğretmenlerin Facebook hesapları, eğitim programları ve öğretim alanından üç araştırmacı
tarafından incelenmiş ve örtük program kapsamında öğrenmelere neden olabilecek 31 örnek öğretmen
paylaşımı belirlenmiştir. Daha sonra araştırma verileri 2016–2017 eğitim ve öğretim yılı içerisinde
öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler, Facebook’ta oluşturulan araştırma grubu üzerinden
öğrencilerle yapılan odak grup görüşmesi ve doküman incelemesi sonucu elde edilen paylaşımlara
öğrencilerin yazılı verdikleri yanıtlar aracılığıyla toplanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmada yapılan görüşmeler ve doküman incelemesi sonucu elde edilen veriler içerik analizine
tabi tutulmuştur. İçerik analizi kapsamında, araştırma soruları doğrultusunda benzer veriler, belirli kavram
ve temalar çerçevesinde kodlanarak bir araya getirilmiş ve okuyucunun anlayacağı biçimde düzenlenerek
yorumlanmıştır.
Bulgular
Sosyal medya üzerinden gerçekleşen öğretmen-öğrenci etkileşimlerinin, örtük program
kapsamındaki öğrenci öğrenmeleri üzerine etkisinin ortaya çıkarılmasını amaçlayan bu araştırmada elde
edilen bulgular, araştırmanın alt problemleri doğrultusunda tablolar halinde gösterilmiş ve
yorumlanmıştır.
Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorumlar
“Sosyal medya üzerinden gerçekleşen öğretmen-öğrenci etkileşimleri sonucunda öğrencilerde
meydana öğrenme ürünleri ile ilgili öğretmen görüşleri nelerdir?” şeklinde ifade edilen bu alt probleme
cevap bulabilmek amacıyla elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.
Tablo 1.
Öğretmen-Öğrenci Etkileşimleri Sonucu Öğrencide Meydana Gelen Öğrenme Ürünleri İle İlgili Öğretmen
Görüşleri
Öğrenme Ürünleri

f

n

Katılımcılar

Kısıtlanmayı öğrenme

73

18

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15,
Ö16, Ö17, Ö18

Öğretmeni tanıma

64

16

İletişimde özgüven kazanma

46

16

Kural öğrenme

45

16

İşleyişi öğrenme

32

10

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15,
Ö16, Ö18
Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15,
Ö17, Ö18
Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö15, Ö16,
Ö18
Ö1, Ö2, Ö5, Ö6, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13

Değer öğrenme

17

8

Ö2, Ö5,Ö6, Ö10, Ö11, Ö12, Ö17,Ö18

Toplam

277

18
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Öğrencilerin öğretmenleri ile Facebook’ta gerçekleşen etkileşimleri sonucunda örtük program
açısından, öğretmenlerin belirtmiş oldukları ve öğrencilerde meydana gelen öğrenme ürünlerinin (f=277)
birinci sırasında kısıtlanmayı öğrenme (f=73, %26), ikinci sırasında öğretmeni tanıma (f=64, %23), üçüncü
sırasında iletişimde özgüven kazanma (f=46, %17), dördüncü sırasında kural öğrenme (f=45, %16), beşinci
sırasında işleyişi öğrenme (f=32, %12) ve son sırasında ise değer öğrenme (f=17, %6) gelmektedir (Bkz.
Tablo 1).
Buna göre öğretmenler, öğrencilerinin kız-erkek ilişkileri ve siyaset ile ilgili paylaşımların yaşları
açısından uygun olmadığını, bu tarz paylaşımları yapmamaları gerektiğini ve paylaşım yaparken de her
istedikleri paylaşımları yapamayıp kısıtlanmayı öğrendiklerini ve bu etkileşimler yoluyla öğretmenlerinin
kişisel özelliklerini, aile ve arkadaş çevresini, siyasi, dini ve güncel konulardaki fikirlerini ve öğrenciye
yönelik tutum ve davranışları gibi öğretmeni tanımaya yönelik bilgiler edineceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca
öğrencilerin örtük program kapsamında edindiği öğrenmeler ile öğretmenlerin sosyal medyadaki öğrenci
paylaşımlarına verdikleri olumlu tepkilerin, sınıf içerisinde iletişim ile ilgili olarak öğrenciye özgüven
kazandırdığı bulunmuştur. Bu öğrenmelerin yanı sıra öğrencilerin sınıf ve okul içerisinde uymaları gereken
kuralları, öğretmenlerinin sosyal medyada öğrencileriyle olan etkileşimlerindeki ve sınıf içerisinde öğrenci
tutum ve davranışları ile ilgili olan beklentilerini, öğretmenlerin kurallarına uyan ve uymayan öğrencilere
yönelik ödül ve yaptırımlarının neler olduğunu öğrendikleri, öğretmenin gözüne girme, öğretmenlerinin
dediğini yapma, yalakalık ve yaranmaya çalışma gibi davranışları öğrendiği ortaya çıkmıştır. Bunun yanı
sıra öğrencilerin sınıf içerisinde ön plana çıkmalarını sağlayacak sınıf içi işleyiş ve sınavlara yönelik bazı
ipuçları da edindikleri bulunmuştur. Sosyal medyadaki etkileşimler yoluyla öğrencilerin ayrıca, örtük
program kapsamında, insanlara karşı saygılı olma, güvenilir olma (doğruluk, dürüstlük, sözünde durma) ve
ayrımcılık yapmama gibi çeşitli toplumsal, milli, manevi ve evrensel değerleri edindikleri bulunmuştur.
Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorumlar
“Sosyal medya üzerinden gerçekleşen öğretmen-öğrenci etkileşimleri sonucunda öğrencilerde
meydana öğrenme ürünleri ile ilgili öğrenci görüşleri nelerdir?” şeklinde ifade edilen bu alt probleme
cevap bulabilmek amacıyla elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.
Tablo 2.
Sosyal Medyada Gerçekleşen Öğretmen-Öğrenci Etkileşimleri Sonucu Öğrencilerde Meydana Gelen
Öğrenme Ürünleri İle İlgili Öğrenci Görüşleri
Öğrenme Ürünleri
f
n
Katılımcılar
Kısıtlanmayı öğrenme

96

25

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14,
T15, T16, T17,T18, T19, T21, T22, T23, T24, T25, T29

Öğretmeni tanıma

96

28

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14,
T15, T16, T17,T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T27,
T28, T29

İşleyişi öğrenme

67

19

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14,
T15, T16, T17,T18, T19

İletişimde özgüven kazanma

63

21

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9, T12, T13, T14, T15, T16,
T17,T18, T19, T20, T21, T22, T24, T25

Kural öğrenme

60

24

Değer öğrenme

15

7

T1, T2, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15,
T16, T17,T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T28
T1, T2, T5, T7, T9, T12, T18

Toplam

397

29
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Öğrencilerin öğretmenleri ile Facebook’ta gerçekleşen etkileşimleri sonucunda örtük program
açısından belirtmiş oldukları kendilerinde meydana gelen öğrenme ürünlerinin (f=397) birinci sırasında
kısıtlanmayı öğrenme (f=96, %24), ikinci sırasında öğretmeni tanıma (f=96, %24), üçüncü sırasında işleyişi
öğrenme (f=67, %17), dördüncü sırasında iletişimde özgüven kazanma (f=63, %16), beşinci sırasında kural
öğrenme (f=60, %15) ve son sırasında ise değer öğrenme (f=15, %4) gelmektedir (Bkz. Tablo 2).
Buna göre öğrenciler, kendi aralarında dahi yaptıkları etkileşimlerinde daha dikkatli olmaları
gerektiğini, kız-erkek ilişkileri ve siyaset ile ilgili paylaşımların yaşları açısından uygun olmadığını, bu tarz
paylaşımları yapmamaları gerektiğini ve paylaşım yaparken de her istedikleri paylaşımları yapamayıp
kısıtlanmayı öğrendiklerini, öğretmenlerinin kişisel özellikleri, aile ve arkadaş çevresi, siyasi, dini ve güncel
konulardaki fikirleri ve öğrenciye yönelik tutum ve davranışları ve öğrenciye yönelik önyargıları gibi
öğretmeni tanımaya yönelik bilgiler edineceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin sınıf içerisinde ön
plana çıkmalarını sağlayacak sınıf içi işleyiş ve sınavlara yönelik öğretmenin gözüne girme, yalakalık, kabul
görme ve konuşma biçimi gibi bazı öğrenmeler edindikleri bulunmuştur. Öğrencilerin örtük program
kapsamında edindiği öğrenmeler ile öğretmenlerin sosyal medyadaki öğrenci paylaşımlarına verdikleri
olumlu tepkilerin, sınıf içerisinde iletişim ile ilgili olarak öğrenciye özgüven kazandırdığı bulunmuştur. Bu
öğrenmelerin yanı sıra öğrencilerin sınıf ve okul içerisinde uymaları gereken kuralları, öğretmenlerinin
sosyal medyada öğrencileriyle olan etkileşimlerindeki ve sınıf içerisinde öğrenci tutum ve davranışları ile
ilgili olan beklentilerini, öğretmenlerin kurallarına uyan ve uymayan öğrencilere yönelik ödül ve
yaptırımlarının neler olduğunu öğrendikleri ortaya çıkmıştır. Sosyal medyadaki etkileşimler yoluyla
öğrencilerin sorumluluk sahibi olma, saygılı olma, güvenilir olma (doğruluk, dürüstlük, sözünde durma) ve
toplumsal ahlak ve görgü kurallarına uymanın yanı sıra birçok manevi, toplumsal ve evrensel değerleri de
edinebilecekleri ortaya çıkmıştır.
Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorumlar
“Seçilen örnek öğretmen paylaşımlarının içerdiği mesajlarla ilgili öğrenci görüşleri nelerdir?” şeklinde
ifade edilen bu alt probleme cevap bulabilmek amacıyla elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.
Tablo 3.
Doküman incelemesinden elde edilen örnek öğretmen paylaşımlarının içerdiği mesajlarla ilgili öğrenci
görüşleri
Öğrenme Ürünleri
f
n
Katılımcılar
Değer öğrenme

150

14

T2, T4, T6, T7, T8, T9, T11, T12, T13, T14, T16, T17, T19, T20

Öğretmeni tanıma

85

13

T2, T4, T6, T7, T8, T9, T11, T12, T13, T14, T16, T19, T20

Kural öğrenme

62

14

T2, T4, T6, T7, T8, T9, T11, T12, T13, T14, T16, T17 T19, T20

Kısıtlanmayı öğrenme

14

13

T2, T4, T6, T7, T8, T9, T11, T12, T13, T14, T17 T19, T20

İşleyişi öğrenme

6

4

T6, T7, T13, T17

Toplam

317

14

Öğrencilerin, doküman incelemesi sonucu elde edilen örnek öğretmen paylaşımlarının içerdiği
mesajlarla ilgili görüşleri (f=317) örtük program açısından değerlendirildiğinde, bunların birinci sırasında
değer öğrenmeye yönelik mesajlar (f=150, %47), ikinci sırasında öğretmeni tanımaya yönelik ipuçları (f=85,
%27), üçüncü sırasında kural öğrenmeye yönelik mesajlar (f=62, %20), dördüncü sırasında kısıtlanmayı
öğrenmeye yönelik mesajlar (f=14, %4) ve son sırasında ise işleyişi öğrenmeye yönelik mesajlar (f=6, %2)
gelmektedir (Bkz. Tablo 3).
Buna göre öğrenciler örtük program kapsamında, öğretmenlerinin paylaşımlarından manevi değerler
kapsamında vefalı olma, ahlaklı olma, tutumlu olma, israf yapmama, adaletli olma, sorumluluk sahibi olma
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ve güvenilir olma, toplumsal değerler kapsamında saygılı olma, dostluk ve arkadaşlık, barış ve kardeşlik ve
vatan sevgisi, evrensel değerler kapsamında çevreye ve insanlara karşı duyarlı olma, toplumumuzda
erkeklere pozitif ayrımcılık yapıldığı ancak kadın ve erkeğin eşit olması gerektiği gibi değerleri
edinebilecekleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerinin kişisel özelliklerini, siyasi ve dini konulardaki
eğilimlerini, öğrenci ve veli özellikleri ile ilgili önyargılarını ve öğrenciye yönelik tutum ve davranışlarını
öğrenebilecekleri ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, saç uzatmama, saçların toplanması, okula gelirken
makyaj yapılmaması, giyim kuşama dikkat edilmesi gibi sınıf ve okul içerisinde uymaları gereken kuralları
ve öğrencilerin derse önem göstermesi, planlı olunması, iyi bir öğrenci olunması ve sosyal medyadaki
öğretmen paylaşımlarının beğenilmesi gibi öğretmenin öğrenci davranışları ile ilgili beklentilerini ve
öğretmenin hangi davranışlara ödül veya yaptırım uygulayacağının öğrenilmesi gibi örtük program
kapsamında öğrenmeler edinebilecekleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca siyasi paylaşımlar yapılmaması gerektiği
ve siyaset açısından yaşlarının henüz küçük olduğunu öğrendikleri bulunmuştur. Son olarak öğrencilerin
sınıf içerisinde ön plana çıkma ve kabul görmeyi sağlayabilecek tutum ve davranışları öğrendikleri
bulunmuştur. Bu bağlamda öğrencilerin, öğretmenlerin paylaşımlarından örtük program açısından,
öğretmenin gözüne girme, özenli olma ve sınıf içerisinde kabul görmeye yönelik yapılması gereken
davranışları öğrendikleri ortaya çıkmıştır
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Sosyal medyanın eğitsel bir araç olarak kullanımıyla, eğitim- öğretim faaliyetleri sınıf dışına da
taşınmış ve öğrencilerin yeni teknolojiler kullanması sağlanmıştır. Ayrıca bu teknolojiler vasıtasıyla
öğrencilerin öğrenmelerini yansıtmalarına fırsat vererek öğrenci öğrenmelerinin iyileştirilmesi ve
geliştirilmesine de katkılar sağlanmıştır (Zgheib ve Dabbagh, 2013). Nitekim Duek ve Tourn (2016) da
öğrencilerin sosyal medyada geçirmiş oldukları süre boyunca arkadaşları, öğretmenleri gibi çeşitli
insanlarla etkileşimi ve sosyalleşmesi sonucunda da çeşitli öğrenmeler edindiğini ve bu açıdan bu yeni
teknolojilerin, araçların ve sosyal medyanın örtük program oluşturabildiğini belirtmişlerdir. Bu bakımdan
öğrenciler, öğretmenleriyle etkileşimleri ve öğretmenlerinin sosyal medya hesaplarını incelemeleri sonucu
öğretmenleriyle ya da okulla ilgili bilerek ya da bilmeyerek örtük program kapsamında kısıtlanma,
öğretmeni tanıma, iletişimde özgüven kazanma, işleyiş, değer ve kural öğrenmeye yönelik öğrenmeler
edindikleri ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin, öğretmenleri ile etkileşimlerinde ister okul içi olsun ister okul
dışı, isterse de sosyal medyada olsun yer ve zaman ayırt edilmeksizin örtük program kapsamında
öğrenmeler edindikleri ortaya çıkmıştır. Sosyal medyadaki öğretmen-öğrenci etkileşimleri sonucunda
örtük program kapsamında öğrencilerin edindikleri öğrenmelerin sınıf içerisindeki eğitim öğretim sürecine
etkisinin olduğu görülmektedir. Bu bakımdan öğretmen ve öğrencilerin etkileşim gerekçeleri ile öğretmen
ve öğrenciler arasında gerçekleşen etkileşimler sonucu öğrencilerin elde ettiği öğrenmeler dikkate
alındığında, sosyal medyanın, okul dışı bir etkileşim ve öğrenme çevresi olarak, öğrencilerin örtük program
kapsamında öğrenmeler edinmesi bakımından önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmıştır.
Literatürde, araştırmadan elde edilen bulgulara benzer bir şekilde öğretmenin sosyal medyadaki
varlığının, öğrencinin paylaşım yaparken kısıtlanmasına yol açığı (Akkoyunlu, Dağhan ve Erdem, 2015) ve
bu etkileşimler sonucunda öğrencilerin öğretmenin kişisel bilgileri, arkadaşları, ilgileri ve arka planı gibi
öğrenmeler edindikleri (Munoz ve Towner, 2009), öğretmenleriyle etkileşimde bulunan öğrencilerin
ilişkilerinin daha gelişmiş olduğu (Eke, Omekwu ve Odoh, 2014) belirtilmektedir. Ancak öğrencilerin elde
ettiği bu öğrenmeler her zaman olumlu olmayabilir. Öğrenciler sosyal medyada yaşadıkları etkileşimler
sonucunda öğretmenle ilgili yetersizlikler ve öğretmene yönelik önyargılar da edinebilmektedir (Selwyn,
2009). Öğrencilerin, öğretmenlerin kişisel özellikleri, özel hayatı, arkadaş çevresi gibi edindikleri
öğrenmelerin, öğretmenlerin sınıf içi otoritesini sarsacağı düşünülmektedir (Akkoyunlu vd., 2015).
Facebook aynı zamanda öğrenci olsun ya da öğretmen olsun bir kişinin ideolojik özelliklerini ortaya
çıkartarak (Atkins, 2010) öğretmen ya da öğrencilerin birbirlerine karşı önyargılı davranmalarına da sebep
olabilmektedir. Ayrıca öğrencilerin, bu etkileşimler yoluyla ders ve konuların işlenişi (Nkhoma vd., 2015),
sınıf iklimi (Munoz ve Towner, 2009), okul ve sınıf ile ilgili (Atkins, 2010) bilgiler edinerek sınıf içi işleyişe
yönelik öğrenmeler edindikleri de belirtilmiştir. Öğrencilerin, öğretmenleriyle sosyal medyada
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gerçekleştirdikleri bu etkileşimler sonucunda örtük program kapsamında, değer öğrenmeye yönelik bazı
öğrenmeler edindikleri de ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan öğrencilerin öğretmenleriyle Facebook’ta
yaşamış olduğu etkileşimler, öğrencilerin siyasi, dini ve çeşitli güncel konular hakkında görüşler edinmesini
sağlamakta ve kimlik gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır (Eke vd., 2014). Ayrıca bu etkileşimler
sonucunda öğrenciler, okul ve sınıfın kurallarını öğrendikleri, öğretmenlerin beklentilerini ve bu
beklentilerin yerine getirilmediğinde ne tür yaptırımların söz konusu olacağını öğrenecekleri
belirtilmektedir (Adıay, 2011; Veznedaroğlu, 2007; Yüksel, 2004). Elde edilen tüm bu sonuçlardan
hareketle öğretmenler, okul içerisinde öğrenciye okul dışı süre zarfında çeşitli değerler kazandırmak
amacıyla sosyal medya paylaşımları ve etkileşimlerde bulunabilir. Ayrıca öğrencilerinin okul dışındaki
etkileşimlerini de kontrol ederek öğrencileri için gerekli rehberliği yapabilirler.
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Türkiye’de Ortaöğretim Programlarına Yönelik Lisansüstü Araştırmalarda Son
10 Yılın Metodolojik ve Tematik Eğilimlerine Genel Bakış
Koray KASAPOĞLU, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, kasapoglu@aku.edu.tr

Öz
Bu araştırmanın amacı, 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik
lisansüstü araştırmalarda son 10 yılın metodolojik ve tematik eğilimlerini ortaya çıkarmaktır. Bu
araştırmada sistematik alanyazın incelemesi yöntemi kullanılmış, YÖK Ulusal Tez Merkezi arşivinde yer
alan, 2009-2018 yılları arasında tamamlanan, ortaöğretim programları ile ilgili, erişime açık 77 yüksek
lisans ve 23 doktora tezi, araştırmacı tarafından uzman görüşleri alınarak geliştirilen tez inceleme formu
ile betimsel istatistiklerden (frekans, yüzde) faydalanılarak analiz edilmiştir. 2009-2018 yılları arasında
Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin çoğunun yüksek lisans tezlerinden (n=77)
oluştuğu; en az sayıda tezin (n=1) 2017 yılında tamamlandığı; en fazla sayıda tezin Gazi Üniversitesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde,
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalında tamamlandığı; tezlerin çoğunda
araştırma yönteminin belirtilmediği; en fazla belirtilen araştırma yönteminin betimsel araştırma yöntemi,
en fazla belirtilen araştırma deseninin ise tarama deseni olduğu; tezlerin çoğunda örnekleme yönteminin
belirtilmediği, en fazla belirtilen örnekleme yönteminin rastgele örnekleme yöntemi olduğu; verilerin en
fazla lise öğretmenlerinden toplandığı; bazı tezlerde hangi veri toplama araçlarının kullanıldığının ve
verilerin hangi veri analizi teknikleri ile analiz edildiğinin belirtilmediği; verilerin en fazla anketler ile
toplandığı; verilerin en fazla betimsel ve (parametrik testlerin kullanıldığı) çıkarımsal istatistikler
kullanılarak analiz edildiği; ortaöğretim programlarının etkisinin en fazla araştırıldığı değişkenin akademik
başarı olduğu; tezlerin çoğunda ortaöğretim programlarının paydaş görüşlerine göre değerlendirildiği
fakat sadece bir yüksek lisans tezinde bir program değerlendirme modeline göre değerlendirildiği tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim programları, lisansüstü, tez, metodolojik ve tematik eğilimler.

Abstract
This study aims to analyze methodological and thematic trends in education theses and
dissertations, which were completed between 2009 and 2018 and studying secondary education curricula
in Turkey. In this study, systematic literature review method was used, and 100 theses and dissertations,
which were completed between 2009 and 2018 and in the archive of the National Thesis Center of Council
of Higher Education, Turkey, and which were open to access and about secondary education curricula,
were analyzed, through the Thesis/Dissertation Review Form developed by the researcher, using
descriptive statistics (frequency, percentage). It was determined that education theses and dissertations,
which were completed between 2009 and 2018 and studying secondary education curricula in Turkey,
were mostly master’s theses (n=77). The least number (n=1) of theses and dissertations was completed
in 2017. Most theses and dissertations were completed at Gazi University, Karadeniz Technical University
and Dokuz Eylul University; in the departments of secondary science and mathematics education; under
the graduate schools of educational sciences. Research methods of most theses and dissertations were
not stated. The most stated research method is descriptive method while the most stated research design
is the survey design. Sampling methods of most theses and dissertations were not stated. The most


Aynı başlıklı bildiri özetinde detaylı tarama sonucu ulaşılan tez sayısı, bir tez sehven mükerrer sayıldığı
için 102 olarak belirtilmiştir. Veri analizi sırasında bu hata fark edilmiş, düzeltilmiş ve bildiri tam metninde
101 olarak rapor edilmiştir. Bu 101 tezin biri de ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerine sunulan
bilgisayar ve İnternet kullanımına ilişkin hizmet içi eğitim programının öğretmen görüşlerine göre
değerlendirilmesi ile ilgili olduğu için inceleme dışı bırakılmış ve analiz kapsamına geri kalan 100 tez dâhil
edilmiştir.

333

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

commonly used sampling method is random sampling. The data of most theses and dissertations were
collected from secondary school teachers and through questionnaires. Data collection tools and data
analysis techniques of some theses and dissertations were not stated as well. The data of most theses and
dissertations were analyzed using descriptive and parametric inferential statistics. The variable, on which
the effects of the secondary education curricula are mostly studied, is student achievement. In most
theses and dissertations, the secondary education curricula were assessed according to stakeholders’
views, but evaluated based on a curriculum evaluation model in one master’s thesis only.
Keywords: Secondary education curricula, graduate, thesis, methodological and thematic trends.

Giriş
Türkiye’de 2005’ten beri uygulanan yapılandırmacı ilköğretim programları çok fazla çalışılmış olsa da
2008’den beri uygulanan ortaöğretim programlarına ilişkin araştırmaların sayısı hâlâ yeterli değildir (Demir
ve Demir, 2012). Daha önce eğitim programları ve öğretim alanı ile ilgili lisansüstü tezleri inceleyen pek
çok çalışma (Gömleksiz ve Bozpolat, 2013; Hazır Bıkmaz, Aksoy, Tatar ve Atak Altınyüzük, 2013; Kozikoğlu
ve Senemoğlu, 2015; Saracaloğlu ve Dursun, 2010; Schreglmann, 2016) olmasına rağmen özellikle
ortaöğretim programları ile ilgili tezlere odaklanan böyle bir araştırmaya rastlanmadığından bu
araştırmanın literatürdeki boşluğu doldurması öngörülmektedir. Ortaöğretim programlarının 2016’dan
beri yenilendiği ve yenilenmiş ortaöğretim programlarının 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren
uygulanmaya başlandığı ifade edilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2017).
Ortaöğretim programlarındaki son değişikliklerden de sonra ortaöğretim programlarına yönelik lisansüstü
araştırmalarda son 10 yılın metodolojik ve tematik eğilimlerinin belirlenmesinin araştırmacıların büyük
resmi görmelerini sağlayacağı ve ufuklarını açacağı, yeni araştırmalara temel oluşturacağı
düşünülmektedir. Bu nedenle Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik lisansüstü araştırmalarda son
10 yılın metodolojik ve tematik eğilimlerini incelemeyi amaçlayan bu araştırmanın yürütülmesine ihtiyaç
duyulmuştur. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen yüksek
lisans ve doktora tezlerindeki metodolojik ve tematik eğilimlerin incelenmesi, araştırmacıların eğilimler ve
ihtiyaçlar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayacağı için daha sonraki araştırmalarında yol gösterici
olacaktır.
Bu araştırmanın amacı, 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik
lisansüstü araştırmalarda son 10 yılın metodolojik ve tematik eğilimlerini belirlemektir. Bunun için şu
problemlere cevap aranmıştır:
1.

2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen yüksek
lisans ve doktora tezlerindeki metodolojik eğilimler nelerdir?

2.

2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen yüksek
lisans ve doktora tezlerindeki tematik eğilimler nelerdir?

Bu araştırmanın alt problemleri ise şöyledir:
1.

2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin;
a.

Yayın düzeylerine göre dağılımı nasıldır?

b.

Yayın yıllarına göre dağılımı nasıldır?

c.

Yayın yerlerine göre dağılımı nasıldır?
i. Üniversitelere göre dağılımı nasıldır?
ii. Enstitülere göre dağılımı nedir?
iii. Ana bilim dallarına göre dağılımı nedir?

2.

2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
a.

Araştırma yöntemlerine göre dağılımı nasıldır?
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3.

b.

Araştırma desenlerine göre dağılımı nasıldır?

c.

Örnekleme yöntemlerine göre dağılımı nasıldır?

d.

Örneklemlerine göre dağılımı nasıldır?

e.

Veri toplama araçlarına göre dağılımı nasıldır?

f.

Veri analizi tekniklerine göre dağılımı nasıldır?

g.

Değişkenlerine göre dağılımı nasıldır?

Kars, 2018

2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
temalarına göre dağılımı nasıldır?

Bu araştırma kapsamında yer alan yüksek lisans ve doktora tezleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Ulusal Tez Merkezi arşivinde yer alan, 2009-2018 yılları arasında tamamlanan, “Eğitim ve Öğretim” konu
başlığı altında bulunan, “ortaöğretim” olarak dizinlenen, tümünde “program”, “müfredat” ya da
“curriculum” sözcüğü geçen, erişime açık tezlerle sınırlı olup sadece Tez İnceleme Formunda belirtilen
boyutlar açısından incelenmiştir.

Yöntem
Bu araştırmada 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen
yüksek lisans ve doktora tezlerindeki metodolojik ve tematik eğilimleri belirlemek amacıyla sistematik
alanyazın incelemesi yöntemi tercih edilmiştir. “Sistematik alanyazın incelemeleri eğitim araştırmalarında
alanyazındaki önemli bağlantıları ve biçimleri ortaya çıkararak gelecekteki araştırmalara ve uygulamalara
rehberlik etmek amacıyla kullanılmaktadır” (Minner, Levuy ve Century, 2010; akt. Baran ve CanbazoğluBilici, 2015: 17).

Veri Kaynakları
Bu araştırmaya, 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programları ile ilgili eğitimöğretim alanında yürütülen, YÖK Ulusal Tez Merkezi arşivinde yer alan ve erişime açık 77 yüksek lisans ve
23 doktora tezi veri sağlamıştır. İlgili yüksek lisans ve doktora tezleri (a) ortaöğretim programları ile ilgili
olup olmamaları, (b) eğitim-öğretim alanında yürütülüp yürütülmemeleri, (c) 2009-2018 yılları arasını
kapsayıp kapsamamaları ve (d) erişime açık olup olmamaları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

Veri Toplama Aracı
Uzman görüşü alınarak son şekli verilen Tez İnceleme Formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.
Tez inceleme formunda yer alan boyutlar şunlardır: Tezin başlığı, tezin yayın yılı ve düzeyi, tezin
yayınlandığı yer (üniversite, enstitü, anabilim dalı), problem durumu (ve varsa alt problemleri),
araştırmanın amacı, teması, yöntemi, deseni, örnekleme yöntemi, evren ve örneklemi/çalışma grubu, veri
toplama aracı/araçları, veri analizi teknikleri, araştırmada incelenen değişkenler.

Verilerin Toplanması
Araştırma verileri toplanırken aşağıdaki adımlar izlenmiştir:
1. YÖK Ulusal Tez Merkezi arşivinde yer alan, Türkiye’de ortaöğretim programları ile ilgili yürütülen
tezlere ulaşmak için detaylı tarama kısmında konu başlığı olarak “Eğitim ve Öğretim” seçilmiş, dizin kısmına
“ortaöğretim” yazılmış ve aratılmıştır.
2. Tezlerin 2009-2018 yılları arasında yürütülmesine ve erişim iznine sahip olmasına özen
gösterilmiştir.

335

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

3. Bulunan 840 tez, “program”, “müfredat” ve “curriculum” sözcükleri ile filtrelenerek 78 yüksek
lisans ve 23 doktora tezi olmak üzere toplam 101 tez listelenmiştir.
4. Listelenen 101 tezin biri, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerine sunulan bilgisayar ve İnternet
kullanımına ilişkin hizmet içi eğitim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi ile ilgili
olduğu için inceleme dışı bırakılmıştır.
5. YÖK Ulusal Tez Merkezi arşivinden listelenen bu 100 teze (EK-1) araştırmacı tarafından
07.06.2018 tarihinde ulaşılmıştır.

Verilerin Analizi
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik lisansüstü araştırmalarda
son 10 yılın metodolojik ve tematik eğilimlerini belirlemek amacıyla tez inceleme formu ile toplanan
veriler, betimsel istatistikler (frekans, yüzde) ile analiz edilmiş ve verilerin gösteriminde grafiklerden
yararlanılmıştır.

İnandırıcılık ve Aktarılabilirlik
Verilerin inandırıcılığını (Miles ve Huberman, 1994) sağlamak amacıyla tez inceleme formu, uzman
görüşü (Lincoln ve Guba, 1985) alınarak oluşturulmuştur. Verilerin aktarılabilirliğini (Miles ve Huberman,
1994) sağlamak için tarama metoduna ve seçme ölçütlerine nasıl karar verildiği, tezlerin nasıl tarandığı ve
incelendiği (Karaçam, 2013) detaylı anlatılmıştır. Verilerin tutarlılığını (LeCompte ve Goetz, 1982) sağlamak
için ise tezler, tez inceleme formu ile analiz edilmiştir. Tezlerdeki metodolojik eğilimlerin belirlenmesinde,
tez yazarlarının beyanları esas alınmıştır. Ayrıca, seçilen 22 tez daha önce benzer bir araştırma yürüten bir
uzmana gönderilmiş ve tezleri tez inceleme formunu kullanarak incelemesi istenmiştir. Puanlayıcılar arası
görüş birliğinin %81 olarak hesaplanmış olması, tutarlığın sağlandığını göstermektedir (Miles ve
Huberman, 1994).
Bulgular
Bu bölümde bulgular, araştırma problemlerine uygun olacak şekilde başlıklar hâlinde sunulmuştur.
2009-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Ortaöğretim Programlarına Yönelik Yürütülen Tezlerin Yayın
Düzeylerine Göre Dağılımı
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin 77’si
yüksek lisans (%77), 23’ü doktora (%23) düzeyindedir (Bkz. Şekil 1). 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de
ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin çoğunun yüksek lisans tezlerinden oluştuğu
söylenebilir.
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Şekil 1. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
yayın düzeylerine göre dağılımı
2009-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Ortaöğretim Programlarına Yönelik Yürütülen Tezlerin Yayın
Yıllarına Göre Dağılımı
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2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlere yayın
yıllarına göre bakıldığında (Bkz. Şekil 2) 2011 yılına kadar tamamlanan tez sayısının 2012 yılından itibaren
azalmaya başladığı, en fazla sayıda tezin 2014 yılında tamamlandığı fakat 2015 yılında düşüşe geçen tez
sayısının 2017 yılına kadar giderek arttığı görülmektedir. 2017 yılında hiç doktora tezinin, Haziran 2018’e
kadar ise hiçbir tezin tamamlanmadığı dikkati çekmektedir.
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Şekil 2. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin yayın
yıllarına göre dağılımı
2009-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Ortaöğretim Programlarına Yönelik Yürütülen Tezlerin
Üniversitelere Göre Dağılımı
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin en fazla
Gazi Üniversitesi’nde tamamlandığı anlaşılmaktadır (n=27) (Bkz. Şekil 3). Gazi Üniversitesi’ni sırasıyla
Karadeniz Teknik (n=8), Dokuz Eylül (n=7) ve Bilkent (n=6) Üniversiteleri izlemektedir. Toplam 14
üniversitede ise sadece birer tez tamamlanmıştır.
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Şekil 3. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
üniversitelere göre dağılımı
2009-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Ortaöğretim Programlarına Yönelik Yürütülen Tezlerin Enstitülere
Göre Dağılımı
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin en fazla
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (n= 73) bünyesinde tamamlandığı görülmektedir (Bkz. Şekil 4). Eğitim Bilimleri
Enstitüsü bünyesinde tamamlanan tezleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü (n=24), Fen Bilimleri Enstitüsü (n=2)
ve Savunma Bilimleri Enstitüsü (n=1) bünyesinde tamamlanan tezler izlemektedir.
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Şekil 4. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
enstitülere göre dağılımı
2009-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Ortaöğretim Programlarına Yönelik Yürütülen Tezlerin Ana Bilim
Dallarına Göre Dağılımı
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin ana bilim
dallarına göre dağılımına bakıldığında en fazla tezin Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana
Bilim Dalında (n=26) tamamlandığı anlaşılmaktadır. İlgili ana bilim dalını sırasıyla Eğitim Bilimleri Ana Bilim
Dalı (n=18), Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı (n=14), Eğitim Programları ve Öğretimi Ana
Bilim Dalı (n=9), Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı (n=8) izlemektedir (Bkz. Şekil 5). Ayrıca, 18 farklı
anabilim dalında ise birer adet tezin tamamlandığı dikkati çekmektedir (Bkz. Şekil 5).
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Şekil 5. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin ana
bilim dallarına göre dağılımı
2009-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Ortaöğretim Programlarına Yönelik Yürütülen Tezlerin Araştırma
Yöntemlerine Göre Dağılımı
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin araştırma
yöntemlerine göre dağılımı incelendiğinde toplam 27 tezde araştırma yönteminin belirtilmemesi dikkat
çekicidir. İncelenen tezlerde en fazla belirtilen araştırma yönteminin betimsel/betimleme (n=15) olduğu
anlaşılmaktadır (Bkz. Şekil 6). Betimsel/betimleme araştırma yöntemini, nitel araştırma yöntemi (n=14),
tarama/anket yöntemi (n=6) ve karma araştırma yöntemi (n=6) izlemektedir. Altı tezde ise hem nicel
araştırma yönteminin hem de nitel araştırma yönteminin kullanıldığı belirtilmektedir. Nicel araştırma
yönteminin sadece dört tezde kullanıldığı ifade edilmiştir. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de
ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerde kullanılan diğer araştırma yöntemleri ise şunlardır:
İçerik analizi (n=3), özel durum çalışması (n=3), yarı deneysel (n=3), betimsel ve ilişkisel alan çalışması
(n=2), kaynak/literatür taraması (n=2), değerlendirici durum çalışması (n=1), deneysel (n=1), durum
incelemesi (n=1), eylem araştırması (n=1) ve tarihsel yöntem (n=1).
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Şekil 6. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
araştırma yöntemlerine göre dağılımı
2009-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Ortaöğretim Programlarına Yönelik Yürütülen Tezlerin Araştırma
Desenlerine Göre Dağılımı
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2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin araştırma
desenlerine göre dağılımı incelendiğinde 36 tezde araştırma deseninin belirtilmemesi araştırmanın dikkat
çekici bulgularından biridir. İncelenen tezlerde en fazla belirtilen araştırma deseninin tarama (n=23)
olduğu, bunu genel tarama (n=5), öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desenin (n=4), betimsel tarama
(n=3) ve ilişkisel tarama deseninin (n=3) izlediği görülmektedir (Bkz. Şekil 7). İki yüksek lisans tezinin deseni
durum çalışması olarak belirtilirken birer yüksek lisans ve doktora tezinin deseni ise bütüncül durum
deseni, nedensel karşılaştırma yöntemi, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen ve yakınsak
paralel desen olarak ifade edilmiştir. Özel durum çalışması ve kesitsel desenin sadece iki doktora tezinde
kullanıldığı belirtilmiştir. Sadece bir yüksek lisans tezinde kullanıldığı ifade edilen araştırma desenleri
deney ve kontrol gruplu deneysel desen, fenomenoloji, betimsel araştırma yöntemi, iç içe geçmiş tek
durum deseni, içerik analizi ve nitel araştırma yöntemidir. Sadece bir doktora tezinde kullanıldığı belirtilen
araştırma desenleri ise şunlardır: Öntest-sontest eşitlenmemiş kontrol gruplu desen, deneysel
karşılaştırma, eş zamanlı yuvalanma stratejisi (gömülü desen) ve öntest-sontest tek grup deneysel desen.
Birer doktora tezinde birden fazla araştırma deseni (ilişkisel tarama ile tek faktörlü desen ve tarama ile
öntest-sontest kontrol gruplu desen) kullanıldığının belirtildiği dikkati çekmektedir.
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Şekil 7. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
araştırma desenlerine göre dağılımı
2009-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Ortaöğretim Programlarına Yönelik Yürütülen Tezlerin Örnekleme
Yöntemlerine Göre Dağılımı
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
örnekleme yöntemlerine göre dağılımı incelendiğinde en fazla rastgele örnekleme yönteminin (n=19)
kullanıldığı anlaşılmaktadır (Bkz. Şekil 8). Ancak hiçbir örnekleme yönteminin belirtilmediği tezlerin (n=41)
sayısı da dikkat çekicidir. Yedi tezde ise araştırma evreninden örneklem seçilmediği ifade edilmiştir. Bu
yedi tezi, amaçlı/amaçsal örnekleme (n=6), kolay ulaşılabilir durum örnekleme (n=4), maksimum çeşitlilik
örnekleme (n=3) ve uygun örnekleme (n=3) yöntemlerinin kullanıldığı tezler takip etmektedir. Rastgele
atamanın sadece iki doktora tezinde yapıldığı dikkati çekmektedir. Birer tezde ise birden fazla örnekleme
yönteminin kullanıldığı belirtilmiştir.
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Şekil 8. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
örnekleme yöntemlerine göre dağılımı
2009-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Ortaöğretim Programlarına Yönelik Yürütülen Tezlerin
Örneklemlerine Göre Dağılımı
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
örneklemlerine göre dağılımı incelendiğinde verilerin en fazla lise öğretmenlerinden (n=33) toplandığı
anlaşılmaktadır (Bkz. Şekil 9). Bu 33 tezi verilerin sırasıyla lise öğrencileri (n=16), öğretim programları
(n=12), hem lise öğrencileri hem de lise öğretmenlerinden (n=9) toplandığı tezler takip etmektedir. Dört
tezde verilerin hem ders kitaplarından, hem öğrenci çalışma kitaplarından hem de öğretmen kılavuz
kitaplarından toplandığı görülmektedir. Diğer dört tezde ise verilerin bu kaynakların yanı sıra öğretim
programlarından da elde edildiği ifade edilmiştir.
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Şekil 9. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
örneklemlerine göre dağılımı
2009-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Ortaöğretim Programlarına Yönelik Yürütülen Tezlerin Veri
Toplama Araçlarına Göre Dağılımı
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin veri
toplama araçlarına göre dağılımı incelendiğinde verilerin anketler (n=16) ile toplandığı anlaşılmaktadır
(Bkz. Şekil 10). Verilerin anketler ile toplandığı tezlerin sayısı kadar tezde (n=16) ise veri toplama
araçlarının hiç belirtilmediği tespit edilmiştir. Bu 16 tezi verilerin sırasıyla ölçek (n=10), görüşme (n=8),
doküman incelemesi (n=7), test (n=6) ve gözlem (n=1) ile toplandığı tezler takip etmektedir. Geri kalan 36
tezde ise en az iki farklı veri toplama aracının kullanıldığı görülmektedir.
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Şekil 10. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin veri
toplama araçlarına göre dağılımı
2009-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Ortaöğretim Programlarına Yönelik Yürütülen Tezlerin Veri Analizi
Tekniklerine Göre Dağılımı
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin veri
analizi tekniklerine göre dağılımı incelendiğinde tezlerin %18’inde veri analizi teknikleri hiç belirtilmese de
verilerin en fazla betimsel ve (parametrik testlerin kullanıldığı) çıkarımsal istatistikler (n=17) kullanılarak
analiz edildiği anlaşılmaktadır (Bkz. Şekil 11). İncelenen tezlerin çoğunda frekans, yüzde aritmetik ortalama
ve standart sapma gibi betimsel istatistikler ile bağımlı/bağımsız örneklemler t testi, varyans analizi
(örneğin ANOVA, MANOVA), kovaryans analizi (örneğin ANCOVA, MANCOVA), korelasyon analizi gibi
çıkarımsal istatistikler kullanılmıştır. Bu veri analizi tekniklerini içerik analizi (n=13), betimsel ve
(parametrik ve parametrik olmayan testlerin birlikte kullanıldıkları) çıkarımsal istatistikler (n=9), betimsel
ve (parametrik olmayan testlerin kullanıldığı) çıkarımsal istatistikler (n=8), betimsel istatistikler (n=7),
betimsel analiz (n=3), söylem analizi (n=2), doküman analizi (n=1), nitel veri analizi (n=1) ve tematik analiz
(n=1) takip etmektedir. Geri kalan 20 tezin neredeyse tamamında nicel ve nitel veri analizi tekniklerinin
birlikte kullanıldığı dikkati çekmektedir.
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Şekil 11. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin veri
analizi tekniklerine göre dağılımı
2009-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Ortaöğretim Programlarına Yönelik Yürütülen Tezlerin
Değişkenlerine Göre Dağılımı
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
değişkenlerine göre dağılımı incelendiğinde ortaöğretim programlarının etkisinin en fazla araştırıldığı
değişkenin akademik başarı (n=6) olduğu anlaşılmaktadır (Bkz. Şekil 12). Akademik başarının yanı sıra
ortaöğretim programlarının tutumlara etkisinin araştırıldığı tezlere (n=3) de rastlanmıştır. Ayrıca,
incelenen tezlerde ortaöğretim programlarının etkisinin araştırıldığı diğer değişkenler ise şunlardır: Tarih
bilinci (n=1); duygusal zekâ (n=1); beceri (n=1); kavram yanılgıları (n=1); çevreye duyarlılıktır (n=1). Ancak
incelenen tezlerin %83’ünde ortaöğretim programlarının herhangi bir değişkene etkisinin araştırılması söz
konusu olmamıştır.

Şekil 12. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
değişkenlerine göre dağılımı
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2009-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Ortaöğretim Programlarına Yönelik Yürütülen Tezlerin
Temalarına Göre Dağılımı
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
temalarına göre dağılımı incelendiğinde tezlerin %46’sında ortaöğretim programları, paydaş görüşlerine
göre değerlendirilmiştir (Bkz. Şekil 13). Ortaöğretim programlarının paydaş görüşlerine göre
değerlendirildiği tezleri, ortaöğretim programlarının karşılaştırıldığı (n=14) ve ortaöğretim programlarının
etkisinin araştırıldığı (n=13) tezler takip etmektedir. Sadece incelenen bir yüksek lisans tezinde bir program
değerlendirme modeline göre ortaöğretim programı değerlendirilmiştir. Ayrıca, incelenen tezlerde şu
temalara da rastlanmıştır: Programın uygulanması (n=5), konu alanının programa ve/veya ders kitaplarına
yansıması (n=4), programların etkilerinin karşılaştırılması (n=4), programın belirli ölçütlere uygunluğu
(n=3), program ögesinin programa uygunluğu (n=2), programın temelleri (n=2), değişen programlara
uyumda karşılaşılan sorunlar (n=1), programa katılım ile değişkenler arasındaki ilişki (n=1), programın
öğretime uygunluğu (n=1), program becerileri arasındaki ilişki (n=1), ders kitaplarının programa uygunluğu
(n=1) ve program tasarımı (n=1).

Şekil 13. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
temalarına göre dağılımı

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada, 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen
yüksek lisans ve doktora tezlerindeki metodolojik ve tematik eğilimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖK
Ulusal Tez Merkezi arşivinden ortaöğretim programları ile ilgili, eğitim-öğretim alanında yürütülen, 20092018 yılları arasını kapsayan ve erişime açık toplam 100 teze ulaşılmıştır. Bu 100 tez, uzman görüşleri
doğrultusunda geliştirilen tez inceleme formu ile betimsel istatistiklerden (frekans, yüzde) faydalanılarak
çözümlenmiştir.
Analizler sonucunda 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik
yürütülen tezlerin 77’sinin yüksek lisans, 23’ünün doktora düzeyinde olduğu anlaşılmıştır. Metodolojik
eğilimleri inceleyen benzer bir araştırmada da yüksek lisans tezlerinin sayıca fazla olmasının sebepleri
arasında, doktora programlarının sayısının daha az, doktora öğrenim süresinin daha uzun, doktora
programlarına başvuruda aranan şartların daha ağır, doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısının
daha az, doktora programlarının mezuniyet şartlarının daha ağır olması gösterilmiştir (Gökmen, Uysal,
Yaşar, Kırksekiz, Güvendi, & Horzum, 2017).
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlere yayın
yıllarına göre bakıldığında 2009’dan 2011 yılına kadar tamamlanan tez sayısının 2012 yılından itibaren
azalmaya başladığı, en fazla sayıda tezin 2014 yılında tamamlandığı fakat 2015 yılında azalan tez sayısının
2017 yılına kadar giderek arttığı görülmektedir. 2017’den tezlere ulaşılan Haziran 2018’e kadar sadece bir
yüksek lisans tezinin tamamlandığı dikkati çekmektedir. En az sayıda tezin 2017 yılında tamamlanmış

343

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

olması, ortaöğretim programlarının 2016’dan beri yenilenmesi ve yenilenmiş ortaöğretim programlarının
2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanması (Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü, 2017) ile açıklanabilir. Bu durum, ortaöğretim programlarına yönelik daha fazla sayıda
araştırmaya ihtiyaç olduğuna işaret etmektedir.
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin en fazla
Gazi Üniversitesi’nde tamamlandığı anlaşılmaktadır. Gazi Üniversitesi’ni sırasıyla Karadeniz Teknik ve
Dokuz Eylül Üniversiteleri takip etmektedir. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim
programlarına yönelik yürütülen tezlerin en fazla Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tamamlandığı anlaşılmaktadır. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de
ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin ana bilim dallarına göre dağılımına bakıldığında en
fazla tezin Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalında tamamlandığı anlaşılmaktadır.
İlgili ana bilim dalını sırasıyla Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim
Dalı ve Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı takip etmektedir. Sözü edilen ana bilim dallarına
kıyasla Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalında daha az sayıda tezin tamamlanmış olması da bu
araştırmanın düşündürücü bulguları arasındadır.
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin araştırma
yöntemlerine göre dağılımı incelendiğinde tezlerin %27’sinde araştırma yönteminin belirtilmediği
görülmektedir. İncelenen tezlerde en fazla belirtilen araştırma yönteminin betimsel/betimleme olduğu
anlaşılmaktadır. Betimsel/betimleme araştırma yöntemini, nitel araştırma yöntemi, tarama/anket
yöntemi ve karma araştırma yöntemi izlemektedir. Altı tezde ise hem nicel araştırma yönteminin hem de
nitel araştırma yönteminin kullanıldığı belirtilmektedir. Nicel araştırma yönteminin sadece dört tezde
kullanıldığı ifade edilmiştir. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik
yürütülen tezlerin araştırma desenlerine göre dağılımı incelendiğinde tezlerin %36’sında araştırma
deseninin belirtilmediği anlaşılmaktadır. İncelenen tezlerde en fazla belirtilen araştırma deseninin tarama
olduğu, bunu genel tarama, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desenin, betimsel tarama ve ilişkisel
tarama deseninin izlediği görülmektedir. İncelenen tezlerin çoğunda araştırma yöntemlerinin ve
desenlerinin hiç belirtilmemiş olması, özellikle incelenen yüksek lisans tezlerinde betimsel araştırma
yöntemi, nitel araştırma yöntemi gibi araştırma yöntemlerinin hatta bir nitel veri analizi tekniği olan içerik
analizinin araştırma deseni olarak belirtilmiş olması, bu araştırmanın düşündürücü bulgularındandır. En
fazla belirtilen araştırma yönteminin betimsel araştırma yöntemi, en fazla belirtilen araştırma deseninin
ise tarama deseni olması, araştırmanın tutarlı bulguları arasında yer almaktadır.
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
örnekleme yöntemlerine göre dağılımı incelendiğinde en fazla rastgele örnekleme yönteminin kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Nitekim rastgele örnekleme yöntemi, araştırmalarda en çok kullanılan örnekleme
yöntemidir (Yıldırım & Şimşek, 2016). Ancak hiçbir örnekleme yönteminin belirtilmediği tezlerin sayıca
fazla olması da düşündücüdür. Yedi tezde ise araştırma evreninden örneklem seçilmediği ifade edilmiştir.
Bu yedi tezi, amaçlı/amaçsal örnekleme, kolay ulaşılabilir durum örnekleme, maksimum çeşitlilik
örnekleme ve uygun örnekleme yöntemlerinin kullanıldığı tezler takip etmektedir. Rastgele atamanın
sadece doktora tezlerinde yapıldığı görülmektedir. Birer tezde ise birden fazla örnekleme yönteminin
kullanıldığı ifade edilmiştir. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik
yürütülen tezlerin örneklemlerine göre dağılımı incelendiğinde verilerin en fazla lise öğretmenlerinden
toplandığı anlaşılmaktadır. Bu 33 tezi, verilerin sırasıyla lise öğrencilerinden ve öğretim programlarından
toplandığı tezler takip etmektedir. Dokuz tezde verilerin hem lise öğrencilerinden hem de lise
öğretmenlerinden toplandığı görülmektedir. İncelenen tezlerde verilerin en fazla lise öğretmenleri olmak
üzere sırasıyla, lise öğrencilerinden ve öğretim programlarından toplandığı görülmektedir. Bu bulgu,
verilerin okul yöneticilerinden ve velilerden toplanacağı araştırmalara ihtiyaç olduğuna işaret etmektedir.
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin veri
toplama araçlarına göre dağılımı incelendiğinde verilerin en fazla anketler ile toplandığı anlaşılmaktadır.
Verilerin anketler ile toplandığı tezlerin sayısı kadar tezde veri toplama aracının hiç belirtilmemiş olması
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düşündürücüdür. Bu veri toplama aracını sırasıyla ölçek, görüşme ve doküman incelemesi takip
etmektedir. İncelenen tezlerde en fazla belirtilen araştırma deseninin tarama oluşu, verilerin daha çok
anket ile toplanmasını gerektirdiğinden araştırmanın bu bulgusunun beklendik olduğu söylenebilir.
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin veri
analizi tekniklerine göre dağılımı incelendiğinde tezlerin %18’inde veri analizi teknikleri hiç belirtilmese de
verilerin en fazla betimsel ve (parametrik testlerin kullanıldığı) çıkarımsal istatistikler kullanılarak analiz
edildiği anlaşılmaktadır. İncelenen tezlerin çoğunda frekans, yüzde aritmetik ortalama ve standart sapma
gibi betimsel istatistikler ile bağımlı/bağımsız örneklemler t testi, varyans analizi (örneğin ANOVA,
MANOVA), kovaryans analizi (örneğin ANCOVA, MANCOVA), korelasyon analizi gibi çıkarımsal
istatistiklerden yararlanılmıştır. Dolayısıyla incelenen tezlerde daha çok temel istatistiksel hesaplamaların
yapıldığı ve karşılaştırmalı analizlerin söz konusu olduğu söylenebilir. Bu veri analizi tekniklerini içerik
analizi, betimsel ve (parametrik ve parametrik olmayan testlerin birlikte kullanıldıkları) çıkarımsal
istatistikler, betimsel ve (parametrik olmayan testlerin kullanıldığı) çıkarımsal istatistikler ile betimsel
istatistikler takip etmektedir.
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
değişkenlerine göre dağılımı incelendiğinde ortaöğretim programlarının etkisinin en fazla araştırıldığı
değişkenin akademik başarı olduğu anlaşılmaktadır. Akademik başarının yanı sıra ortaöğretim
programlarının tutumlara etkisinin araştırıldığı tezlere de rastlanmıştır. Ancak incelenen tezlerin %83’ünde
ortaöğretim programlarının herhangi bir değişkene etkisinin araştırılması söz konusu olmamıştır.
İncelenen tezlerin çoğunda verilerin en fazla anketler ve ölçekler ile toplandığı dikkate alındığında
ortaöğretim programlarının etkisinin en fazla araştırıldığı değişkenlerin akademik başarı ve tutum olması
beklendik bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Bu bulgular, ortaöğretim programlarının etkisinin
araştırılacağı değişkenlerin çeşitlendirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır.
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
temalarına göre dağılımı incelendiğinde tezlerin %46’sında ortaöğretim programları, paydaş görüşlerine
göre değerlendirilmiştir. İncelenen tezlerin çoğunda verilerin en fazla anketler ve ölçekler ile toplandığı
düşünüldüğünde araştırmanın bu bulgusu beklendik olarak değerlendirilebilir. Ortaöğretim
programlarının paydaş görüşlerine göre değerlendirildiği tezleri, ortaöğretim programlarının
karşılaştırıldığı ve ortaöğretim programlarının etkisinin araştırıldığı tezler izlemektedir. Sadece incelenen
bir yüksek lisans tezinde bir program değerlendirme modeline göre ortaöğretim programının
değerlendirildiği dikkati çekmektedir. Bu bulgular, ortaöğretim programlarının bir program değerlendirme
modeline göre değerlendirileceği araştırmalara ihtiyacı ortaya koymaktadır.
2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin
metodolojik ve tematik eğilimlerinin incelendiği bu araştırmanın, ileriki araştırmaları yönlendireceği
öngörülmektedir. Bu öngörüden yola çıkılarak şu araştırma önerileri getirilmiştir:
Ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen doktora tezlerinin sayısının artırılmasına çalışılabilir.
Ortaöğretim programlarına yönelik yürütülen tezlerin Eğitim Bilimleri Enstitüleri ve Ortaöğretim Fen
ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı dışında, özellikle Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim
Dalında da, yürütülmesi sağlanabilir.
Araştırmacılar, tez izleme komitelerinde ve tez savunma jürilerinde araştırma yöntemleri ve
desenleri, örnekleme yöntemleri, veri toplama araçları ve veri analizi teknikleri ile ilgili uzmanlara daha
fazla yer verebilir.
Araştırmacılar, araştırma yöntem ve desenlerini çeşitlendirebilir. Örneğin, nitel ve karma araştırma
yöntemine sahip daha fazla sayıda araştırma yürütülebilir.
Araştırmalara lise öğretmenleri ve öğrencilerinin yanı sıra okul yöneticileri ve veliler de dâhil
edilebilir.
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Araştırmacılar, ortaöğretim programlarının etkisini araştıracakları değişkenleri çeşitlendirebilir.
Araştırmacılar, ortaöğretim programlarını paydaş görüşlerinden ziyade program değerlendirme
modeline göre değerlendirebilecekleri araştırmalar yürütebilir.
Bu araştırmada incelenen yüksek lisans ve doktora tezleri, YÖK Ulusal Tez Merkezi arşivinde yer alan,
2009-2018 yılları arasında tamamlanan, tümünde “program”, “müfredat” veya “curriculum” terimleri
geçen, erişime açık tezlerle sınırlı tutulduğundan araştırmanın sonuçları dikkatli yorumlanmalıdır.
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8. Sınıf Öğrencilerinin Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalıkları ve
Görüşlerinin İncelenmesi
Selma Erdağı Toksun, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, selma_erdagi@hotmail.com
Berna Ürün Karahan, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, bernacan61@hotmail.com
Öz
Çalışmanın amacı; 8. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel yazma stratejileri farkındalıkları düzeylerini ve
öğrencilerin; üstbilişsel yazma stratejileri farkındalık becerilerine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Veriler
Aydın, İnnalı ve Uyumaz (2017) tarafından geliştirilen “Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık” ölçeği ve
Erdağı Toksun (2018) tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme
formu, Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeğinin alt boyutları dikkate alınarak planlama,
uygulama ve değerlendirme aşamalarına göre hazırlanmış olup uzman görüşleri ile son şeklini almıştır.
Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Nicel bulgulara göre öğrencilerin
üstbilişsel yazma stratejilerine yönelik farkındalıklarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet
değişkeni bakımından ise üst bilişsel yazma stratejileri farkındalıkları adına herhangi anlamlı bir farklılığa
rastlanmamıştır. Çalışmanın nitel boyutundan elde edilen verilerle nicel verileri örtüşmektedir. Öğrenciler
yazma çalışmalarında plan, uygulama ve değerlendirme aşamasında orta düzeyde verimlilik
göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Yazma, strateji, üstbiliş, farkındalık.
Abstract
The purpose of the study is to determine the level of awareness of 8th grade students on
metacognitive writing strategies and their opinions on the awareness skills of metacognitive writing
strategies. The data were collected using the "Metacognitive Writing Strategies Awareness Scale"
developed by Aydin, İnnalı and Uyumaz (2017) and the "structured interview form" developed by Erdağı
Toksun (2018).The interview form was prepared considering the subscales of "Metacognitive Writing
Strategies Awareness Scale" according to the stages of planning, implementation and evaluation and
finalized in the direction of expert opinions. The obtained data was analysed using content analysis
method. According to the results obtained in the study, it was determined that the students' awareness
of metacognitive writing strategies is moderate. There was no significant difference in terms of gender
and age variables regarding the awareness of metacognitive writing strategies. According to the results
of the research, it was seen that the majority of the students applied writing strategies at the planning
stage; however, at the middle of application and evaluation, they applied the strategies at the medium
level.
Keywords: Metacognition, awareness, writing, strategy.
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Giriş
Yazma dilin dört temel becerisinden biridir. Bu beceri insanoğlunun varoluşundan günümüze
süregelmiş ve insanın kendini ifade etmesi, duygu ve düşüncelerini anlatması, dahası iletişim kurabilmesi
için kullandığı temel bir ihtiyaç ve araç haline gelmiştir. İnsanlar kimi zaman sadece yazmış, kimi zaman ise
anlattıklarına derin anlamlar yükleyerek anlatmışlardır. “Yazının kalıcı olması ona önemli üstünlükler
sağlamaktadır” (Öztürk Karakoç, 2012, s.60).Yazmak bir ihtiyaç olunca bu beceri ile ilgili öğrenme ve
öğretme süreçleri, bireyin yazma alışkanlığı, yazma ile ilgili duygu ve düşünceleri de önem
kazanmıştır.“Yazma, ilköğretime başladığımız andan hayatımızın sonuna kadar her alanda kullandığımız
bir beceridir. Yazma becerisinin alışkanlığa dönüşmesi, yazmanın sistemli hale getirilmesi ve tekrarlanması
ile mümkündür” (Özdemir ve Erdem, 2011, s.102). Zira yazmanın bireyin hayatını sürdürmesini sağladığı
gibi onu ve düşüncelerini de geleceğe taşıyan bir araç olduğu unutulmamalıdır.
Sever, Kaya ve Aslan (2011, s.25), öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinin Türkçe
öğretiminin temel amaçlarından biri olduğunu ve bu amaç çerçevesinde Türkçenin inceliklerini,
güzelliklerini uygulayarak kavramaları için uygun ortamlar oluşturulması gerektiğini, becerilerini
geliştirmek ve alışkanlıklarını pekiştirmek için alıştırmalar yaptırılması gerektiğini dile getirmişlerdir.
Güneş’e (2007, s.159) göre yazma, zihinde yapılandırılmış bilgilerin yazıya aktarılmasıdır. Zihinde
yapılandırılan bilgiler, yazma sürecine gözden geçirilerek başlanır. Yazılacak bilgiler, yazmanın amacı,
yöntemi, konusu ve yazının çerçevesi çizilerek seçilir. Seçilen bu bilgiler çeşitli zihinsel işlemlere tabi
tutularak düzenlenir. Bunlar sırasıyla sıralama, sınıflama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analizsentez yapma, değerlendirme vb. olmaktadır. Bu yapılan işlemler sonucunda düzenlenen bilgiler harflere,
sonra hecelere, kelimelere ve son olarak cümlelere dökülür.
Elma ve Bütün (2015)’e göre iyi yazı yazmak ciddi bir çaba isteyen bir süreçtir. Yazı yazabilme
sürecinde başarılı olabilmek için bireyin önceden kazanması gereken pek çok beceri bulunmaktadır.
Yazma, bir takım süreç ve stratejileri gerektiren karmaşık bilişsel bir etkinliktir. “İyi yazarlar, yazma sürecini
izlemek ve kontrol altında tutmak için bilişsel süreçleri kullanmak durumundadırlar” (Chien, 2010). Yazma
stratejisi, yazma sürecinde karşılaşılan problemlerin üstesinden gelinmesine ve yapılandırılan fikirlerin
düzenlenip kâğıda doğru bir şekilde aktarılmasına yardımcı olan bilinçli bilişsel bir aktivitedir (De Silva,
2015). Yazma stratejileri yazarların; yazma öncesinde yaratıcı düşünmelerine yardımcı olur, mantıklı bir
şekilde fikirleri sıralamalarını ve gerekli detaylara yer vermelerini sağlar, metni oluşturduktan sonra
yazdıkları taslağı gözden geçirerek geliştirmelerine katkıda bulunur (Westwood, 2008; Akt. Erdoğan,
2017).
Yapılan çalışmalarda yazma stratejileri öğretiminin yazma başarısını artırmada etkili olduğunu ve
yazma stratejileri öğretiminin geleneksel yönteme göre yazma başarısını artırdığı görülmüştür. Geleneksel
yazılı anlatım çalışmalarında, yazma sürecinden çok ortaya konan ürün önemlidir ve yazma çalışması
kesintisiz ve doğrusal olarak ilerler. Oysa başarılı bir yazma ürünü ortaya çıkarmak için yazma eyleminin;
planlama, belli aralıklarla bunu düzenleme, gözden geçirme, düzeltme ve tekrar yazma gibi, bazen ileriye
bazen geriye doğru atılan adımlarla ilerlemesi gerekir (Anılan ve Gültekin, 2006; Karatay, 2011). Ortaya
nitelikli yazıların çıkması için yazılacak metnin planlaması, taslak metin yazma, gözden geçirme ve
düzenleme gibi çeşitli bilişsel süreçlerin yazma stratejileri ile düzenlenmesi gerekir (Graham, Harris,
Bartlett, Popadopoulou ve Santoro, 2016). Güner’e (2004, s.229) göre her insanın mutlaka yazabileceği
bir şeyler vardır; ancak yazma öncesinde gerekli etkinlikler yapılmadığı, konuyla ilgili zihinde bulunan
malzemeler ortaya çıkarılmadığı için bir anda yazmaya başlamak insana zor gelmektedir. “Yazılı anlatımın
oluşmasında düşünme gücü, görüş-fikir üretme gücü, duygu zenginliği, gözlem-deney-tecrübeler, dili
kurallarına uygun olarak kullanma ve planlama gibi unsurlar önemlidir” (Ağca, 1999, s.109-112).
Yöntem
Bu çalışma nitel ve nicel veri toplama tekniklerin birlikte kullanıldığı karma araştırma modelinde
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, 8. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel yazma stratejileri farkındalıklarının
tespitine yönelik olarak korelasyonel araştırma modelinde gerçekleştirilmiştir. “Korelasyonel araştırma; iki
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ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri belirlemek ve neden-sonuç ile ilgili ipuçları elde etmek
amacıyla yapılan araştırmalardır” (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2011, s.14).
Katılımcılar
Araştırmanın çalışma grubunu Kars ili merkezde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ortaokullarda
öğrenim gören ve rastgele yöntemle seçilmiş 134 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın nitel çalışma
grubunu, ölçeğin uygulandığı öğrenciler arasından rastgele seçilen 24 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
Öğrencilerin demografik özelikleri ile ilgili bilgiler tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin demografik özellikleri

Demografik
Özellikler

Frekans (f)
Kız

Cinsiyet

Yüzde (%)

73

54.5

Erkek 61

45.5

Toplam 134

100.0

Tabloda görüldüğü gibi kız ve erkek öğrenci sayıları birbirine yakındır.
Veri Toplama Araçları
Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeği: Aydın, İnnalı ve Uyumaz (2017) tarafından
geliştirilen ölçek; 5’li likert yapıdadır ve 40 maddeden oluşmaktadır. Tek alt boyuttan oluşan ölçeğin tümü
için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .94 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin DFA sonuçları ise x2/sd=2.01,
RMSEA=0.048, SRMR=0.045, GFI=0.86, IFI=0.98, NNFI=0.98, CFI=0.98 ölçeğin uyum kriterleri içinde
olduğunu göstermektedir. Çalışmanın nitel boyutunda ise veri toplama aracı olarak yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun meydana getirilmesi sürecinde Türkçe eğitimcisi iki
öğretim üyesinden uzman görüşü alınarak önerileri dâhilinde görüşme formuna son şekli verilmiştir. Elde
edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir.
Bulgular
Çalışmada ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel yazma stratejileri farkındalıklarının ne düzeyde
olduğunu tespit edebilmek amacıyla ortalama değerlerine bakılmıştır. Bulgular tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2.
Ortalamalar

Değişkenler
Üstbilişsel yazma
strateji farkındalığı

N
134

X

Ss

109,5

9.80

Tablo 2 incelendiğinde Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık ölçeğinden alınabilecek en düşük
puan 40, en yüksek puan ise 200’dür. Bu durumda tabloya göre öğrencilerin orta denebilecek bir
ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir.
Çalışmada 8. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel yazma stratejileri farkındalıklarının cinsiyet değişkenine
göre faklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla t testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular
tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3.
Cinsiyet değişkenine göre t testi sonuçları

Üstbilişsel

Cinsiyet

N

X

S

Kız

73

109.0

9.80

Erkek

61

110.1

9.85

Sd

yazma strate-

127.5

t

-.644

p

.520

jisi farkındalık

p<.05
Tablo 3 incelendiğinde cinsiyet değişkeni bakımından 8. sınıf öğrencilerinin yazma üstbilişsel
stratejileri farkındalıklarının herhangi anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
Tablo 4.
Öğrencilerin yazmaya başlamadan önceki süreç hakkındaki görüşleri
Tema

Kodlar

f

Plan

Kolaylık sağlama

16

Gereksiz görme

5

Sürecin belirlemesi

3

Gözden geçirme

19

Gereksiz görme

6

Türkçe öğretmeni

4

Anne

2

Okudukları yazarlar

2

Can sıkıntısı

1

Beğenilme isteği

1

Yok

9

Önbilgi kontrolü

Yazmaya teşvik eden unsurlar

Toplam

68

Araştırmanın nitel boyutundan elde edilen bulgulara göre, plan temasının kodları ve örnekleri şu
şekildedir; kolaylık sağlama: “Yazı planı yapmak doğru bir yol izlememize yardımcı olur. Neyi, nasıl
yazacağımıza karar vermemizi sağlar. (Ö14)”, gereksiz görme: “Plan yapmak beni yoruyor. Bence plansız
yazmalıyız. (Ö10)”, sürecin belirlemesi: “Ortaya çıkan çerçeve yazıyı belirler. (Ö9)” Önbilgi kontrolü
temasında kodlar ve örnek cümleler şu şekildedir; gözden geçirme: “Belirlenen konu hakkındaki fikirlerimi
belirlemek ve daha güzel yazmak için bilgilerimi gözden geçiririm. (Ö1)” ve gereksiz görme: “Bence gerek
yok. (Ö8)” şeklindedir. Öğrencileri yazmaya teşvik eden unsurlar arasında; Türkçe öğretmeni: 4 “Yazmaya
beni hocam teşvik ediyor. Sürekli ödev verip yazı yazdırıyor. (Ö5)” anne “Annemi düşünürüm, onun
söylediklerini düşünerek yazarım. (Ö1)” okudukları yazarlar: “Mesela Gülten Dayıoğlu, ona üç kuşağın
yazarı diyorlar. Ben de büyüdüğümde yazar olmak isterim. Onun gibi güzel kitaplar yazmak isterim. (Ö24)”
9 öğrenci ise onları yazmaya teşvik eden bir unsur bulunmadığını belirtmiştir.
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Tablo 5.
Öğrencilerin yazma süreci hakkındaki görüşleri
Tema
Kodlar

f

Güçleştiren durumlar

Konu

Odaklanamama

5

Yazım kuralları

3

Yazmayı zor bulmak ve sevmemek

3

Bilgi eksikliği

1

Konunun sınırlandırılması

1

Arkadaşlarının dalga geçmesi

1

Yok

8

Polisiye ve macera

6

Spor

4

Bildiği konular

3

Doğa

1

Aşk

1

Yemek

1

Teknoloji

1

Moda

1

Toplam

41

Öğrencilerin yazma becerisini güçleştiren durumlar arasında; odaklanamama: “Yazarken aklıma hep
başka şeyler geliyor. (Ö5)”, yazım kuralları: “Yazım kurallarına dikkat edemiyorum bu benim için büyük bir
sorun. (Ö11)”, yazmayı zor bulmak ve sevmemek: , bilgi eksikliği:1, konunun sınırlandırılması: “Belli bir
konuda yazı yazmak bana güçlük çektiriyor. Örneğin kompozisyon yazmak. (Ö22)”, arkadaşlarının dalga
geçmesi görülmüştür. 8 öğrenci ise yazmada bir engellerinin olmadığını belirtmiştir; “Güçlük çekmiyorum
çünkü hayatta her şey yazılabilecek birer örnek bence. (Ö18)” Öğrenciler, konu olarak en çok polisiye ve
macera: “Macera, polisiye, aksiyon ve anılarım hakkında yazmayı severim. (Ö20)” , spor, bildiği konular,
doğa, aşk, yemek, teknoloji ve moda üzerine yazmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Yazma esnasında
öğrencilerin 12’si yazının güzelliğine dikkat ettiklerini belirtirken diğer yarısı dikkat etmediklerini
belirtmiştir. “Genellikle güzel yazmaya çalışırım. (Ö17)”
Öğrencilerin 13’ü yazdıktan sonra kontrol edip metin üzerinde düzenleme yaptıklarını belirtmişlerdir.
“Yazım hatalarını, yaptığım noktalama işaretlerini kontrol ederim. (Ö2)” Öğrencilerin başka birinin
değerlendirme yapması hakkındaki görüşleri ve frekansları da şu şekildedir; önemli: 18, önemli değil: 7.
Önemli görenlerin 4’ü Türkçe öğretmenlerinin değerlendirme yapmasını dikkate aldıklarını ifade
etmişlerdir. “Türkçe öğretmenimin değerlendirmesini dinlemek ve yanlışlarımı bilmek isterim. (Ö1)”
“Beğenilmesini isterim. Özellikle öğretmenimin söyledikleri benim için önemli” (Ö14)”
Sonuç ve Tartışma
Aydın,
İnnalı
ve
Uyumaz
(2017),
üstbilişin
öğrencinin
hangi
stratejileri
kullandığından/kullanacağından ziyade, kullandığı/kullanacağı stratejinin başta yerindeliği-uygunluğu
sonra ise etkililiği-verimliliği ile ilgilenmesi durumu olduğunu dile getirmişlerdir. Özellikle yazma becerisi
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bağlamında üstbiliş, oluşturulacak olan metnin planlanması, yazıya dökülmesi ve bu yazılanların
değerlendirilmesi süreçlerinin tamamında ve neredeyse aynı anda gerçekleşen, denetleme ve yönetme
temel fonksiyonları itibariyle, son derece pratik ve etkili bir mekanizma olarak kullanılabilir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin çoğunluğunun yazma stratejilerini plan
aşamasında uyguladığı fakat uygulama ve değerlendirme aşamasında stratejileri orta düzeyde uyguladığı
görülmüştür. Çalışmadan elde edilen verilere göre öğrencilerin üstbilişsel yazma stratejilerine yönelik
farkındalıklarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Cinsiyet ve yaş değişkenleri bakımından ise üst bilişsel yazma stratejileri farkındalıkları adına
herhangi anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
Araştırmanın nitel boyutundan elde edilen veriler nicel boyutuyla paralellik göstermektedir.
Öğrencilerin çoğu plan aşamasının gerekli olduğunu vurgulamıştır. Uygulama aşamasında yaşadıkları
sıkıntıların hem kendilerinden hem çevreden kaynaklandığını dile getiren öğrenciler, yazı yazarken yazım
kurallarına orta düzeyde dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Değerlendirme aşamasında ise öğretmenlerin
ve yakın oldukları kişilerin değerlendirmesini dikkate aldıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin yarısı
kendi yazdıklarını kontrol edip düzenleme yaptığını diğer yarısı ise düzenlemeye gerek duymadıklarını
belirtmişlerdir.
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Öz
Türkiye’de ve Dünya’da öğretmenlik mesleği diğer mesleklerde de olduğu gibi çeşitli problemlerle
karşılaşabilmektedir. Bu sebeple öğretmenlik mesleğinin toplumda yarattığı algı ve öğretmenlerin
meslekleri hakkındaki tutumları ile ilgili bir alan yazın taraması gerekli görülmüştür. Bu bağlamda Türkiye
ve Dünya’da yapılan diğer çalışmalar incelenmiş ve mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu
çalışma ile öğretmenlik meslek statüsünün geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Öğretmenlik mesleği ile ilgili yapılan araştırmalar değerlendirildiğinde mesleğin statüsünü etkileyen
birtakım nedenler öne çıkmaktadır. Bunların başında eğitim harcamalarına yeterli bütçe ayrılmaması
gelmektedir. Buna ek olarak öğretmen atamalarında izlenen yol ve öğretmenlik mesleğine duyarlı sivil
toplum örgütlerinin yeterli miktarda olmaması gösterilebilir. Öğretmenlik mesleği ile ilgili bir diğer sorun
ise öğretmenlerin karar alma mekanizmaları dışında tutulmasıdır. Bu durumda öğretmenler merkezin
kararlarını yürüten birer teknisyen haline dönüşebilmektedir. Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin statü
algısının güçlendirilmesi Türk Eğitim Sistemi’ne yapılacak en önemli katkılardan biri olabilecektir. Bu
sebeple öğretmenlerin sorunları üzerine daha fazla durulmalı, onların kendilerini gerçekleştirebilecekleri
fırsatlar yaratılmalıdır. Ücret olarak iyileştirilmelerin yanında çalışma koşulları gözden geçirilmelidir.
Öğretmenler için lisansüstü eğitim teşvik edilmelidir. Öğretmenlerin karar alma süreçlerine katılımı
sağlanmalı ve toplum gözünde meslek statüsünü arttıracak faaliyetlerde bulunulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, öğretmenlik statüsü, öğretmenlik mesleği.

Abstract
Teaching profession may have and face some various problems such as it is in the other jobs. It was
tried to clarıfy the subjects by doing area scanning about the perception in the society created by teaching
profession, the teachers’ manners about their jobs, the evaluation of teaching profession in society and
the respect felt for teachers and teaching profession, the socio-economic perception of it. For this aim,
some other studies were studied on in Turkey and world to find out the current state. In this study it was
aimed to contribute the teaching profession to develop the status of it.
When the studies were evaluated some reasons were leading effecting the teaching profession’s
status. The most important one of them was not living sufficient/enough budget fort he education
expenditures. Additionally the process/way to promote the teachers and the lock of the nongovernmental organizations may be told about. Another problem about the teaching profession was the
teachers’ staying out of the decission making mecanizms. In this position the teachers are able to be
technicians following the cenral authorities. Strengthening the teaching profession’s status perception in
Turkey will be able to be one of the most important contributions. For that reason teachers’ problems
must be put into account more, they must be given oportunities to realize oneself/themselves. Their
working conditions must be reviewed beside improving/increasing their incomes/salaries/living
conditions/living standarts. The teachers must be ensured to take part in the decission making processes
and the teaching profession’s status must be developed and hightened in the eyes of the people. So some
activities must be organized to ensure that.
Key Words: Teacher, Teaching profession’s status, Teaching profession.
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Giriş
Farklı toplumların doğanın sunduklarına karşılık ürettikleri maddi-manevi değerleri, o toplumların
kültürlerini oluşturur. Her toplum uzun zaman alan deneyimler sonucunda elde ettikleri bu değerleri yeni
nesillere aktarmayı amaçlar. Böylelikle toplumların sahip oldukları değerler nesilden nesile aktarılmış olur.
Ancak bu aşamada “bir toplumun kültürü uzun yıllar devam edebilir mi?” sorusu ortaya çıkmaktadır. İşte
bu noktada eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Eğitim her toplumun sahip olduğu maddi – manevi
değerleri yeni kuşaklara aktaran son derece önemli bir görevi üstlenen istendik davranış veya değişiklikler
kazandırma sürecidir.
Farklı yazarların eğitim hakkında ki fikirlerine bakılırsa; eğitim, insanoğlunun öğrenme becerisine
bağlı olarak ortaya çıkan ve yaşamı boyunca süregiden bir süreçtir (Aydın, 2006, s. 5). Eğitim; bireyin zihni,
bedeni, duygusal, toplumsal yeteneklerinin, davranışlarının en doğru biçimde ya da istendik bir şekilde
geliştirilmesi, ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar ve bilgiler kazandırılması
yolundaki çalışmaların tümüdür (Akyüz, 2008, s. 2). Eğitim, bireye istenilen davranışlar kazandırma süreci
olarak da tanımlanabilmektedir (Sönmez, 2003, s. 2). Eğitim yeni nesillerin toplum yaşamına hazırlanırken,
gerekli bilgi, beceri, tutum ve anlayışlar kazanmalarına ve kişiliklerini geliştirmelerine yardımcı olma
etkinliğidir (Karslı, 2007, s. 9). Eğitim, çok genel anlamda, insanı kültürel-sosyal yaşama hazırlayan tüm
süreçleri içermektedir. İnsan, biyolojik bir varlıktır ve diğer canlı organizmalar gibi üremektedir. Biyolojik
üreme/biyolojik açıdan ortaya çıkma aynı zamanda kültürel üreme anlamı taşımamaktadır. Yaşayan ve bir
kültürü paylaşan ancak tam olarak sosyalleşmemiş bir insan adım adım o kültürün üyesi haline gelir
(Gutek, 2001, s, 5). Eğitim ister kasıtlı olarak okullarda gerçekleşsin (formal eğitim), isterse gelişigüzel bir
biçimde bireyin içinde yaşadığı tüm çevrede uygulansın (informal eğitim), sadece istendik davranış
değişmelerinin oluşturulmasını yani geçerli öğrenmeleri kapsar (Senemoğlu, 2007, s. 86).
Eğitim ile iç içe geçmiş ve bireyde kendi yaşantısı yoluyla kalıcı izli istendik değişiklikler yaratma
sürecine öğrenme denir. Bireyin yaşamında var olan öğrenme sadece öğretim sürecinde meydana gelecek
bir faaliyet değildir. Bireyin öğrenmesi okul yaşamından çok daha önce başlar ve okul yaşamında sonra da
uzun süre devamlılığı sürdürür (Pritchard, 2009, s. 1). Birey konuştuğu dili, inancını, sahip olduğu ahlaki ve
diğer tüm değerleri öğrenme ile elde eder. Öğrenme önceleri bireyin kendi yaşantısı yoluyla
davranışlarında meydana gelen kalıcı izli değişiklikler olarak tanımlanırken, günümüzde öğrenme süreci
sonunda sadece davranış değişikliği beklemek ve bunu ölçmeye çalışmak yetersiz olarak kabul
edilmektedir. Bu sebeple öğrenme; “Bireyin davranışlarında ortaya çıkan ya da öğrenilerek davranabilme
kapasitesinde meydana gelen; uygulamadan diğer alanlara kadar çeşitli sonuçlar verebilen kalıcı
değişikliklerdir (Schunk, 2014, s. 2)” şeklinde tanımlanabilir.
Öğrenme sürecinin kasıtlı ve planlı - programlı bir şekilde okullarda uygulanmasına formal eğitim
denir. Bu süreçte bireye toplumsal değerler aktarılarak eğitim programının hedefleri doğrultusunda
çalışmalar sürdürülür. Bu sebeple faaliyette bulunan eğitim sistemin temel elemanları, öğrenciler,
yöneticiler, eğitim uzmanları ve öğretmenlerdir. Ailede başlayan eğitim kısa bir süre sonra okullarda planlı
bir şekilde devam eder. Türk Dil Kurumu’na göre mesleği bilgi öğretmek olan kimse olarak tanımlanan
öğretmen, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 43’e göre ise devletin eğitim – öğretim ve bununla
ilgili yönetim görevlerini yerine getiren özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmıştır. İçinde
bulunduğumuz yüzyılda öğretmenlerden beklenen nitelikler alan bilgisi yeterliliği, genel kültür,
öğretmenlik meslek bilgi – becerisi ve teknoloji kullanımının eğitim – öğretim sürecine uyarlanabilmesidir.
Tüm bunlara ek olarak öğretmenlerden mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunların çözümü
aşamasında da profesyonelce davranmaları beklenmektedir.
Öğretmenlik mesleğinde farklı sınıflamalar yapılmasına rağmen genel bir şekilde kabul gören
öğretmen sınıflamasına göre öğretmenler alan uzmanı, meslek uzmanı ve değerler sahibi öğretmenler
olarak sınıflandırılabilir. Alan uzmanı öğretmen, alanıyla (branş) ilgili yeterli bilgi ve donanıma sahiptir
ancak sahip olduğu bilgiyi aktarabilme, pedagojik formasyon yeterliğine sahip değildir. Meslek uzmanı
öğretmen ise, hem alanına ait bilgiye hem de pedagojik formasyon yeterliğine sahip öğretmendir. Ancak
değerler sahibi öğretmen, alan bilgisi ve pedagojik formasyon yeterliği yanında öğrencinin bireysel
farklılıklarını dikkate alan, sabırlı, güven veren ve farklılık yaratma çabası içindeki öğretmendir (Becker,
Kenedy & Hundersmarck, 2003, s. 6). Yeni nesilleri tasarlama işini yürüten öğretmenlik mesleğinin bir
takım özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler (Erden, 2007, s. 160);
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• Öğretmenlik yaygın olarak görülen bir meslektir.
• Öğretmenler çoğunlukla kamu personeli olarak görev yapmaktadır.
• Öğretmenlik mesleğini genellikle ekonomik manada orta ve alt sınıftan gelen bireyler tercih
etmektedir.
• Öğretmenlik mesleği ekonomik açıdan sınırlı imkânlar sunmaktadır.
• Öğretmenlik mesleğini değiştirenlerin sayısı düşük seviyelerde değildir.
• Öğretmenlik mesleğini bırakma oranları yüksektir.
• Öğretmenlik mesleği bayanlar tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir.
• Öğretmenlik mesleğinde kariyer imkânları sınırlıdır
• Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü çok yüksek değildir.
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye ve Dünya’da öğretmenlik mesleği ve statüsü ile ilgili
çalışmaların incelenmesi ve mevcut durumun ortaya konulmasıdır. Bu çalışma ile öğretmenlik meslek
statüsünün geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu sebeple ülkemizde ve Dünya’da yapılan
geniş kapsamlı çalışmaların ele alınması uygun görülmüştür.
Yöntem
Bu araştırmada kullanılan yöntem doküman/alanyazın incelemesidir. Doküman/Alanyazın
incelemesi, araştırılan konu ile ilgili bilgilerin bulunduğu yazılı metin ve diğer araştırmaların analizidir
(Yıldırım ve Şimşek, 2012). Bu amaçla Türkiye ve Dünya’da öğretmenlik statüsü ile ilgili öne çıkan geniş
kapsamlı çalışmalar incelenmiştir.
Bulgular
Türkiye’de ve Dünya’da öğretmenlik mesleği diğer mesleklerde de olduğu gibi bir takım sorunlarla
karşı karşıya kalabilmektedir. Öğretmenlik mesleğinin toplumda – özellikle gençlerde yarattığı algı,
öğretmenlerin meslekleri hakkındaki tutum ve davranışları, toplum içerisinde öğretmenlik mesleğinin
değerlendirilmesi ve mesleğe duyulan saygı, öğretmenlerin mesleklerine bağlılıkları, mesleğin sosyoekonomik algısı ve öğretmenlerin sahip oldukları iş doyumları hakkında bir alan yazın taraması yapılarak,
bu konulara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Dünya’da yapılan ve özellikle ülkemizde yapılan
diğer çalışmalardan konu ile ilgili bilgi derlenerek mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmıştır.
İlk olarak 2014 Ekim ile 2015 yılları arasında uygulanan İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden
Cambridge Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Julia Flutter ve Dr. Linda Hargreaues tarafından
gerçekleştirilen ve Vasileios Symeonidis tarafından raporlaştırılan 55 ülke ve 73 eğitim sendikasının
değerlendirildiği, “The Status of Teacher and The Teaching Profession –A study of Education Unions
Perspectives- (Öğretmenlik Statüsü ve Öğretmenlik Mesleği – Eğitim Sendikaları Birliği Bakış Açısı Üzerine
Bir Araştırma” isimli bir araştırma ele alınmıştır. Bu araştırmanın evren ve örneklemini oluşturan 55
ülkenin 21 tanesini içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri oluşturmaktadır. 13 tanesini Asya
– Pasifik, 11’i Afrika, 7’si Latin Amerika, diğer 3 tanesini ise Kuzey Amerika ve Arap ülkeleri
oluşturmaktadır.
Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlik meslek statüsünün ve öğretmenlik mesleğinin nasıl
geliştirileceği konusunda önerilerde bulunabilmektir. Bu sebeple de öğretmenlik mesleği sosyo – kültürel
ve ekonomik açıdan, maaş ve çalışma şartları açısından, kariyer olanakları ve meslek algısı, iş güvenliği ve
karar alma süreçlerine katılım açısından değerlendirilmiştir.
Araştırma verilerinin analizi sonucunda ulaşılan sonuçlara göre öğretmenlik meslek statü algısı
(yükseköğrenim hariç) orta düzey olarak belirlenmiştir. Özellikle okul öncesi öğretmenliği ile ilköğretim
öğretmenliği statü algısı diğerlerine göre daha düşük, yükseköğretim akademik personel meslek algısı ise
yüksek seviyededir. Katılımcıların yarıdan fazlası son 10 yılda ülkelerinde öğretmenlik statü algısının
düştüğünü söylemektedirler. Katılımcıların %11’i öğretmenlik meslek statüsünün aynı olduğunu
belirtirken %52’si düştüğünü %37’si ise arttığını belirtmektedirler. Bu durumun temel sebepleri ise, maaş,
çalışma koşulları, öğretmen yetiştiren okulların niteliğinin düşmesi, mesleğe giriş standartlarındaki düşüş,
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medya imajı, hükümet politikaları (sendikalara ve öğretmenlere yönelik tutarsız kararlar) şeklinde
sıralanabilir.
Özellikle de ekonomik krizin vurduğu Avrupa ülkelerinde öğretmenlik statü algısı sert bir şekilde ivme
kaybetmiştir. Bu duruma ek olarak öğretmenlik statüsü meslek algısı yerleşim yerine göre
farklılaşmaktadır. Katılımcıların %39 kentli öğretmenlerin mesleki statü algısının kırsal kesim
öğretmenlerinin mesleki statü algısı ile aynı olduğunu belirtirken, katılımcıların % 23’ü kentli
öğretmenlerin statü algısını yüksek ve daha yüksek olarak belirtmişlerdir. Katılımcıların %38’i ise kentli
öğretmenlerin statü algısının kırsalda görev yapan öğretmenlerin statü algısından düşük ve çok daha düşük
olarak değerlendirmiştir.
Katılımcıların değerlendirmesi istenen diğer bir durum ise öğretmen işe alma kriterleri ile profesyonel
öğretmenlik mesleğinin gelişimidir. Katılımcıların cevapları değerlendirildiğinde birçok ülkede öğretmen
işe alma kriterlerinin oldukça düşük olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu kriterler özellikle ilkokul ve okul
öncesi öğretmenlerinde diğerlerine oranla daha düşük seviyededir. Katılımcıların yarıdan fazlası gençlerin
artık öğretmenlik mesleğini eskisi kadar çekici bulmadığını belirtmişlerdir. Ek olarak birçok ülkede
öğretmen fazlası varken özellikle Afrika ülkelerinde bu durum tam tersi yönde gelişmiş ve fazla miktarda
öğretmen eksikliği göze çarpmaktadır. Yine katılımcılara göre öğretmenlerin karşılaştığı en önemli
sorunlardan bir diğeri ise kariyer gelişim fırsatlarının sınırlı olmasıdır.
Katılımcıların değerlendirmesi istenen bir diğer konu ise anahtar konularda ve mesleki danışma
konusunda hükümetler ile sendikaların ilişki seviyesi ve başarısıdır. Burada katılımcıların çoğu hükümet
beklentileri ile sendikaların beklentileri arasında sıklıkla çatışmalar yaşandığını belirtmişlerdir. Ayrıca
katılımcılar hükümetlerin genellikle eğitim konularında yapılacak etkinleri sendikaların belirttiklerinin
aksine siyasi kaygılarla gerçekleştirdiklerini de belirtmişlerdir. Bulgulara göre birçok ülkede sendikalar ve
hükümetler arasında eğitim konularında bir mutabakata varılsa bile daha sonra bu fikri birliği ya iptal
edilmekte ya da değiştirilmektedir.
Katılımcıların değerlendirilmesi istenen bir diğer konu ise öğretmenlerin ücret, ve çalışma
koşullarıdır. Öğretmenler için en önemli konuların başında öz saygı gelmektedir. Ücret ve çalışma koşulları
ise öğretmenlerin öz saygılarını doğrudan etkilemektedir. Bu duruma ek olarak sonuçlar göstermektedir
ki öğretmenlerin ücretleri veya çalışma koşullarındaki azalmalar veya artmalar öğretmenlik statü algısını
doğrudan etkilemektedir. Diğer taraftan araştırma bulgularına göre bir çok ülkede öğretmenlerin çalışma
koşulları son yıllarda olumsuz şekilde değişmektedir. Katılımcıların yarısından fazlası öğretmenlerin
çalışma koşullarının son beş yıl içerisinde hafifçe veya sert bir şekilde olumsuz yönde değiştiğini
belirtmektedir. Katılımcıların sadece %28’i öğretmenlik çalışma koşullarında olumlu bir değişiklik olduğunu
öne sürmekteyken, % 19’u ise herhangi bir değişiklik olmadığı yönünde tercih yapmıştır. Katılımcıların
öğretmen maaşlarındaki değişim algıları ise; %48 ile az seviyede arttığı, %7’ile değişmediği ve %45’i
düştüğü ve önemli derecede düştüğü yönünde karar vermiştir. Diğer bir ifadeyle bu durum öğretmen
maaşlarında da genel olarak ciddi bir artışın yaşanmadığını göstermektedir.
Dikkati çeken diğer bir konu ise katılımcıların ifade özgürlüğü konusunda tutumlarıdır. Buna göre
araştırmanın yapıldığı ülkelerin yarısından fazlasında akademik özgürlük, siyasi görüşler, sendika
faaliyetleri ve ifade özgürlüğü öğretmenlerin kariyer imkanlarını olumlu ya da olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Araştırmaya katılanların yarısından fazlası akademik özgürlük ihlallerinin çok nadir
veya nadir olduğunu düşünmektedirler. Katılımcıların sadece %20’si akademik ihlallerin ülkelerinde yaygın
ve çok yaygın olduğunu belirtmişlerdir.
Bu çalışma sonucunda öğretmenlik statüsünün geliştirilmesi için bir takım öneriler sunulmaktadır. Bu
öneriler şu şekilde belirtilebilir:
• Hizmet öncesi ve sonrası öğretmen eğitimi niteliği geliştirilmelidir.
• Mesleki gelişim fırsatları sağlanmalıdır.
• Kariyer fırsatları sağlanmalıdır.
• Maaş ve çalışma koşulları geliştirilmelidir.
• Öğretmenlerin akademik özgürlükleri sağlanmalı ve desteklenmelidir.
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• Öğretmenlerin karar alma süreçlerine katılımları sağlanmalıdır.
• Eğitim sendikaları ve hükümetler arasında olumlu bir işbirliği sağlanmalı ve sendikaların eğitim ile
ilgili düşüncelerine daha fazla yer verilmelidir.
• Hükümetler özel ve kamu eğitim sektörünün gelişiminde kaynakları dengeli kullanmalıdır.
• Aynı koşul ve şartlarda çalışan öğretmenler aynı maaş ve haklara sahip olmalıdır.
• Öğretmenlere yönelik hükümet politikalarında cinsiyet, milliyet, dini inanç, renk, kültür, siyasi
görüş vb. açılardan eşit yaklaşılmalıdır.
• Öğretmen yetiştirme sistemine dahil olacak öğrenciler özenle seçilmeli, ücretli okutulmalı ve
bütün kariyer fırsatları sunulmalıdır.
• Öğretmenlik mesleği çekiciliğinin ve farkındalığının arttırılabilmesi için hükümet politikaları
belirlenmeli ve çalışmalar yapılmalıdır.
İkinci olarak ele alınacak araştırma Eğitim Bir - Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından 11 – 22
Nisan 2016 tarihlerinde, Türkiye’nin 26 ilinde “İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Denizli, Afyon, Bursa,
Sakarya, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu,
Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt. (Öğretmenlerin illere göre
dağılımı Şekil 1’ de gösterilmektedir.)” kamuda görevli 3034 öğretmeni kapsayacak bir biçimde Atilla Uçum
koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Öğretmenlik Mesleği ve Mesleğin Statüsü” başlıklı bir araştırmadır.

Şekil 1. Öğretmenlerin illere göre dağılımı (Yurdakul, Gür, Çelik & Kurt, 2016, s. 35).
Bu araştırmada öğretmenlere yöneltilen anket soruları ile incelenen hususlar Şekil 2’ de de
gösterildiği gibi iş doyumu, meslek tercihi, mesleki bağlılık, yakınma, bireysel ve toplumsal değer algısı,
ücret memnuniyeti, tükenmişlik, mesleki özerklik ve karar alma süreçlerine katılım, çalışma şartları ile
mesleki gelişim imkânlarıdır.
Bu araştırmanın temel amacı Türkiye genelinde kamuda görev yapan temel eğitim ve orta öğretim
öğretmenlerinin kendi mesleklerini ve mesleki statülerini nasıl algıladığını ortaya koyabilmektir.
Araştırmaya katılan 3034 öğretmenin %52’si kadın %48’i erkektir. Katılımcıların % 76,4’ü evli, % 20,2’si
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bekar ve % 3,4’ü de boşanmış bireylerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yarıdan fazlası
40 yaş ve altındadır.

İş Doyumu
Mesleki
Gelişim

Meslek
Tercihi

Çalışma
Şartları

Mesleki
Bağlılık
Öğretmenlik
Mesleği ve
Öğretmenliğin
Statüsü

Mesleki
Özerklik ve
Karar Alma

Yakınma

Bireysel ve
Toplumsal
Değer Algısı

Tükenmişlik
Ücret
Durumu

Şekil 2. Öğretmenlik mesleği ve öğretmenliğin statüsü araştırma boyutları (Yurdakul ve Diğerleri,
2016, s. 31).
Araştırmada incelenen hususların başında iş doyumu gelmektedir. Katılımcıların % 77’si yaptığı işten
memnunken % 62’si öğretmenliğin toplumda saygın bir meslek olarak kabul edildiğini belirtmektedir.
Öğretmenlerin % 68’i ise çalışma arkadaşlarıyla uyum içinde çalışabildiğini ifade etmektedir. Araştırma
sonucuna göre öğretmenlerin iş doyumu ve mesleki tatminlerinin yüksek olduğu söylenebilir.
Öğretmenlerin meslek tercihine bakıldığında ise, öğretmenlerin % 51’inin bilerek ve isteyerek bu
mesleği seçtikleri sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sonuç “Hiçbir şey olmazsan öğretmen ol” şeklinde var olan
inancın yersiz olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan öğretmenlerin % 28’i topluma ve çocuklara faydalı
olmak, % 21’i çok sevdiği için, % 18’i öğretmenliği saygın bir meslek olarak kabul ettiği için ve % 14’ü ise iş
garantisi olduğu için öğretmenlik mesleğini tercih ettiğini ifade etmektedir.
Araştırmada ele alınan diğer bir boyut ise mesleki bağlılıktır. Katılımcıların üçte biri bugün başka bir
mesleği seçme şansı olsa öğretmenliği bırakacağını belirtmektedir. Ek olarak katılanların %38’i ise “bugün
şansım olsa yine öğretmen olurdum” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Bu sonuç 2013 yılında yapılan bir
araştırmaya göre OECD ortalaması olan %77, 16‘nın oldukça altındadır. Bu sebeple mesleki bağlılığı
olumsuz etkileyen faktörler tespit edilmeli ve bu doğrultuda eksiklikler giderilmelidir.
Yakınma araştırmada değerlendirilen bir diğer boyuttur. Öğretmenlerin dörtte üçü yaptıkları işin
değerinin anlaşılmadığını savunmaktadırlar. Öğretmenlerin yarısından fazlası ise öğretmenlik yaptıkça
mesleğe olan saygılarının azaldığını belirtmişlerdir. Yine öğretmenlerin yarısından fazlası öğretmenlik
mesleğinin diğer mesleklere göre üst düzey kariyer elde etmeye uygun olmadığı yönünde görüş
bildirmişlerdir. Öğretmenlerin sadece % 40’ı öğretmenliğin rahat yaşamak için uygun olduğunu
belirtmişlerdir. Görüldüğü üzere öğretmenlerin mesleki değer algıları istenen düzeyde değildir.
Öğretmenlerin bireysel ve toplumsal değer algısı değerlendirildiğinde ise; öğretmenlerin % 80’i
öğretmenliğin gurur duyulacak bir meslek olduğunu düşünmelerine karşın, öğretmenlerin yarısından
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fazlası medyanın ve devletin (MEB) öğretmen sorunlarıyla yeteri kadar ilgilenmediğini ifade etmektedirler.
Öğretmenlerin % 66’sı ise öğretmenliğe verilen toplumsal değerin gün geçtikçe düştüğünü
belirtmektedirler.
Ücret memnuniyeti araştırmada ele alınan diğer bir boyuttur. Bu bağlamda öğretmenlerin % 56’sı
yaptıkları iş karşılığında adil bir ücret almadıklarını ifade etmektedirler. Öğretmenlerin sadece % 29’u
sosyo – kültürel ihtiyaçlara bütçe ayırabildiklerini belirtmektedirler. Açıkça görüldüğü gibi öğretmenlerin
büyük çoğunluğu aldıkları ücreti yetersiz bulmaktadır. Araştırmada ele alınan bir diğer boyut ise
tükenmişliktir. Öğretmenlerin % 60’ı mesleklerini icra ederken yıprandıklarını belirtmektedir. Bu duruma
ek olarak öğretmenlerin yarısı kendisini duygusal olarak meslekten uzaklaşmış hissetmektedir.
Öğretmenlerin mesleki özerklik ve karar alma süreçlerine katılımı ise araştırmada değerlendirilen bir
diğer husustur. Öğretmenlerin % 44’ü okul içerisinde karar alma süreçlerine katıldığını belirtirken, sadece
% 25’i eğitim politikalarının şekillendirilmesinde kendilerinin de etkili olduğunu belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin % 54’ü ise kendilerini merkezden gelen kararları uygulayan pasif bir uygulayıcı olarak
görmektedirler. Bu veriler ışığında Türkiye’de öğretmen özerkliğinin yüksek olmadığı ve öğretmenlerin
karar alma süreçlerinde kendileri aktif hissetmediği sonucuna ulaşılmaktadır. Öğretmenlerin çalışma
koşulları değerlendirildiğinde ise sadece % 20’sinin okulların fiziki koşullarından şikayet ettiği sonucuna
varılır. Öğretmen % 50’si kendisini çalışma ortamında güvende hissetmekte iken %33’ü güvenlik endişesi
taşımaktadır.
Araştırmada ele alınan son konu ise öğretmenlerin mesleki gelişimleri hakkındaki fikirleridir. Bu
bağlamda öğretmen cevapları değerlendirildiğinde; öğretmenlerin sadece % 20’si aldıkları hizmet içi
eğitimi yeterli olarak belirtmektedir. Bunun yanında öğretmenlerin üçte ikisi lisansüstü eğitim yapmak
istemektedir. Bu sebeple hizmet içi eğitim gözden geçirilmeli ve öğretmenlerin Avrupa ülkelerinde
(Belçika, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Avusturya, Almanya, Fransa, İspanya vb.) olduğu gibi lisansüstü eğitim
yapmaları teşvik edilmelidir. Eğitim Bir - Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından uygulana bu
araştırma doğrultusunda geliştirilen öneriler şu şekilde belirtilebilir (Yurdakul ve Diğerleri, 2016, s. 117 119):
• Öğretmenler emeklerinin yeterince değerli görülmediğinden şikâyetçi olduğundan,
öğretmenliğin eğitim kalitesini belirlemedeki kilit rolünü ortaya koyan çalışmalar yapılmalı ve bu çalışmalar
etkin bir şekilde topluma anlatılmalıdır.
• Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda ve eğitime ilişkin genel politikaların geliştirilmesinde
karar alma süreçlerine aktif bir şekilde dâhil olabilmesi ve böylece eğitim politikalarının önemli bir aktörü
olabilmeleri için mevcut katılım mekanizmaları güçlendirilmelidir.
• Öğretmenlik mesleğinin başarılı yeni adaylar için cazip olması için, mevcut öğretmenlerin
moralinin yükseltilmesine, mesleğe bağlılıklarının artırılmasına ve kariyer basamaklarının netleştirilmesine
yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
• Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemeleri için daha fazla kaynak ayrılmalıdır.
• Eğitim sendikalarının rolü, sadece öğretmenlerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi değil, aynı
zamanda eğitim ve öğretim kalitesini de iyileştirmeyi kapsayacak şekilde yeniden tanımlanmalıdır.
• Öğretmenlerin yaptıkları iş karşılığı adil ücret almadığı, sosyal ve kültürel faaliyetler için yeterince
kaynak ayırmadığı dikkate alındığında, öğretmenlerin çalışma koşulları iyileştirilmeli ve öğretmenlerin
maaşları artırılmalıdır.
• Birçok OECD ülkesinde öğretmenliğe giriş için yüksek lisans mezunu olmanın şart olduğu ve
Türkiye’de öğretmenlerin nispeten az bir kısmının lisansüstü eğitim mezunu olduğu dikkate alındığında,
MEB’in öğretmenlere yönelik stratejisinde öğretmenlerin lisansüstü eğitime katılmasının teşvik edilmesi
kurucu bir öğe olarak yer almalıdır.
• Öğretmenlere yönelik yeni politikalar geliştirilirken, hem bugüne kadarki tecrübelere dayalı
uygulamalar, hem de bilgiye dayalı araştırmalar dikkate alınmalıdır.
Bu çalışmada son olarak ele alınacak araştırma Devrim Güven tarafından 2010 yılında uygulanan ve
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi’nde yayınlanan “Profesyonel Bir Meslek Olarak Türkiye’de
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Öğretmenlik” isimli çalışmadır. Bu çalışmada öğretmen mesleğinin beş temel boyutu ele alınmıştır. Bu
boyutlar; mesleğe giriş, hizmet içi eğitim, mesleki uygulamanın denetimi, toplumsal statü ve mesleki
özelliktir (Güven, 2010, s. 3).
Güven tarafından yapılan araştırmada sonuç olarak Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin profesyonel
bir meslek olarak kabul edilebilmesi için ele alınan beş temel boyutta birtakım gelişmeler yaşansa da bu
gelişmelerin yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. Özellikle öğretmen yetiştirme işinin eğitim fakülteleri
tarafından yürütülmesi, bilimsel yöntemler ile öğretmen yetiştirilmesi, öğretmen yetiştirme alanında
üretilen çalışmaların giderek artış göstermesi ve çalışma sonuçlarının öğretmen yetiştirmede
kullanılabilmesi, öğretmenlik mesleği açısından önemli adımlar olarak öne çıkmaktadır. Diğer taraftan
Güven’in araştırması sonucu elde edilen bir diğer sonuç ise, öğretmen yetiştirme sisteminin bilimsel
verilere/çalışmalara dayanmayan, günü kurtarma mantığıyla hareket edilen politikalar doğrultusunda
devamlı yön değiştirmesi ve öğretmen adaylarının akademik bilgisine ve öğretmen yetiştirmede oldukça
önemli bir yere sahip olan uygulama çalışmalarına gereken önemin verilememesidir.
Sonuç ve Öneriler
Öğretmenlik mesleği ve öğretmenlik statüsü ile ilgili yapılan diğer araştırmalar da göz önüne
alındığında eğitim harcamalarına gerekli maddi kaynağın ayrılamaması ve istihdam politikalarının hem
öğretmenlerin hem de toplumun diğer unsurları tarafından öğretmenlik mesleğinin profesyonellik algısını
büyük ölçüde olumsuz anlamda şekillendirdiği sonucuna varılmaktadır. Bunun yanında öğretmenlik
meslek örgütlerinin hem niceliksel hem de niteliksel anlamda istenen seviyede olmaması, öğretmenlik
mesleği ile ilgili tüm karar alma ve bu kararların uygulanmasında merkezi bir süreç izlenmesine sebep
olmaktadır. Diğer taraftan eğitim – öğretim sürecinde öğretmenlerin merkezin aldığı kararları uygulayan
bir teknisyen olarak görülmesi de olumsuz bir durumdur. Türkiye’de öğretmenliğe daha fazla önem
verilmesi, öğretmenliğin profesyonel bir meslek olarak kabul edilmesi Türk Eğitim Sistemi’ne sunulacak en
önemli katkılardan olacaktır. Bu sebeple öğretmenlerin sorunları üzerine daha fazla durulmalı, onların
kendilerini gerçekleştirebilecekleri fırsatlar yaratılmalı, ücret olarak iyileştirilmelerin yanında çalışma
koşulları gözden geçirilmeli, öğretmenler için lisansüstü eğitim teşvik edilmeli, öğretmenlik meslek
örgütlerinin bağımsızlığı ve üretkenliği desteklenmeli, öğretmenlerin karar alma süreçlerine katılımı
sağlanmalı ve toplum gözünde meslek statüsünü arttıracak faaliyetlerde bulunulmalıdır.
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Öğretmenlik Mesleki Yeterliklerinin Öğretmen Adayları Görüşlerine Göre
Değerlendirilmesi
Volkan KARAKAYA, Atatürk Üniversitesi, volkan_kara_kaya@hotmail.com
Murat KORUCUK, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, muratkorucuk@hotmail.com
Öz
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de değişen öğretmenlik mesleği genel yeterliklerini gözden geçirmek
ve öğretmenlik mesleği genel yeterliklerini eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının
bakış açısından değerlendirmektir.
Bu amaç doğrultusunda 2017-2018 eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılında Türkiye’nin doğusunda
bulunan bir üniversitenin, eğitim fakültesinin dördüncü sınıfında öğrenim gören öğretmen adaylarının
görüşleri değerlendirilmiştir.
Nitel desenli bu çalışmada sekiz adet açık-uçlu ifadeden meydana gelen yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmıştır. Bu form geliştirilirken ilk olarak kuramsal boyutu ile literatür taranmış ardından soru
havuzu meydana getirilmiştir. Oluşturulan görüşme formu sureti, soruların dil bakımından anlaşılırlığı,
amaca uygunluğu ve ölçmek istediği olguyu ölçme derecesinin tespiti için alanda üç uzmanın görüşüne
başvurulmuştur. Bu alan uzmanlarının uyarıları neticesinde sorular tekrar incelenerek gerekli düzeltmeler
yapılmış ve iki öğretmen adayı ile ön uygulama yapılmıştır. Bu uygulamalar neticesinde görüşme formunun
uygulanacak son hali meydana getirilmiştir. Görüşme formunda yer alan sorular; alan bilgisi, mevzuat
bilgisi, eğitim öğretimi planlama, öğrenme ortamları oluşturma, ölçme değerlendirme, öğrenciye
yaklaşım, milli, manevi ve evrensel değerler yeterliğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri ile ilgili
ifadelerden oluşmaktadır.
Yapılan araştırmada öğretmen adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Belgesi’ne bakış
açılarının olumlu olduğu tes Katılımcılar iyi bir öğretmende bulunması gereken vasıflar için Öğretmenlik
Mesleği Genel Yeterlikleri Belgesi’ndeki temalar ve alt temaların yeterli olduğu görüşündedirler. Son sınıf
öğrenciler kendilerini öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklerin pek çoğuna sahip olduklarını
düşünmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, mesleki yeterlik
Abstract
The purpose of this study is to review general adequacy of the teaching profession in Turkey and to
assess general adequacy of the teaching profession from the perspective of teacher candidates studying
in education faculties.
In order to realize these goal, in spring semester of 2017-2018 academic year, the opinions of teacher
candidates studying in fourth grade in education faculty of a university in eastern Turkey were evaluated.
In this qualitative patterned study, a structured interview consisting of eight open-ended statements
was used. When this form was developed, the literature was first searched with its theoretical dimension
and then the question pool was prepared. Three specialists were consulted in order to determine the
form of interview, the clarity of the questions in terms of the language, the suitability of the questions,
and the likelihood of the measurement that it is intended to measure. In the light of the notice of these
field specialists, the questions were reviewed again and necessary corrections were made and preapplication was performed with two teacher candidates. As a result of these applications, the final version
of the interview form has been introduced. Questions in the interview form consists of the statements
related to the opinions of teacher candidates on field knowledge, legislation knowledge, education and
training planning, creating learning environments, assessment and evaluation, approach to student,
adequacy of national, moral and universal values.
It was observed that the prospective teacher candidates have positive opinions on General
Proficiency Certificate of Teaching Profession. Participants are of the opinion that the themes and subthemes in the General Proficiency Certificate of Teaching Profession are sufficient for the qualifications
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that should be found in a good teacher. The students of the last grade consider themselves to have many
of the qualifications required by the teaching profession.
Key Words: Teacher candidates, vocational competence, teaching profession.

Giriş
Hızlı bir değişimin meydana geldiği, yaşadığımız yüzyılda çeşitli mesleklerde görev yapan bireylerin
meslekleri için sahip olması gereken özellikleri ve bu bireylerin mesleklerini uygulamada ki yeterlilikleri de
gün geçtikçe değişmektedir. Yaşadığımız çağda her meslek dalı nitelik, kalite, yenilik ve yeterlik
kavramlarını merkeze alan ve meslek sahiplerini bu kavramlar etrafında geliştirmek için yapılan
çalışmalara yoğunlaşmaktadır. Tüm mesleklerin çıkış noktası olan eğitim ve eğitimin en önemli temel
taşlarından bir olan öğretmenin, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri taşıması gerekmektedir.
Öğretmenler sahip olması gereken mesleki yeterliklerin önemli bir kısmını hizmet öncesi eğitimlerinde,
yani öğretmen yetiştirme programlarında kazanmaları beklenmektedir.
Toplumların, kalkınmışlık ve uygarlık seviyeleri eğitime verdikleri kıymetle ölçülür. Günümüzde
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler nitelikli eğitim almış insan ve eğitilmiş beyin gücünün
yetiştirilmesindeki öneminden dolayı eğitim sistemlerini ve öğretmen yetiştirme politikalarını yeniden
gözden geçirmektedirler. Ayrıca uluslararası standartlara ulaşmak için çeşitli faaliyetlerde
bulunmaktadırlar. (Çankaya, 2007). Globalleşme sürecinde bilim, teknik ve teknoloji alanında gerçekleşen
hızlı değişimler ile sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, eğitim sistemlerini de temelden etkilemiş,
ülkeleri bu doğrultuda eğitim politikalarını değiştirmeye ve geliştirmeye zorlamıştır.
Bir ülkenin ekonomisinin gelişmesinde, eğitimli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki barış ve
sosyal adaletin sağlanmasında,
bireylerinin toplumsal uyumunda ve toplumdaki görev ve
sorumluluklarına hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin gelecek nesillere taşınmasında
öğretmenler önemli bir başrol oynamaktadırlar (Özden, 1999). Kalkınmışlık düzeyi ile eğitim arasındaki
ilişki ortaya konulurken, toplumların devamlılığını sağlayan en önemli unsur olan kültürün aktarımıda
eğitim sayesinde olmaktadır.
Yirmi birinci yüzyıl başarında, dünyada “bilgi toplumuna yönelme” amaçları daha belirgin olmaktadır.
Türkiye nüfusunun dörtte üçü şehirlerde yaşamakta, bundan dolayı da nüfusun önemli bir bölümü kentsel
kesimde yer almaktadır. Türkiye toplumu ise bir yandan endüstri toplumu aşamasını daha
tamamlamamışken öte yandan da dünyanın gidişine koşut olarak bilgi toplumu aralığına da kısmen girmiş
bulunmaktadır. Bu da Türkiye’nin, geleceğe dönük hedeflerini belirlemede, planlarını yapmada yönünü ve
de yolunu çizmiş olduğunu göstermektedir. Eğitime ilişkin politikaların oluşturulması, düzenlemelerin
yapılması, öğretmen yetiştirmeye ilişkin aşamaların belirlenmesinde de ülkenin geleceğe dönük bu
eğilimleri etkili olmalıdır (YÖK, 2007: 103). Ülkemizde meydana gelen nüfus hareketleri, göçler, tarım
toplumu aşamasından, sanayi toplumunu aşamasını tamamlayamadan bilgi toplumu aşamasına geçiş gibi
toplumsal sorunlarında eğitim yolu ile iyi yetişmiş öğretmenler sayesinde düzelecektir.
Öğretmen yetiştirmede amaçlanan kalitenin sağlanabilmesi, yani öğretmen adaylarının hedeflenen
genel ve özel alan yeterlikleri ile donatılarak yetiştirilebilmeleri için, eğitim fakültelerinin eğitim
programlarının günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi ve yeterli kalitede ve sayıda öğretim
elemanı ile fiziki gereksinimlerinin karşılanması zorunludur. Ayrıca, öğretmenlik mesleğine daha yetenekli
ve nitelikli öğrencilerin kazandırılmasının sağlanması amacıyla, hem öğretmen eğitimi programlarına kabul
edilecek öğrencilerin hem de öğretmenlik mesleğine başlayacak öğretmen adaylarının seçiminde çeşitli
yaklaşımların uygulanmasına da gereksinim vardır (Sağlam, 2005). Öğretmen yetiştiren programlara
nitelik olarak iyi yetişmiş başaralı ve öğretmenlik mesleğini seven bireyler kazandırılmalıdır. Ayrıca
öğretmenlik mesleğinin öneminin farkında olan, gelişime açık bireyler mesleğe kazandırılmalıdır. Bu
özelliklerin yanı sıra, atanan öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu lojistik bilgi ve eğitime de ulaşmasının önü
açılmalıdır. Öğretmenlerin en önemli sorumluluklarının; soy yetiştiriciliği olduğu, kültürel aktarımı
sağlamaları gerektiği, bireylerin eğitim yolu ile sosyalleşmelerini sağlamaları gerektiği gibi davranışlar
lisans eğitiminde öğretmen adaylarına kazandırılmalıdır.
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Çalışma hayatında üstlendiği pek çok görevin yanında bahsedilen bu sorumlulukları da yerine
getirebilmesi için öğretmenlerin birçok donanıma sahip olması gerektiği görülmektedir. Bu yeterlikler
öğretmenin mesleğinde nitelikli çalışabilmesi ve eğitim aşamasının sağlıklı ürünler vermesi açısından
önemlidir. Öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlikleri konusunda pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır.
Ülkeler bu çalışmaların neticesinde eğitim politikalarına yön vermişlerdir. Türkiye’de de Milli Eğitim
Bakanlığı’nın belirlediği ve öğretmenlerde bulunması gerektiğini açıkladığı bir yeterlikler kılavuzu
bulunmaktadır (Koparan, Öztürk, Haşıl, Korkmaz, 2011). Ülkemizde ilki 2006 yılında yayınlanmış olan
“Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’’ belgesi, 2017 Aralık ayında tekrar güncellenerek yayınlanmıştır.
1.

Türkiye’ de Öğretmen Yeterlikleri

Ülkemizde öğretmen yeterliliklerinin açıkça ortaya konulduğu çalışmanın ilki 2006 yılında
yayımlanmıştır. İkincisi ise 2017 yılında; “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’’ adı ile öğretmenlerde
bulunması gereken nitelikleri ortaya konulmuş ve öğretmenlik mesleğinin gelişimi için gelecekte neler
yapılması gerektiği de belirtilmiştir. Bu belge aynı zamanda gelecekte oluşturulacak öğretmen yeterlikleri
içinde bir yol haritası durumdadır. Yapılan çalışmada kıyas yapmak adına gelişmiş ülkelerden bir olan
Japonya’da Öğretmen yetiştirmeye de değinilmişti.
2.

Japonya’da Öğretmen Yetiştirme

Japonya’da öğretmen adayları, öğretmen olabilmek için genel kültür, alan ve meslek bilgilerini
kapsayan ve her yıl üç defa uygulanan bir yeterlik sınavına alınmaktadır. Bu sınavı geçen adaylar, ayrıca
görüşme ve uygulama sınavına da tabi tutulmakta, bu sınavlarda başarılı olan adaylar, stajyerlik dönemine
alınmakta ve altı aylık bu süreyi tamamlayanlar kamu görevlisi hakkını kazanıp asil öğretmen olarak
atanmaktadırlar. Öğretmenler ulusal, yerel ve belediyeler düzeyinde örgütlenmiş birimlerce hizmet içi
eğitim faaliyetlerinden geçirilmektedir. Bu eğitim; kurslar, seminerler, lisans tamamlama ve lisansüstü
eğitim şeklinde yapılmaktadır. Hizmet içi eğitiminin amacı; öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri ve
yeteneklerini geliştirmektir (Yeşiltepe, Altındaş, 2016 ).
Japonya hizmet öncesi, hizmet içi eğitimi ve personel gelişimi diye adlandırdığı mesleki gelişime çok
önem vermektedir. Japonya’da mesleğe yeni başlayan öğretmenler geniş bir okul çevresi tarafından
desteklenirler ve zorunlu bir yıl eğitime tabi tutulurlar. Bu bir yıl boyunca öğretmenler görev başındaki
öğretmenlerin faydalandığı sendika üyeliği gibi bütün haklardan yararlanamazlar. Başarılı olan öğretmen
adayları bir yıldan sonra öğretmenlik unvanını alırlar. Bu eğitim 60 gün süren okul içinde yapılan eğitim,
danışman öğretmen eğitimi ve 30 gün okul dışındaki valilikler bünyesinde bulunan eğitim merkezlerinde
gerçekleştirilen eğitimlerden oluşmaktadır (OECD, 2012).
Danışman öğretmenlere mesleğe yeni başlayan öğretmenlerle çalışmaları için yeterli zaman verilir.
Bu öğretmenler stajyer öğretmeleri her hafta gözlemler, bu süreçte stajyer öğretmenler de diğer
öğretmenleri gözlemleme fırsatı bulabilmektedirler. Danışmanlık hizmeti değişik şekillerde
gerçekleştirilmektedir. Bunlar; konferans, fikir alışverişi, yansıtıcı gözlem, mülakat, bir ders
gözlemlendikten hemen sonra yapılan bireysel eğitim, sınıf öğretmenlerinin eşliğinde bir ders planının
analizi, öğrenciler içim çalışma kâğıtları hazırlama, okul yürütme kurulu toplantısının bir üyesi olarak okul
etkinliği planlama. Stajyer öğretmenin öğretime yönelik günlük çalışmaları öğretmenlerin okuldan ayrıldığı
gün olan Cumartesi gününde sınıf zümre başkanına aktarılır. Bu konuda sorumlu personelin hepsi bir araya
gelir ve stajyer öğretmenin yapmış olduğu çalışmalar konusunda dönüt verirler (OECD, 2012; NCEE, 2015).
“Öğretmen Eğitim Sistemi Reformu Politikası” (1985) başlıklı Merkezi Eğitim Konseyi raporunda,
öğretmen yetiştirme eğitim sisteminin reformuna yönelik bir hareket görülebilir. Raporun başında,
öğretmenlerden beklenen yeterlilikler tanımlanmıştır:
1.
Öğretmenlerin, öğrencilere yardımcı olmak için uygun bir görev ve arzu duymaları
gerekir.
2.
İnsani değerleri ve ulusal değerleri yansıtan genel bir eğitime sahip olmaları gerekir.
Ayrıca küresel bir bakış açısına sahip olması gerekir.
3.
Değişen toplumu ve öğretmenlik mesleğini yansıtan mesleki bilgiye sahip olmaları
gerekir.
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Son 42 yıllık öğretmen eğitimi reformu sırasında, öğretmen yetkinliklerinin geliştirilmesi ve her bir
üniversitenin bağımsızlığını ve kendine güveni artırmak için politikalar geliştirilmiştir. Sertifikasyon sistemi
reformu ve üniversitelerde müfredatın revizyonu bu politikanın ve çabaların sonucudur. Özellikle,
üniversitelerde öğretmen eğitiminde fakültelerinin rolü artmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi, bir öğretmenin
yetkinliği geniş bir genel eğitim, mesleki bilgi ve eğitim ile ilgili bilgi gibi çeşitli unsurlardan oluşur. Dahası,
eğitimin önem derecesine olan takdir ve öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olacak bir görev anlayışı, bir
öğretmenin uzmanlığının bir parçası olarak düşünülmelidir.
Öğretmen eğitimi toplumdaki değişimlere cevap vermelidir. Bir değişiklik, öğretmenlerin arz ve talep
problemidir. Diğer değişiklikler ise globalleşme, bilgi talebi ve yaşam boyu öğrenmeyle ilgili problemlerdir.
Sonuç olarak, üniversitelerin düzenlenmesi ve yeniden örgütlenmesi ve öğretmenlerin eğitiminde eğitim
fakülteleri gerekli olmuştur. Sertifikasyon ve ileri sertifikasyonunların geliştirilmesi için artırılmış
standartlar, eğitimde yüksek lisans programının kurulması gibi önemli gelişmeler meydana gelmiştir.
Gelecekteki öğretmen eğitimi ve öğretmenlik mesleği için gerekli olan temel yetkinlikler, mezuniyet
sonrası takip ve hizmet içi eğitim çalışmaları teşvik edilmelidir. Sorun, yetkinlik, genel eğitim, konuyla ilgili
bilgi ve eğitim ile ilgili bilgilerin unsurlarını entegre etmenin bir yolunu bulmaktır. Sorunu çözmek için,
öğretmenlerin bir misyon duygusu ile öğrenci öğretimine daha fazla dikkat etmesidir. Öğretmenler
mesleki hazırlık eğitimine katılmazlarsa, öğretmenlerin eğitimdeki gelişimlerinin etkilerinin Japonya'daki
öğretim kalitesi üzerinde çok fazla etkisi olmaz (Inoue. Mizoue, 2018 ).
Amaç
Bu çalışmanın amacı, ülkemizde değişen öğretmenlik mesleği genel yeterliklerini gözden geçirmek,
Japonya’ da öğretmenlik yeterliliklerinin neler olduğunu tespit etmek ve ülkemizde öğretmen yeterliklerini
eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının bakış açısından değerlendirmektir. Bu amacı
gerçekleştirmek için 2017-2018 eğitim öğretim yılında ülkemizin doğusunda bulunan bir üniversitenin,
eğitim fakültesinin dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının görüşleri değerlendirilmiştir.
Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır:
1.
2.
3.
4.

Dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği genel yeterliliği
hakkında görüşleri nelerdir?
Dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleki bilgisi hakkında
görüşleri nelerdir?
Dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleki beceriler hakkındaki
görüşleri nelerdir?
Öğretmen adaylarının mevzuat bilgisi hakkında görüşleri nelerdir?
Yöntem
Araştırma Deseni

Araştırmada, ülkemizin doğusunda bulunan bir üniversitenin eğitim fakültesinde dördüncü sınıfta
öğrenim gören öğretmen adaylarının Öğretmenlik Mesleki Genel Yeterlilikleri ile ilgili görüşlerinin
derinlemesine incelenmesini amaçlayan nitel desen kullanılmıştır. Nitel araştırma çalışmalarında gözlem,
görüşme ve doküman incelemesi gibi nitel veri elde etme metotları kullanılır. Ayrıca olgular ile olaylar
doğal ortamda doğasına uygun olarak, bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılır (Yıldırım ve Şimşek,
2005). Nitel araştırma yaklaşımı ile üzerinde araştırma yapılan kişilerin duygu, düşünce ve hislerinin daha
sağlıklı ve detaylı bir şekilde ortaya konulması mümkün olmaktadır (Ekiz, 2003). Çalışmada eğitim
fakültesinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleği genel yeterliklerini gözden
geçirmek ve öğretmen adaylarının görüşlerini derinlemesine incelemek amacıyla (çoklu) özel durum
çalışması yöntemi kullanılmıştır. Özel durum, bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır. En
belirgin özelliği ise, güncel bir olgu, durum, birey ve gruplar üzerine odaklaşıp derinlemesine incelemeye
çalışmasıdır (Stake, 1995). En önemli avantajı araştırmacıya çok özel bir konunun veya durumun üzerine
yoğunlaşma fırsatı vermesidir. Buradan elde edilen veriler araştırmacının çok ince ayrıntıları; sebep-sonuç
ve değişkenlerin karşılıklı ilişkileri cinsinden açıklayabilmesine olanak sağlar (Çepni, 2005).
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Katılımcılar
Araştırmanın çalışma grubunu ülkemizin doğusunda bulunan bir üniversitenin eğitim fakültesinde,
son sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşturmaktadır. Çalışmada eğitim fakültesinde
öğrenim gören son sınıfta farklı branşlardan rast gele seçilmiş, 12 öğretmen adayının görüşlerine
başvurulmuştur.
Tablo1. Araştırmaya katılan öğretmen adayları ile ilgili kişisel bilgiler
Katılımcı
kodları

Cinsiyet

K1

K

23

Sınıf Öğretmenliği

4

K2

E

24

Sınıf Öğretmenliği

4

K3

E

22

Matematik Öğretmenliği

4

K4

E

23

K5

K

24

Matematik Öğretmenliği

4

K6

E

23

Okul Öncesi Öğretmenliği

4

K7

K

25

Fen Bilgisi Öğretmenliği

4

K8

E

24

Fen bilgisi Öğretmenliği

4

K9

E

23

Sınıf Öğretmenliği

4

K10

E

24

Matematik Öğretmenli

4

K11

E

22

Sınıf Öğretmenli

4

K12

E

25

Türkçe Öğretmenliği

4

Yaş

Bölümü

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Sınıfı

4

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların 3’ünün kadın 9’unun erkek, yaşlarının 22 ile 25 arasında olduğu
görülmektedir. Öğretmen adaylarının dördünün sınıf öğretmenliği, üçünün matematik öğretmenliği,
üçünün fen bilgisi öğretmenliği, birinin okul öncesi öğretmenliği ve birinin de Türkçe öğretmenliği
bölümünde öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Yine araştırmaya katılan tüm öğretmen adaylarının
dördüncü sınıfta okudukları görülmektedir.
Veri toplama aracı
Araştırmada çalışması ülkemizin doğusunda bulunan bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim
gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleki yeterliklerine ilişkin görüşlerini almak için araştırmacı
tarafından, nitel araştırma desenine göre, altı adet açık uçlu sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme
formu oluşturulmuştur. Görüşme formu geliştirilirken ilk olarak kuramsal boyutu ile literatür taranmış
ardından soru havuzu meydana getirilmiştir. Araştırmacı soru havuzunda bulunan soruları incelemiş ve
uzman görüşü alınacak forma dönüştürmüştür. Oluşturulan görüşme formu sureti, soruların dil
bakımından anlaşılırlığı, amaca uygunluğu ve ölçmek istediği olguyu ölçme derecesinin tespiti için Kafkas
Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümü ve Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi bölümünde görevli alanlarında
uzman 3 dil bilimci, 2 alan uzmanın görüşleri alınarak sorulara son şekli verilmiştir. Bu alan uzmanlarının
uyarıları neticesinde sorular tekrar incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmış ve iki öğretmen adayı ile ön
uygulama yapılmıştır. Bu uygulamalar neticesinde görüşme formunun uygulanacak son hali meydana
getirilmiştir.
Son uygulama için geliştirilmiş olan görüşme formunda, kişisel bilgileri içeren dört soru yer
almaktadır. Bu sorular; alan bilgisi, mevzuat bilgisi, eğitim öğretimi planlama, öğrenme ortamları
oluşturma, ölçme değerlendirme, öğrenciye yaklaşım, milli, manevi ve evrensel değerler yeterliğine ilişkin
öğretmen adaylarının görüşleri ile ilgili altı ana soru ve bu soruların açımlayıcı sorularından oluşmaktadır.
Prosedür
Araştırmanın veri elde etme aşamaları 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde yapılmıştır.
Çalışmada katılımcıların en fazla farklı bölümlerden bulunmasına dikkat edilmiştir. Çeşitli bölümlerden
gönüllülük ilkesine uygun olarak göre önceden randevu talep edilerek araştırmacının geliştirdiği görüşme
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formu vasıtası ile yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama süreci on günde
tamamlanmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler 20 dakika ile 40 dakika arasında sürmüştür. Çalışmada
15 katılımcıyla görüşme planlanmış ancak katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar ile tekrara düştükleri
tespit edilmiştir. Bu yüzden benzer görüşler de dikkate alınarak görüşmeler 12 katılımcıyla
sınırlandırılmıştır.
Verilerin analizi
Araştırmada elde edinilen veriler nitel araştırma desenine göre betimsel analizi yapılarak
çözümlenmiştir. Elde edilen veriler analiz edilirken, mülakata katılan on iki öğretmen adayına yöneltilen
sorulara verdikleri cevaplar perspektifinde veriler başlangıçta oldukça geniş kapsamlı olduğundan
araştırmacının elde ettiği verileri başta oluşturduğu araştırma sorularına göre analiz etmesi gerekmektedir
(Kuş, 2003). Bu nedenle yazıya dökülen mülakat kayıtları uzun bir süreç içerisinde defalarca okunarak elde
edilen verilerin basitleştirilmesi, indirgenmesi ve daha anlamlı hale gelebilmesi için birinci seviye
kodlamalar yapılmıştır. Öğretmen adayları öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin fikirlerini, başta
sorulara verilen cevaplar ışığında incelenmiş, daha sonra her bir katılımcı diğerinden ilişkisiz olarak
görüşlerini ifade etmişlerdir.
Süreç ardından araştırmacı temaları ve temalandırma gerekçelerini açıklamışlar ve ortak temalar
oluşturmuşlardır. Yapılan bu yöntem ile araştırmanın güvenirliğini sağlanmıştır. Daha sonra araştırmanın
geçerliğini kuvvetlendirmek için temaların oluşmasının ardından dört öğretmen adayına sonuç raporunu
verilmiş böylece üye kontrolü sağlanmıştır. Daha sonra derinlemesine betimleme ile elde edilen bulguların
transferi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilmiş bulguların, araştırmaya katılan öğretmen
adaylarının farklı ve benzer görüşleri kıyaslayarak direk alıntılarla verilme şekli tercih edilmiştir.
Araştırmanın Temaları
Öğretmenlik Mesleki Bilgi Boyutu
Alan bilgisi, mevzuat bilgisi
Öğretmenlik mesleki Beceri
Eğitim Öğretim Planlama, Öğrenme Ortamları Oluşturma, Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme,
Ölçme ve Değerlendirme
Öğretmenlik Mesleği Tutum ve Değerler Boyutu
Milli, Manevi ve Evrensel Değerler, Öğrenciye Yaklaşım, İletişim ve İş Birliği, Kişisel ve Mesleki Gelişim
Bulgular ve Yorumlar
Araştırma için analiz birimi Öğretmenli Mesleki Genel Yeterlik Belgesi esas alınmıştır. Öğretmenlik
mesleki yeterlik kavramı sizce neyi ifade ediyor? Öğretmenlik mesleki yeterlilik alanları sizce neler olabilir?
Öğretmenlik mesleki bilgisi yeterlik göstergeleri neler olabilir? Bir öğretmende bulunması gereken mesleki
beceriler sizce nelerdir? Bir öğretmen de bulunması gereken tutum ve değerler sizce neler olmalıdır?
Öğretmen adaylarında mevzuat bilgisine sahip olduklarını düşünüyor musunuz? Nedenlerini açıklayınız?
Çalışmada ana tema ve alt tema sorularına yanıtlar aranmaya çalışmıştır. Kendileriyle görüşülen öğretmen
adaylarının “Öğretmenli Mesleki Yeterlikleri sizin için ne ifade ediyor?” şeklindeki soruya verdikleri
cevaplar incelendiğinde Öğretmenlik Mesleki Yeterlikleri algısı ile ilgili çerçeve alt problemlere ait
bulgularda verilmiştir.
İkinci Alt Probleme Ait Bulgular
Öğretmenlik mesleki yeterlik kavramı sizce neyi ifade ediyor? Sorusuna katılımcıların tamamına
yakını öğretmenlik mesleki yeterlilik kavramının içeriğini, genel kültür, genel yetenek, pedagojik
formasyon, planlama, değerlendirme gibi kavramlardan doldurmuşlardır. Sınıf öğretmenliği bölümünde
öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencisi K1’in konuyla ilgili görüşleri şöyledir:
Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir. Çünkü peygamberlerin tamamına yakını
aynı zamanda öğretmendirler. Onlarda kendilerine inananlara, tanrıyı, tebliğ ettikleri
dinin, ritüellerini, inanç sistemini, ibadet şeklini öğretmişlerdir. Günümüzde Öğretmenlik
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mesleğinin içerisinde alan bilgisi, eğitim bilimleri bilgisi, genel kültür ve genel yetenek
bilgisi bulunmaktadır. Bunlara ek olarak her öğretmen ve öğretmen adayının çocukları
sevmesi gerekir.
Öğretmenlik mesleki bilgisi yeterlik göstergeleri sizce neler olabilir? Sorusuna araştırmaya katılan
öğretmen adayları çoğunlukla, öğretmen ve öğretmen adaylarının alanlarını kapsayan, bilgiye sahip olması
gerektiği, bunun dışında alanıyla ilgili bilgiler analiz edebilmeli, sınıflandırabilmeli, ayrıca alanıyla ilgili
programların tüm öğelerinin bilmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Türkçe öğretmenliği bölümü dördüncü
sınıf öğrencisi K12’nin görüşleri de bu yöndedir:
Öğretmen ve öğretmen adaylarının alanıyla ilgili bilgileri bilmeleri artık
yetmemektedir değişen çağımızda, bu bilgilerde değişmektedir. Artık günümüzde değişen
dünyayı takip etmek ve bir adım ilerisine geçmek başarının anahtarını oluşturmaktadır.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni öğretmenlik mesleki genel yeterlikleri adlı bir belge
yayımladı. Bu belgede öğretmen adaylarının sahip olması gereken yeterlikler arasında
mevzuat bilgisi de yer almaktadır. Fakat bizlere lisans eğitimi boyunca mevzuat dersi
verilmediği gibi staj yaptığımız okullarda da rehber öğretmenlerimizden bu konu hakkında
bilgi sahibi olamadık. Bu durum bence önemli bir sorundur.
Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri arasında yer alan mevzuat bilgisi kavramı sizce neyi ifade
ediyor? Sorusuna, öğretmen adaylarını tamamı mevzuat bilgisi kavramı öğretmenlerin tabi oldukları
kanun yönetmelik gibi kanuni ifadeleri kapsadığını ifade etmiştir. Fakat öğretmenlik mesleğini ilgilendiren
mevzuatın neler olduğunu açıklar mısınız? Sorusuna; katılımcılar konu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını
ifade etmişleridir.
Ayrıca katılımcı; öğrenimleri boyunca öğretmenlik mevzuatı ile ilgili kendilerine
herhangi bir ders verilmediğini ifade etmiştir. Ayrıca bakanlığın bu kriteri kendilerinde
aramasının da doğru olmadığını ifade etmiştir. (K3, Matematik Öğretmenliği)
MEB’in öğretmenlik mesleki yeterlik belgesinde mevzuat bilgisi teması şu şekilde
sıralanmıştır.
1.
2.
3.
4.
5.

Vatandaş olarak bireysel hak ve sorumluluklarını açıklar.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının içeriğini bilir.
Atatürk’ün eğitim sistemimize katkılarını değerlendirir.
Öğretmenlik mesleğini ilgilendiren mevzuatı açıklar.
Eğitim paydaşlarının hak ve sorumluluklarını ayırt eder.

Bir öğretmende bulunması gereken mesleki beceriler sizce nelerdir? Sorusuna Öğretmen adayları;
sınıfın iyi yönetilmesi, demokratik ortamın oluşturulması, eğitim teknolojilerinin etkin bir biçimde
kullanılması, öğretmenlerin öğretme konusunda becerikli olması gerektiği ifade edilmiştir.
MEB’in Aralık 2017 yılında yayınlamış olduğu öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri
belgesinde, öğretmenlerden beklenen mesleki becerileri şu şekilde sıralamıştır.
1. Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir biçimde planlar.
2. Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli
öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyallerini hazırlar.
3. Öğrenme ve öğretme sürecini etkili bir şekilde yürütür.
Bir öğretmen de bulunması gereken tutum ve değerler sizce neler olmalıdır? Sorusuna katılımcıların
büyük çoğunluğu ahlaki değerlerden, toplumsal normlardan bahsetmiştir. Sınıf öğretmenliği bölümünde
öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencisi K2’nin konuyla ilgili görüşleri şöyledir:
Öncelikle bir öğretmende bulunması gereken en önemli değer vatan sevgisidir. Ayrıca
milletine de bağlı olmalı ve sevmelidir. Milletinin menfaatlerini kendi menfaatlerinden
üstün tutmalıdır. Bir öğretmen hiçbir zaman şunu aklından çıkarmamalıdır: Öğretmenler
ülkelerin soy yetiştiricileridir. Toplumsal pek çok sorunun nedeninin altında eğitim
yatmaktadır. Aynı zamanda pek çok toplumsal ve bireysel sorunların çözümünün de eğitim
olduğunu bir öğretmen yada öğretmen adayı aklından çıkarmamalıdır. Bence iyi bir
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öğretmen çevresini aydınlatabilir. Bulunduğu yerde barışı, huzuru sağlayabilir. Hem
yaşantısı ile hem de sözleri ile çevresindekilere örnek olarak, diğer insanlarında iyiye
doğruya yönelmesini sağlayabilir.
MEB’in öğretmenlik mesleki yeterlik belgesinde tutum ve değerler boyutu şu alt temalardan
oluşmaktadır:
1.
2.
3.
4.

Milli ve evrensel değerler.
Öğrenciye yaklaşım.
İletişim ve işbirliği
Kişsel ve mesleki gelişim.

Sizce öğretmenlerin öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalıdır? Sorusunu, araştırmaya katılanların
birçoğu, öğretmenin sevgi dolu olması, davranışlarında tutarlı olması, öğrencilere bir birey olarak görmesi
gerektiği, bireysel farklılıklara saygılı olması gerektiği, bir anne baba gibi koruyucu kollayıcı olması gerektiği
şeklinden cevaplamışlardır. Konuyla ilgili matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören dördüncü
sınıf öğrencisi K5’in görüşleri dikkat çekicidir. K5 öğretmenlerin öğrencilere karşı yaklaşımlarının şöyle
olması gerektiğini savunmuştur.
Öğretmenler öğrencilerin anne ya da babaları değildirler. Onlar sadece
öğretmendirler. Mesleğinin gereğini yapan bir öğretmenin anne yada baba olmasına gerek
yoktur. Eğer öğretmen anne ya da baba rolüne bürünürse çeşitli sorunlar yaşanabilir.
Bunlar; dayak, sözlü şiddet gibi istenmeyen olaylardır. Öğretmen, öğrenciye özellikle
fiziksel temastan uzak durmalıdır. Malum günümüzde çocuk istismarları alıp başını
gitmiştir. Öğretmenin fazla samimi temasları ( özellikle ilkokulda ya da okul öncesinde)
öğrencinin ilerde iyi-kötü davranışı ayırt edememesine neden olabilir.
MEB’in öğretmenlik mesleki yeterlik belgesinde öğrenciye yaklaşım teması şu şekilde sıralanmıştır.
1.
2.
3.
4.

Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir.
Her öğrencinin öğrenebileceğini savunur.
Öğrencilerin kişisel gelişimini ve geleceğini planlamada öğrenciye rehberlik yapar.
Tutum ve davranışları ile öğrencilere rol-model olur.

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının, kişisel ve mesleki gelişim kavramları sizin için ne ifade
ediyor? Sorusuna öğretmen adaylarının tamamına yakını, öğretmenlerin mesleklerinde başarılı olmaları,
meslektaşları ile iyi geçinmeleri, çevrelerinde bulunan sanatsal aktivitelere katılmaları, yürütülen kültürel
faaliyetlerde görev almaları, kişisel bakımlarına özen özen göstermeli ve sporun birden çok branşı ile
ilgilenmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Bu görüşlere paralel olarak öğretmen adaylarından fen bilgisi
öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan K8 görüşlerini şöyle ifade etmiştir:
Öğretmenler mesleklerini severek yapmalıdırlar. Yani sınıfa mutlu girmelidirler.
Mutluluk salgın gibidir bu yüzden çocuklarda sınıfta mutlu olurlar. Sık sık meslektaşları ile
bir araya gelmelidir. Bu durum hem kendisini sağlıklı değerlendirmesi sağlayacaktır. Hem
de meslektaşları ile bilgi paylaşımında bulunarak gelişimine katkı sağlayacaktır. Ayrıca iyi
bir öğretmen hem ülkesinde de ki olup biteni, hem de dünyada neler olunduğunu takip
eder. İyi bir öğretmen en azından bir tane müzik enstrümanı çalabilmelidir. Tiyatro, sinema
gibi kültürel faaliyetlere takip etmeli ve kendisi de bu tür faaliyetlerin oluşturulmasında
görev almalıdır.
MEB’in öğretmenlik mesleki yeterlik belgesinde kişisel gelişim teması şu şekilde sıralanmıştır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mesleğini severek ve isteyerek yapar.
Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme
yapar.
Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Kişisel bakımına ve sağlığına özen gösterir.
Kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
Mesleki etik ilkelere uyarak mesleki bağlılık ve saygınlığını korur.
Türkiye ve dünya gündemini takip eder.
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Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının iletişim ve işbirliği konusunda hangi kriterleri taşıması gerektiğini
düşünüyorsunuz? Sorusuna öğretmen adaylarının tamamına yakını iletişimi Türkçe etkili kullanmak, ekip
çalışmaları ile işleri yürütmek. Karşılaşılan sorunlarda uzmanlardan görüş almak. Okul, veli, öğrencilerle doğru ve
düzgün diyaloglar kurmak. Çevresiyle, meslektaşlarıyla, amirleriyle, veliler ve öğrencileri ile her zaman iletişim
halinde bulunmak şeklince cevaplamışlardır.
MEB’in öğretmenlik mesleki yeterlik belgesinde iletişim ve işbirliği teması şu şekilde sıralanmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili bir biçimde kullanır.
İnsan ilişkilerinde empati ve hoşgörüyü esas alır.
Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
Meslektaşları ile bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
Eğitim öğretim faaliyetlerinde ailelerle iş birliği yapar.
Okul gelişimine yönelik faaliyetlere aktif olarak katılır.
Tartışma

Mesleğini seven öğretmenleri eğitim kadrosuna katmak için eğitim fakülteleri, programlarına
katacakları öğretmen adaylarını kendileri seçmelidir. Eğitim fakülteleri, programlara alınacak öğretmen
adaylarını seçmek için uygulanacak yöntemi kendileri belirlemelidir(mülakat, sınav, lise notları …). Kuzey
İrlanda’da öğretmen eğitimine giriş için başvuru koşulları eğitim fakülteleri tarafından sağlanmaktadır.
Belçika ve Fransa gib bazı ülkelerde bazı öğretmen yetiştirme kurumları öğrencilerini alırken mülakat
yapmaktadır. Bu görüş ve uygulamalar, öğretmen seçiminde eğitim fakültelerinin de görüşlerinin ve
kriterlerinin dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.. Ayrıca ilgili çalışmaları incelediğimizde,
Türkiye’de öğretmen yetiştirme programına öğrencilerin seçiminde eğitim fakültelerine ya da
üniversitelere söz hakkı verilmelidir. Böylece mesleğini severek yaban öğretmen kadroları ile eğitim
hedeflerine kolayca ulaşılacaktır.
Araştırma kapsamında görüşülen katılımcılar öğretmen yeterlilik belgesinde yer alan yeterlilik
alanlarının büyük bir bölümüne sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlik mesleğinde başarılı
olmanın yolunun öğretmenlik mesleğini sevmeden geçtiğini ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları, başarılı
bir öğretmen olmanın önemli unsurlarından biri de eğitim paydaşları ile etkili iletişim ve paylaşımdan
geçtiğini belirtmişlerdir. Araştırmada katılımcılar öğretmen yeterlilik belgesinde yer alan bazı başlılarda (
mevzuat ) üniversitelerin yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar, staj programlarında
öğretmen yeterlilik belgesinde yer alan yeterlilik alanları ile ilgili uygulama yapma fırsatlarının istenilen
düzeyde olmadığını ifade etmişlerdir.
Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarında iyileştirme amacıyla çeşitli atılımlarda
bulunulmakta ve bu atılımların öğretmen yetiştirme programını iyileştirme isteğinden mi yoksa siyasi ve
toplumsal kaygılardan mı kaynaklandığı aslında bir soru olarak insanların kafalarında hâlâ yer almaktadır
(Yıldırım ve Vural, 2014).
Sonuç ve Öneriler
Yapılan araştırmada öğretmen adaylarını öğretmenlik yeterlilik belgesine bakış açılarının olumlu
olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcılar İyi bir öğretmende bulunması gereken vasıflar için öğretmen yeterlik
belgesinde ki temalar ve alt temaların yeterli olduğu görüşündedirler. Ayrıca katılımcılar son sınıf
öğrencilerinden oluşmaktadır. Son sınıf öğrenciler kendilerini öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği
niteliklerin pek çoğuna sahip olduklarını düşünmektedirler. Fakat yapılan çalışmada öğretmen adayları
öğretmen ve öğrenci ilişkisi konusunda fikir ayrılığına düşmüşlerdir.
Bir kısım öğretmen adayları (K4, K6, K11,K7) öğretmenlerin anne-baba rolü ile öğrencilerine
yaklaşmasını şefkat göstermesini savunurken bir kısım öğretmen adayı ise (K5, K3, K8, K1, K2, K12)
öğretmenlerin sadece öğretmen olduğu, mesleğinin gereğini yapması gerektiği, öğretmenlik mesleğinin
sadece profesyonel bir iş olduğu ve mesleğin kural ve ilkelerinin dışına çıkmamak gerektiğini ifade
etmişlerdir.
Öğretmen adayları öğretmenlik yeterlilik alanlarında kendilerini yeterli gördükleri ortaya çıkmıştır.
Ancak öğretmen adayları kendilerini özellikle mevzuat alanında yetersiz olduklarını ifade etmişlerdir.
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Bu araştırma sonucundan elde edinilen veriler doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir;
1. Yapılan araştırma çalışması birçok üniversiteyi ve eğitim fakültesini kapsayacak şekilde
gerçekleştirilebilir.
2. Öğretmenlik mesleki yeterlik belgesinden hareketle eksik kalınan noktalarda
üniversitelerle iş birliği yapılarak lisan düzeyinde öğretmen adaylarına eksik kalan başlıklar altında
yeni dersler okutulabilir.
3. Öğretmen yeterlik belgesinde yer alan mevzuat bilgisi yeterlik alanı için eğitim
fakültelerinde dersler konulabilir.
4. Öğretmen adaylarının staj programları takip edilip, uygulama boyutunda, iletişim,
değerlendirme, öğrenciye yaklaşım gibi temalar üzende çalışılabilir.
5. Bu çalışmada kapsam dışı kalan alan eğitimi bilgisinin araştırmacılar tarafından kapsamlı
olarak araştırması yapılabilir.
6. Zaman, alt yapı yetersizliği vb. gibi durumlar dışında öğretmen adaylarının kendilerini
mevzuat yeterlilik alanında yeterli hissetmemeleri de bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
Özellikle lisans düzeyinde verilen eğitimin bu anlamda yeterli olamadığı ve öğretmen yeterlilik
belgesinde yer alan yeterlik alanlarının eğitim fakültelerinde dersler olarak okutulması gerektiği
ortaya çıkmaktadır.
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Çocuk Masallarındaki Simgesel Şiddet Öğelerinin Belirlenmesi
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Öz
Çocuk masallarındaki simgesel şiddet ögelerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma nitel
araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi çalışmasıdır. Araştırmada ilkokullarda sıklıkla kullanılan
Grimm ve Andersen masalları ele alınmıştır. Masalların belirlenmesi sürecinde internet üzerinden farklı
yayınevlerinin ilkokul öğrencileri için derlediği Grimm ve Andersen Masalları belirlenmiş ve en sık
karşılaşılan örnekler seçilmiştir. Araştırmada toplam 14 masal betimsel içerik analizi yöntemiyle analiz
edilmiştir. Araştırma sonucunda masallarda geçen simgesel şiddet unsuru barındıran öğeler ayrımcılık, aşk
ve evlilik, simgesel imgeler, olumsuz davranışı olumlama, güzellik/yakışıklılık, kadın-erkek rolleri ve aile içi
ilişkiler olmak üzere toplam yedi ana tema altında toplanmıştır. Masallarda öne çıkan simgesel şiddet
unsurları çoğunlukla sosyal sınıf ve dış görünüme dayalı ayrımcılıkla ilgilidir. Aşk ve evliliğin genç ve güzel
olmayla özdeşleştirilmesi, erkeğin evlenmek için kendini kanıtlamak zorunda kalması, kadınlara yüklenen
pasif toplumsal roller, kötülüğün (cadı, büyücü, üvey anne) kadınla eşleştirilmesi masallarda çoğunlukla
yer alan diğer simgesel şiddet unsurları olmuştur. Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğin bedelini ödeme/ödetme,
hırsızlık ve yalan söyleme ise masallarda doğal karşılanan olumsuz davranışlardır. Bu sonuçlar
doğrultusunda çocukların farklı bakış açılarını sorgulamalarını sağlamak için sınıf ve ev ortamında sadece
peri masallarına değil, farklı masal türlerine ve kendi kültürümüze ait masallara da yer verilmesi, okuma
sonrası çocuklarla masalda geçen olaylar ve gerçekçiliği üzerinde tartışılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Simgesel şiddet, çocuk masalları, sınıf öğretmeni, ilkokul.

Determination of Symbolic Violence Items in Children Tales
Fatma Sadık, Cukurova University, Turkey, fsadik@cu.edu.tr
Sevgi Ergüven Akbulut, Ministry of National Education, Turkey, sevgierguven@gmail.com
Abstract
This research, which was done to determine the symbolic violence items in children tales, is a
document analysis study of qualitative research methods. Grimm and Andersen tales, which are
frequently used at primary schools, were examined in this research. In decision process, Grimm and
Andersen Tales, which are compiled for primary school students by different publishers on the internet,
have been determined and the most frequent samples were chosen. In this research 14 tales in total were
analyzed by descriptive analyze method. As a result of the research, the symbolic violence elements in
the tales were gathered under seven main themes which are discrimination, love and marriage, symbolic
images, affirmation of negative behavior, beauty/good-look, male-female roles, and family relations.
Prominent items of symbolic violence in fairy tales are mostly about discrimination based on social class
and physical appearance. Other symbolic violence items, which are prominent, are the identifying of love
and marriage with being young and beautiful, having to prove himself to marry, passive social roles for
women, identifying women as wicked (witch, sorceress, stepmother). Retaliating, giving back of a favor,
stealing and lying are negative behaviors which are accepted normally. As a result of the investigation, it
can be suggested that not only fairy tales but also different tales and tales of our own culture can be used
in classroom and home, the events in tales and their reality can be discussed with the children.
Keywords: Symbolic violence, children tales, primary school teacher, primary school
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Giriş
Masallar hemen her insanın dinlediği ve dinlemekten keyif aldığı metinlerdir. Dinleyenlerin hayal
dünyalarına etki edecek güçlü bir yapıya sahip olan masallar çocukların iyilik, erdem, paylaşım, mutluluk
gibi olumlu duyguları edinmesinde önemli bir yere sahiptir. İyi ve kötü özellikteki karakterler ile çocuklara
ideal insan özelliklerini öğretme işleviyle masallar hayata dair dersler verir. Bunun yanı sıra masal
kahramanının başından geçen olaylar okuyucuya ve dinleyiciye başkasının gözünden deneyimler sunar.
Masallarda genellikle neden-sonuç ilişkisine bakılmaksızın olaylar karmaşık ve gerçek yaşamda olmayacak
şekilde ilerler (Türkan, 2010). Çünkü masallar genelde sorgulanmadan dinlenir veya okunur. Bir diğer
ifadeyle okuyucunun veya dinleyicinin masalla ilgili makul olaylar zinciri beklentisi yoktur. Masallarda
olaylar hayal gücünün sınırlarındadır. Fakat masaldaki ana ve yan olaylar irdelendiğinde bilinçaltına itilmek
üzere birçok simgesel unsur barındırdığı söylenebilir. Örneğin birçok masalın içinde üvey anne veya
cadıların fiziksel şiddet uyguladıkları veya öldürme girişimlerinde bulunduklarına dair alt metinler
geçmekte, bu kişilerle ilgili olarak “kötü ve çirkin” gibi toplumsal yargılar gizil olarak iletilmektedir (Sezer,
2017). Bu bağlamda masalların okuyucusuna veya dinleyicisine görünen mesajları dışında örtük mesajlar
verdiği, bu metinleri sorgulamadan dinleyen veya okuyan masal dinleyicileri/okuyucularının simgesel
şiddete maruz kaldıkları söylenebilir.
Simgesel şiddet, Bourdieu tarafından ortaya atılan sermaye türleri içerisinde yer alır ve simgesel
sermayenin vücut bulmuş halidir. Bourdieu’ya (2016, s.208) göre simgesel şiddet hâkim güç tarafından
oluşturulan ve uygulanan sınıflamayı dayatır. Bu sınıflamaya maruz kalan kişinin bunu doğal karşılaması
söz konusudur. Simgesel şiddet güçlü olanın güçsüz olana uyguladığı bir tahakküm şeklidir. Fiziksel şiddetin
olmadığı durumlarda simgesel şiddet kolaylıkla uygulanabilir ki bu şiddet türü iyi-kötü, eril-dişi, seçkinbayağı gibi özelliklerin kişide bulunma veya bulunmama durumuna göre şekillenir (Swartz, 1997).
Dolayısıyla simgesel şiddet cinsiyet, kılık-kıyafet, dil, davranış biçimleri, yaşanan yer, yeme-içme
alışkanlıkları, tercih edilen kitap/müzik/film/eşya vb. gibi gündelik yaşama dair konularla ilgilidir. Bourdieu
(2015, s.260) kişilerin ait oldukları toplumsal sınıfın özelliklerinin yaşamlarında tercihler, alışkanlıklar,
eğitim gibi unsurlar aracılığıyla simgesel bir düzen oluşturduğunu belirtir. Bu düzenin yaşam tarzları farklı
olan insanlar arasında ayrıma ve her birinin ait oldukları sınıfın koşullarını yeniden üretmelerine neden
olduğunu vurgular. Sembolik şiddetin meydana gelmesi için gözle görülür bir eylem veya tehdit olması
gerekli değildir. Bu şiddet türü maruz kalan kişinin kendi toplumsal varlığından şüphe etmesine,
korkmalarına ve acı çekmelerine neden olan her türlü davranıştan oluşabilmektedir (Riscal, Riscal &
Stabelini, 2016, s.243). Simgesel şiddet içinde eşitliğin olmadığı, yasal olarak yaptırımla sonuçlanabilen ve
buna gönüllü olarak katılımın gerçekleştiği bir ilişki türüne neden olur (Colaguori, 2010, s.392). Tüm
bunlardan hareketle simgesel şiddetin, ilişki içindeki kişiler arasında güç eşitsizliğinden doğan, gücü elinde
bulunduranların güçlerini kullanarak kendilerine toplumsal olarak geçerli ve güvenli bir pozisyon yaratması
ve bunun sonucunda da diğerleri ile arasında sınıfsal bir kutuplaşmaya neden olmalarını içerdiği
söylenebilir. Bu kutuplaşma, güce maruz kalanlarca kabullenme, olağan karşılama, farkında olmama ve
boyun eğme gibi içselleştirilmiş bir konum olarak sonuçlanır.
Simgesel şiddetin tarif edilen özellikleri irdelendiğinde, masallar aracılığıyla kolaylıkla uygulanabildiği
söylenebilir. Masallar hitap ettiği kitle açısından oldukça hassas bir konumdadır. Çünkü masallar özellikle
dil becerilerinin gelişmeye başladığı ilk çocukluk döneminde çocukların ilgisini daha çok çeker (Çetinkaya,
2007). Çocukların dinlediği veya okuduğu masalları, masalların verdiği alt iletiler yönünden irdelemesi
bulundukları gelişim dönemi itibariyle beklenemez. Bu açıdan çocuklar okudukları veya dinledikleri
masallarda yer alan simgesel şiddet ögelerini farkında olmadan benimseyebilirler. Küçük çocuklar okulda
öğretmenlerinin, evde ebeveynlerinin seçtikleri masalları okurlar veya dinlerler. Bu nedenle özellikle
öğretmenlerin bu konuda daha bilinçli olması, sınıf kitaplığı için kitap seçerken veya velilere kitap
önerisinde bulunurken simgesel şiddet ögeleri barındırmayan kitapları tercih etmeleri önemlidir. Aksi
halde çocuklar bu kitaplar aracılığıyla, farkında olmadan simgesel şiddet ögelerine maruz bırakılacaklardır.
Bu nedenle öğretmenler ve ebeveynler tarafından sıklıkla tercih edilen, yıllardır okunan/okutulan en
bilindik masalların simgesel şiddet ögeleri açısından incelenmesi önemlidir. Masallarla ilgili yapılan
çalışmalar incelendiğinde genellikle çocuk edebiyatı eserlerinin literatür şeklinde toplandığı (Akbaba,
2001; Asutay, 2013; Barkın Aka, 2017; Boynukalın, 2015; Dağlıoğlu &Çamlıbel Çakmak, 2009; Golban &
Karip; 2017; Güneş, 2006; Okur Tolun, 2005; Yener, 2007), çoğunlukla okul öncesi döneme ait kitaplara
odaklanıldığı görülmüştür (Öztürk & Giren, 2016; Turan &Ulutaş, 2016; Görgü, 2007; Fırat, Güleç & Şahin,
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2013). Çocuk edebiyatının Türkçe öğretmen adayları veya farklı kademelerden öğrencilerle incelendiği
çalışmalara da rastlanmış (Aslan, 2017; Çevik, 2008; Temizyürek & Vargelen, 2016; Yakar, Yılmaz & Arslan,
2016; Yücel, 2015) ancak sınıf öğretmenleri ile yapılan çok az sayıda çalışmaya ulaşılmıştır (Büyükkavvas
Kuran & Ersözlü, 2009; Çetinkaya, 2007). Çocuk masallarını içeriğindeki simgesel şiddet unsurları açısından
inceleyen araştırmaya ise rastlanmamıştır. Bu gerekçelerle en çok bilinen ve ilkokullarda da sıklıkla
kullanılan masallardan olan Grimm Masalları ve Andersen Masallarındaki simgesel şiddet ögelerini
inceleyen bir araştırma yapmaya gereksinim duyulmuştur. Araştırmanın temel amacı masalların
barındırdığı simgesel şiddet unsurlarını belirlemek ve elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlere ve
velilere öneriler getirmektir.
Yöntem
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesidir. Doküman incelemesi araştırılmak
istenen olgular hakkında bilgi kaynağı olan yazılı materyallerin analiz edilmesidir (Yıldırım & Şimşek, 2008).
Araştırmada incelenen dokümanlar masallar, incelenen olgu ise simgesel şiddettir.
Veri Toplama Aracı /İncelenen Dokümanlar
Bu araştırmada incelenen dokümanlar ilkokullarda en çok bilinen ve sıklıkla kullanılan masallardan
olan Grimm Masalları ve Andersen masallarıdır. Grimm ve Andersen Masalları sayıca çok olduğundan
seçim yapmak amacıyla öncelikle internet üzerinden satış yapan sitelerde farklı yayınevlerinin ilkokul
öğrencileri için derlediği Grimm ve Andersen Masalları incelenmiştir. Daha sonra en sık karşılaşılan
örneklerden toplam 14 masal “Pamuk Prenses, Orman Evi, Külkedisi, Rapunzel, Hansel ve Gretel, Dikenli
Gül (Uyuyan Güzel olarak bilinir), Kurbağa Kral ile Aslan Yürekli Heinrich (Kurbağa Prens olarak bilinir),
Kırmızı Başlıklı Kız (Grimm Masalları), Gerçek Prenses (Prenses ve Bezelye Tanesi olarak bilinir), Çirkin
Ördek, Parmak Çocuk, Deniz Kızı, Çoban Kız ile Baca Temizleyicisi, Yabani Kuğuları (Andersen Masalları)”
seçilmiştir. Bu masallar çevirisi Saffet Günersel tarafından yapılan ve orijinaline en yakın çeviri olarak kabul
edildiği belirtilen Pinhan Yayınevi’ne ait kitaplardan seçilmişlerdir.
Verilerin Analizi
Masalların analizinde betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analizin ilk aşamasında her iki
araştırmacı ayrı ayrı seçilen masalları okumuş ve simgesel şiddet kavramının unsurlarından olan “güç,
tahakküme itaat etme, kabulleniş, farkında olmaman”nın yer aldığı ifadeler belirlenerek kodlanmıştır.
Sonraki aşamada kodlayıcı güvenirliğini test etmek için belirlenen kodlar karşılaştırılmış ve kodlayıcılar
arası uyum .94 olarak belirlenmiştir. Üzerinde görüş ayrılığı olan kodların olduğu masallar iki araştırmacı
tarafından birlikte tekrar okunmuş ve üzerinde tartışılarak tekrar kodlama yapılmıştır. Temalar
araştırmacılar tarafından ilgili literatür göz önünde bulundurularak birlikte atanmış, son aşamada tema ve
kodları karşılaştırmak amacıyla veriler tablolar halinde düzenlenmiştir. Araştırma bulguları sunulurken
masallardan simgesel şiddet ögesi olan ifadelere ait doğrudan alıntılara yer verilmiş, alıntı yapılan masalı
belirtmek için masalın baş harfleri, ifadenin masalın içinde geçtiği yeri belirtmek için sayfa numarası
kullanılmıştır (Örneğin; Külkedisi K ile, Dikenli Gül DG ile, Deniz Kızı DK ile gösterilmiştir).
Bulgular
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ayrımcılık, aşk ve evlilik, simgesel imgeler, olumsuz
davranışı olumlama, güzellik/yakışıklılık, kadın-erkek rolleri ve aile içi ilişkiler olmak üzere toplam yedi ana
tema altında toplanmıştır. Aşağıda bu temalar altında araştırma bulguları detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
1.Ayrımcılık
Masallardaki olaylarda geçen ayrımcılık türleriyle ilgili bulgular Tablo 1’ de gösterilmiştir.
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Tablo 1.
Masallarda Geçen Ayrımcılık Türleri
Tema
Sosyal sınıf ayrımcılığı

Kod
Soyluların daima yakışıklı ve güzel olması
Soyluların görkemli kıyafetler giymesi
Soyluların altın ve gümüş eşyalar kullanması (ayakkabı,
tabak, ayna, oyuncak vb.)
Soyluların zeki, yetenekli ve güçlü olması
Beyaz/pembe ten, temiz olma, kırmızı dudak, sarı uzun saç,
küçük ayakkabı, narin olmanın vb. onaylanması
Koyu ten, kısa boy, iri olma vb. gibi özelliklere karşı
önyargılar
Kötü olanın (cadı, büyücü, peri, falcı vb.) kadın olması

Masal
K, ÇKBT, YK, OE, DK, PÇ, KP,
PP, R, DG, GP

f
11

OE, KP, R, DG, PP, DK, PÇ,
YK, ÇÖ

9

HİG, R, DG, PP, DK, PÇ, YK

7

Cinsiyet rollerinde
ayrımcılık

Kadının hizmet etmesi
Zor işleri başaranların erkek olması (kötülerle savaşma)
Dans edenlerin/ettirilenlerin kadın olması

HİG, PP, DK, YK, OE

5

Yaşa dayalı ayrımcılık

En genç kardeşin daima en olumlu özelliklere sahip olan
olarak belirtilmesi (güzellik, yetenek, cesaret, düşünceli
olma vb.)
Prensin yaşlı adama dönüştürülerek çirkinleştirilmesi

K, OE, DK, YK, KP

5

Hayvanlar arasında
ayrımcılık (güzellikçirkinlik)

Güzelliğin kuğuyla,
Çirkinliğin kurbağa, köstebek ve keçiyle
Kötülüğün kurtla özdeşleştirilmesi

YK, PÇ, ÇKBT, KBK

4

Mesleki ayrımcılık

Temizlikçilik, odunculuk, çiftçilik vb. küçük görülmesi

HİG, ÇKBT

Dış görünüşte ayrımcılık

Cinsiyet ayrımcılığı

Toplam

2
43

Tablo 1 incelendiğinde masallarda sıklıkla sosyal sınıf ayrımcılığının yer aldığı, bu bağlamda soyluların
daima güzel ve yakışıklı oldukları, görkemli kıyafetler ve eşyalar kullandıkları ve zeki ve yetenekli oldukları
(f:11) vurgulandığı görülmektedir. Masallarda beyaz/pembe ten, kırmızı dudak, uzun saç gibi belirli fiziksel
özelliklerin güzellik ile özdeşleştirildiği, kısa boy ve koyu ten gibi özelliklere karşı önyargılı ifadelerin olduğu
(f:9) görülmüştür. Bunun yanı sıra incelenen masallarda cadıların ve büyücülerin daima kadın olduğu (f:7),
toplum içinde kadınlara genelde hizmet etme yönünde rol verilirken, erkeklere zor işleri başarma rolü
verilmiştir (f:5). Bazı hayvanlara güzellik bazılarına çirkinlik sıfatı yakıştırılarak hayvanlar arasında (f:4) ve
odunculuk, temizlikçilik gibi meslekler arasında (f:2) ayrımcılık yapılmıştır. Aşağıda bu konuyla ilgili
alıntılara yer verilmiştir:
“…Altın giysisi içinde öyle güzel görünüyordu ki, onu bir kralın kızı sandılar.” (K, s.30)
“…Ama öbür yavruları çok güzel! ...Sadece bir tanesi çok büyük işte! O tam bir başarısızlık örneği.
Keşke onu değiştirebilseydi!” (ÇÖ, s.314)
“… Bana bugünkü yemeğimi her zaman söz dinleyen en küçük kızımla gönder; o ablalarına ya da
oraya buraya uçan arılara benzemez, doğru yolu bulacaktır.” (OE, s.147)
“…Kızlarının hepsi güzeldi ama en genci öyle güzeldi ki, o zamana kadar pek çok güzel görmüş güneş
bile onu seyretmeye doyamıyordu.” (KP, s.236)
“…Her ne kadar baca temizleyicisi kılığındaysa da aslında bir prensti o!” (ÇKBT, s.425)
2. Aşk ve Evlilik
Masal kahramanlarının âşık olduğu/ evlendiği kişilerde aradıkları kriterler ve evliliğin gerçekleşme
süreciyle ilgili vurgulanan özellikler Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2.
Aşk ve Evlilik İle İlgili Özellikler
Tema

Kod

Masal

f

Fiziksel özellikler

Güzel ve yakışıklı olma
Genç olma (kızların 18 yaşından küçük olması)

K, KP, R, PP, DG, DK,
PÇ, YK, ÇKBT, ÇÖ, OE

11

Karar/seçim

Kurtarıcıyla/kahramanla sorgulamadan
evlenme
Evlilik kararı erkeğe ait/ teklifi erkek yapar
Kendini evleneceği kişiye kanıtlama (zor bir
sınavdan geçme, zor bir işi başarma)

OE, DK, KP, PP, DG, R,
YK, K

8

OE, DK, KP, YK, DG,
GP, R

7

Sosyal statü

Soylu olma
Daha önce evlenmemiş olma

K, KP, DG, PP, DK, GP,
YK

7

Ekonomik

Zengin olma
Refah içinde yaşatma gücü

K, R, PÇ, ÇKBT

4

Kendini kanıtlama/sınavdan
geçme

Toplam

37

Tablo 2’de görüldüğü gibi masallarda aşk sıklıkla güzel/yakışıklı ve genç olan kişilerle (f:11)
özdeşleştirilmiş, aşk ve evlilik zorlu bir sürecin sonunda kahramanın (çoğunlukla erkek) kendini
kanıtlamasıyla gerçekleşmiştir (f:7). Kendisini zor bir durumdan kurtaran kişiyle/kahramanla koşulsuz
evlilik öne çıkarılmış (f:8), evlilik kararı erkeğin seçimi (f:8) olarak vurgulanmıştır (f:8). Evlenmek için aynı
sosyal sınıftan olma (f:7) sık sık vurgulanırken, evlilik zenginlik içinde yaşamanın anahtarı olarak (f:4)
gösterilmiştir. Masallardan bazı alıntılar aşağıda yer almaktadır:
“Pamuk Prenses büyüdü, gitgide güzelleşti ve yedi yaşına bastığında öyle güzel oldu ki, kraliçeyi
bile geçti.”(PP, s.479)
“Birbirlerine uyuyorlardı, ikisi de gençti, ikisi de aynı porselenden yapılmıştı ve aynı şekilde ikisi de
kırılabilir cinstendi.” (ÇKBT, s.426)
“…Şenliğe hiç evlenmemiş tüm güzel kızlar davet edildi; böylelikle prens kendisine bir eş
seçecekti.”(K, s.27)
“…Sen ona kocaya varırsan rahat edersin.”(PÇ, s.53)
“…‘Benimle gel!’ dedi kral: ‘Burada kalamazsın! Sen çok iyi bir kıza benziyorsun. Çok da güzelsin. Bu
yüzden sana kadife ve ipekten giysiler yaptırıp başına da altın bir taç yerleştireceğim; sarayımın en
güzel yerinde oturacaksın, orası senin yuvan olacak’.”(YK, s.188)
3. Simgesel İmgeler
Masallarda karşılaşılan simgesel imgeler Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3.
Masallarda Yer Alan Simgesel İmgeler
Tema

Kod

Masal

f

Orman

Erkek çocuklukların yetişkinlik sınavını verdiği, kendini kanıtladığı
yer/cesaretin mücadelenin simgesi
Kötülüklerin merkezi (büyü ve lanetlerin yapıldığı yer)
Terkedilme

OE, ÇÖ, DK, PÇ, YK,
KP, HİG, PP, KBK, R

10

Altın

Asaletin, zenginliğin göstergesi

YK, DK, PP, K, ÇKBT,
DG, R

7

Kule/kale/ş
ato/saray

Erkek çocuklukların yetişkinlik sınavını verdiği, kendini kanıtladığı
yer/cesaretin mücadelenin simgesi
Kızlar için esaretin simgesi/kurtarılmayı bekledikleri yer

R, DG, YK, KP

4

Çöl

Ölüm
Mahkûmiyet

R

1

Toplam

22
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Tablo 3 incelendiğinde orman (f:10) ve altının (f:7) masalarda en sık geçen simgesel imgeler olduğu
görülmektedir. Buna ek olarak kule, kale, saray, şato gibi yerler (f:4) bir sınav mekânı olarak simgelenirken
bir masalda çölün ölüm ve mahkûmiyeti simgelediği görülmüştür. Aşağıda buna dair bazı alıntılara yer
verilmiştir:
“Kırmızı Başlıklı Kız büyükannen nerede oturuyor? ‘Ormanda; on beş dakika daha gidersen üç tane
kocaman meşe ağacı görürsün. Evi hemen onların önünde.’” (KBK, s.448-449)
“…Gretel ağlamaya başlayarak, ‘Bu ormandan nasıl çıkacağız?’ dedi. Ama Hansel, ‘Bekle biraz da ay
çıksın! O zaman yolu buluruz.’ diyerek onu yatıştırdı… Bütün gece yürüdüler ve gün ağarırken
babalarının evine döndüler.” (HİG, s.352)
“Rapunzel çocukların en güzeli oldu. On iki yaşına bastığında büyücü kadın onu orman içindeki bir
kuleye hapsetti. Bu kulenin ne kapısı vardı ne de merdiveni…” (R, s.441)
4. Olumsuz Davranışı Olumlama
Tablo 4, masalların içinde geçen olaylarda olumlanan olumsuz davranış örneklerini göstermektedir.
Tablo 4.
Masallarda Olumlanan Olumsuz Davranışlar
Tema

Kod

Kötü olana kötülük yapma

Kötü olan/ kötülük yapan işkence ve eziyeti hak eder (Gözlerini
oyma, mahzene tıkma, kızgın demir ayakkabıyla dans
ettirme, postunu yüzme vb.)

HİG, KBK, PP, OE, K

5

İyiliğin karşılığını/ bedelini
ödeme

Yapılan bir iyiliğin veya verilen bir şeyin karşılığını verme
Kendini kurtaran erkeğe vefa borcunu evlenerek ödeme

R, DK, DG, YK, PP

5

Büyü yapma/yaptırma

Güzel olmak, istediği şeye ulaşmak, âşık etmek için büyü yapma

PP, DK, K, YK

4

Cinsiyete dayalı
olgunlaştırma

Hamile kalma
Küçük yaşta evliliklerin aile tarafından onaylanması

DK, KP, R

3

Yalan söyleme

Zorluklar karşısında/ amaca ulaşmak için yalan söyleme

KP, HİG

2

Hırsızlık yapma

İyi olan kişiler iyilik yapmak için veya zor bir durumdan
kurtulmak için hırsızlık yapabilir

HİG, R

2

Toplam

Masal

f

21

Tablo 4 incelendiğinde çoğunlukla kötü olana eziyet etme (f:5) ve bir iyilik karşısında bedel/karşılık
ödemenin (f:5) masallarda olağan bir durum gibi gösterildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra istenilen/arzu
edilen şeye büyü yaptırarak ulaşma (f:4), küçük yaşta evlenme, evlenmeden hamile kalma (f:3), zor bir
durumdan kurtulmak için yalan söyleme (f:2) ve hırsızlık yapmanın (f:2) masallar içinde doğal davranışlar
olarak yansıtıldığı görülmüştür. Aşağıda buna dair bazı masallardan alıntılar yer almaktadır:
“…Onları mahzene tıktım. İkisi de bundan böyle bir kömürcünün yanında kalıp çalışacaklar…” (OE,
s.151)
“…Kötü kadın haykırarak bela okudu… Korku ve dehşet içinde kalarak yerinden kıpırdayamadı. O
sırada demir terlikler kızgın ateşte kızdırılmıştı bile; onları maşayla tutarak kadının önüne getirdiler;
bunları ayağına geçirerek dans etmesi gerekiyordu. Giydi ve dans etti; yere düşüp ölene kadar.” (PP,
489)
“Bu arada bana da borcunu ödemelisin! dedi büyücü: Az şey istemeyeceğim senden! Deniz altında
yaşayanlar içinde en güzel sesli sensin! … İşte bu sesi bana vermen gerekiyor! Ancak senin sahip
olduğun en değerli şey de bana pahalıya mal olacak! Sana kanımı kattığım bir büyülü bir içki
vereceğim, böylece ikimiz de karlı çıkacağız.” (DK, s.107)
“…Cadı karının evine girdiler; her köşede içi inci ve kıymetli taşlarla dolu sandıklar vardı…Hansel
onları ceplerine yerleştirdi. ‘Eve de götürelim biraz.’ diyen Gretel de önlüğünün cebini doldurdu.”
(HİG, s.358)
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5. Güzellik/ Yakışıklılık
Bu tema altında güzel/ yakışıklı olana atfedilen özellikler toplanmıştır.
Tablo 5.
Güzellik/ Yakışıklılığa Atfedilen Özellikler
Tema
Fiziksel
özellikler

Kişisel
özellikler

Kod

Masal

Beyaz/pembe ten, kırmızı dudak, uzun saç, küçük ayaklar, zayıf/narin
olma vb.
Uzun boylu, güçlü olma vb.
Genç (18 yaşından küçük) olma
Erkeklerin Kişisel Özellikleri
Cesur

f

K, KP, R, PP, DG, DK, PÇ,
YK, ÇKBT, OE

10

K, DG, PP, YK, DK, ÇKBT, KP,
OE, R, PÇ

10

Özgüvenli
Zeki
Yetenekli
İyi kalpli
Atılgan
Risk alan
Mücadele eden
Kurban edilen/lanetli/ kurtarılmayı bekleyen
Duygusal olarak güçlü
Kızların Kişisel Özellikleri
Zeki
Yetenekli
İyi kalpli
Pasif
Zorluklarla baş edecek kadar cesur değil
Kurban edilen/lanetli/ kurtarılmayı bekleyen
Duygusal olarak zayıf
İnançlı
Sadık
Hoşgörülü
Arkadaş canlısı

Toplam

20

Tablo 5’te görüldüğü gibi incelenen masallarda güzellik ve yakışıklılığa dair belirli fiziksel (f:10) ve
kişisel özellikler (f:10) vurgulanmaktadır. Beyaz tenli, uzun saçlı, zayıf/narin, uzun boylu ve genç olma
fiziksel özellik olarak vurgulanırken, kişisel özellikler kız ve erkek karakterlerde bazı noktalarda farklılaşarak
ifade edilmiştir. Örneğin erkekler cesur, özgüvenli, zeki, yetenekli, iyi kalpli, atılgan, risk alan olarak
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betimlenirken kızlar yine zeki, yetenekli, iyi kalpli ancak pasif, edilgen, kurtarılmayı bekleyen vb. şeklinde
betimlenmiştir. Aşağıda bununla ilgili bazı masallardan alıntılar yer almaktadır:
“Genç kızın upuzun altın sarısı saçları vardı.”(R, s.441)
“On bir kardeş, ki hepsi prensti, göğüslerine birer yıldız takıp kılıçlarını da kuşanarak okula gidiyordu;
kara tahtaya elmas kalemle yazıyor ve her şeyi de adamakıllı ezberliyorlardı. Yani prens oldukları
belliydi.” (YK, s.174)
“Genç kız orada erkenden kalkıp sabahtan akşama kadar su taşımak, ateş yakmak, yemek pişirmek
ve çamaşır yıkamak gibi ağır işleri yapmak zorunda kalıyordu…Onunla dalga geçiyor, ocağın külüne
bezelye ve mercimek atıyor, sonra oturup onları ayıklamasını istiyorlardı. Kızcağız akşamları yorgun
argın, yatağa bile gidemeden ocağın yanındaki küllerin üzerine uzanıveriyordu. Yani üstü başı hep kül
içindeydi ve kirli görünüyordu.” (K, s.25-26)
“Kız o kadar öfkelendi ki, onu bütün gücüyle duvara fırlattı…Kurbağa yere düşer düşmez
kurbağalıktan çıktı, dost bakışlı, yakışıklı bir prense dönüştü. O zaman delikanlı, kendisinin bir cadı
tarafından büyü yapılarak kurbağaya dönüştürüldüğünü ve o güne kadar hiç kimsenin onu
kurbağalıktan çıkaramadığını anlattı.” (KP, s.239)

6. Kadın ve Erkeğin Rolleri İle İlgili Bulgular
Bu temada masallarda yer alan kadın ve erkek karakterlere atfedilen roller yer almaktadır.
Tablo 6.
Kadın ve Erkek Rolleri
Tema
Kod
Masal
Erkek
Refah içinde yaşatma
ÇKBT, YK, PÇ, HİG, DG, R, PP
Koruma
Kurtarma
Kadın
İtaat etme
PP, KP, DK, OE, YK
Ev işlerini yapma
Evde oturma
Özveride bulunma (her şeyden vazgeçme)
Toplam

f
7

5

12

Tablo 6 incelendiğinde masallarda erkeklere kadını refah içinde yaşatma, dışardaki her türlü
kötülükten koruma, onu bir lanetten veya zor durumdan kurtarma (f:7) rolü; kadınlara erkeğe itaat etme,
ev işlerini yapma, evde oturma ve gerektiğinde aşkı için her şeyden vazgeçme (f:5) rolü yüklendiği
görülmektedir. Buna göre bazı masallardan alıntılar aşağıda yer almaktadır:
“…Biraz daha yürüdü; her şey o kadar sessizdi ki, soluk alıp verişi bile duyuluyordu. Sonunda kuleye
vardı ve Dikenligül’ün uyuduğu ufak odanın kapısını açtı. Kız o kadar güzeldi ki, prens gözlerini ondan
ayıramadı. Eğilerek ona bir öpücük kondurdu. Öpülür öpülmez Dikenligül gözlerini açtı, uyandı ve
karşısındakine dostça baktı.”(DG, s.313)
“Genç oğlan ona kendisini koca olarak kabul edip etmeyeceğini sordu. Onun ne kadar genç ve
yakışıklı olduğunu görünce ‘O bana yaşlı Gotel’den daha iyi bakacaktır.’ Diye aklından geçirdi ve
olumlu cevap verdi.” (R, s.443)
“Yaşlı adamın emri üzerine güzel bir çorba pişirdi. … Dışarı çıktı, tavukla horoza yemlerini verdi,
alacalı ineğe de bir kucak dolusu su taşıdı… Hayvanları böyle besledikten sonra kız, yaşlı adamın
masasına oturdu ve arta kalan yemeği yedi… Kız merdivenlerden yukarı çıktı, yatakları havalandırdı,
temiz çarşaf serdi…” (OE, s.148-149)
7.Aile İçi İlişkiler İle İlgili Bulgular
Masallarda yer alan ailelerde aile içindeki ilişkilere dair belirlenen simgesel şiddet unsurları Tablo
7’de verilmiştir.
Tablo 7.
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Masallardaki Aile İçi İlişkiler
Tema
Üvey anne- çocuk ilişkisi
Üvey anne-Baba ilişkisi
Çocuklar arasında görev
dağılımı
Toplam

Kod
Üvey annenin eşinin çocuklarına daima kötü davranması
Babanın yeni eşinin (üvey annenin) çocuklarına karşı olumsuz
davranışlarına/kötülüklerine göz yumması
Görev dağılımının büyük çocuktan başlayarak verilmesi

Masal

f

K, HİG, PP, YK, R
K, HİG, PP, YK

5
4

K, OE, DK

3
12

Tablo 7 incelendiğinde masallarda yer alan aile içi ilişkilerde üvey annenin baskın olduğu
görülmektedir. Masallarda üvey anne, evlendiği kişinin çocuklarına daima kötü davranmakta (f:5), bu
durumda baba yeni eşinin çocuklarına karşı bu olumsuz davranışlarına göz yummaktadır (f:4). Buna ek
olarak incelenen masalların üçünde aile içinde çocuklara bir görev verileceği zaman daima en büyük
çocuktan başlandığı görülmüştür. Aşağıda bazı alıntı örnekleri yer almaktadır:
“Dinle beni bey. Yarın erkenden çocukları ormanın hiç balta girmemiş kısmına götürürüz. Orada
onlara ateş yakar ve birer parça ekmek bırakırız. Onlar evin yolunu bir daha bulamaz; böylece
onlardan kurtulmuş oluruz… ‘Olmaz, hanım…’ dedi adam. ‘Ben bunu yapamam; nasıl onları ormanda
yapayalnız bırakırım? Çok geçmez vahşi hayvanlara yem olurlar.’ ‘Aptallık ediyorsun.’ dedi karısı… Hiç
durmadan konuşarak adamın başını etini yedi; sonunda oduncu razı oldu.” (HİG, s.349)
“Genç kız o kadar saf ve temizdi ki, büyü yapacağını yapamamıştı. Kötü kalpli kraliçe bunu görünce
genç kızın vücudunu ceviz suyuyla ovaladı; kızcağızın cildi koyu kahverengi oluverdi… Güzel Elisa’yı
tanımak artık imkânsızdı. Bu yüzden babası onu görünce dehşete kapıldı ve ‘Bu benim kızım değil.’
dedi.” (YK, s.177)
“…Bir gün işe gitmeden önce karısına, ‘Öğlen yemeğimi büyük kızla ormana gönder, yoksa işimi
bitiremeyeceğim.’ Dedi ve ekledi: ‘Yolunu şaşırmasın diye yanıma darı alıp geçtiğim yerlere
serpeceğim.’” (OE, s.144)
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Masallarda ayrımcılığa dayalı olarak beden algısına dair belirli ölçütlerin olduğu, bu ölçütlere ve
olumlu algılanan kişisel veya fiziksel özelliklere sahip olan bireylerin daima soylular olduğu görülmüştür.
Bir başka ifadeyle soylu olarak ifade edilen prens/prenses/varlıklı ailelerin çocukları daima güzel, yakışıklı,
zeki, yetenekli, iyi kalpli, cesur kişilerdir. Dış görünüşe dair betimlemelerde güzel veya yakışıklı olmanın
ölçütü beyaz ten, kırmızı dudak, uzun saçlar, narin olma, güçlü bir erkek olma, uzun boylu olma gibi
kriterlerle belirlenmiştir. Bunu destekleyen şekilde kısa boy, koyu ten rengine karşı olumsuz yargılar ifade
edilmiş, bunlar çirkinlikle özdeşleştirilmiştir. Örneğin masallarda siyahi, kilolu, kısa boylu, kısa saçlı,
yeteneksiz, cesur olmayan prens veya prenses ya da karakterlere yer verilmez. Bu özellikte karakterler yer
alsa dahi bu kişiler prens veya prenses değildir ve haklarında olumsuz yargılar bulunur. Esasen estetik
kaygılar tarihin her döneminde var olmuştur. Buna dayalı olarak güzellik kaygısı da toplumsal yaşamın
temel taşlarından biri olmuştur. Kalan’ın (2014, s.146) belirttiği üzere biyopolitika aracılığıyla kapitalizmin
dolayısıyla ekonomi sektörünün şekillendirdiği güzelliğe dair belirli standartlara dayanan bir algı
yaratılmıştır. Bu algılar basılı ve görsel medya yoluyla geniş kitlelere ulaşmış, özellikle kadınlar üzerinde
“bitmeyen güzel olma çabası“ ile sonuçlanmıştır. Masalların da çocuklar üzerinde benzer etkiler yaratacağı
söylenebilir. Nitekim peri masallarının geliştiği dönemin özellikleri (açlık, sefalet sonrasında zenginlik,
refah) düşünüldüğünde bedenle ilgili tasvirlerin ve olayların vurgulanması olağanken günümüzde bunun,
Duman ve Oral’ın (2018) belirttiği gibi, çocukların kendilik algılarında sanallığa neden olabileceği
söylenebilir. Popüler kültür ve sanal dünyanın hayatımıza büyük oranda girmesiyle çocukların okul
eşyalarına, tokalarına, kıyafetlerine bakıldığında güzellikle ilgili algının yarattığı simgesel şiddetin boyutu
görülebilir. Yücel’in (2015) araştırmasında ilkokul öğrencilerinin en sevdiği ve özendiği kahramanların
arasında Grimm ve Andersen Masallarındaki kahramanların sıklıkla yer alması bu durumu açıklar
niteliktedir.
Masallarda gerçekleşen evlilik veya aşk ilişkileri incelendiğinde yaşanan ilişkinin genelde soylular
arasında olduğu görülmüştür. Prensler prenseslerle veya varlıklı ailelerin, güzel kızlarıyla evlenirler. Soylu
olmaya verilen bu önem sınıf teorisi ve yeniden üretim kuramını çağrıştırmaktadır. Sınıf teorileri temelde
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ekonomik ilişkilere dayanmakla birlikte aynı ya da benzer ekonomik olanaklara sahip olanları aynı sınıfa
toplarken (Arslan, 2004); yeniden üretim kuramı kişilerin içinde bulundukları sınıfsal koşulları
yaşamlarında tekrar ettiklerini belirtir. Masallarda da soyluların genelde birbirleriyle evlenmeleri veya aşk
yaşamaları sınıfsal ayrımın bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bunun yanı sıra masallardaki evlilik
ilişkilerinde kadın ve erkeğin rolleri belirlidir. İncelenen masallarda evlilik yaşı dikkat çekmektedir. Evlenen
veya aşk yaşayan karakterlerin yaşları genelde 15 civarındadır, dolayısıyla çocukturlar. Evlilikle ilgili bir
başka dikkat çeken durum evliliğin daima erkeğin karar vermesiyle gerçekleşmesidir; kadın karakterin
bunu isteyip istememesi veya ailelerin onayı göz ardı edilmiştir. Bu durum masalların toplumun değer
yargılarıyla örtüşen bir yapıya sahip olması gerektiği özelliğiyle çelişmektedir. Birçok çalışmada
vurgulandığı üzere (Asutay, 2013; Büyükkavvas Kuran & Ersözlü, 2009; Çevik, 2008; Sever, 1995; Yılmaz,
2012; Yücel, 2015) çocuk kitaplarının taşıması gereken özelliklerden biri kültürel değerlere ve ahlak
kurallarına uygunluktur. Oysa evlilik yaşının oldukça küçük olması, kadının fikrinin alınmaması ve evlilikte
aile onayı kültürel değerlerimizle örtüşmediği gibi ahlaki açıdan da kişinin benliğine zarar verebilecek
türdendir. Görgü (2007) okul çağı masallarının işlevlerini vurguladığı çalışmasında çok keskin olmayan
sınırlarla birlikte sekiz dokuz yaşlarına dek çocuklar arasında kız-erkek ayrımlarının oluşmadığını belirtir.
Bu görüş masal çağı çocuklarının ki bu dönem ilkokulun ilk yıllarına denk gelmektedir, masallarda
yukarıdaki gibi yer alan kadın-erkek arasındaki ilişkileri masallarda gördüğü gibi benimseme ihtimali ile
örtüşmektedir.
İncelenen masallarda içsel mekânlar kadınlara, dışsal mekânlar erkeklere atfedilmiştir. Bunu takiben
genelde kadınlar korunmaya ve kurtarılmaya muhtaç, erkekler ise kadınları koruyan, kurtaran kişi olarak
karakterize edilmiştir. Hansel ile Gretel masalında zor durumdan kurtarma görevinin erkek kardeşe
verildiği gibi incelenen masallarda toplumsal cinsiyet rollerinin oldukça belirgin olduğu görülmektedir.
UNESCO tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği kadın ve erkeklere eşit düzeyde hak, fırsat ve sorumluluk
verme şeklinde tanımlanmıştır(www.unesco.org.tr). Bireylere yaşanan toplumun atadığı roller
bağlamında ele alınabilen toplumsal cinsiyet algısı kadınların ve erkeklerin davranışlarını şekillendiren
önemli bir determinanttır. Özsungur (2010, s.164) çocuklarda kendilerini kız ya da erkek olarak algılama
anlamına gelen cinsel kimlik bilincinin ortalama üç veya dört yaşlarında oluştuğunun kabul edildiğini
belirtmektedir. İlkokul öğrencilerinin yaşları düşünüldüğünde masallardaki karakterlere atfedilen
toplumsal cinsiyet rolleri, öğrencilerin kimlik gelişiminde rol kazanımlarının şekillenmesinde etkili
olacaktır. Toplumsal cinsiyet bağlamında ele alınabilecek bir başka nokta incelenen masallarda yer alan
büyücü, cadı, falcı gibi karakterlerin daima kadın ve kötü kalpli kişiler olmasıdır. Bir başka ifadeyle
masallardaki doğaüstü güçleri olanlar kadınlardır ve bunu hep kötülük için kullanırlar. Akın (2001) cadılığa
verilen kimliğin kadınlık olmasının nedenini kadın doğasının büyüye-cadılığa daha yatkın olduğu şeklinde
belirtmiştir (Akt. Kaplan, 2015, s.192). Tarihsel süreç boyunca cadılık kimi zaman siyasi kimi zaman da
cinsiyet temelli söylemler üzerine oturtulmuştur. Her ne kadar kadınlardan dönem dönem şifacı olarak
faydalanılsa da cadı-büyücü cinsiyetinin kadın olduğu fikri daima sabit kalmıştır (Durur, 2016, s.88).
Yukarıda bahsedilen sonuçlar birçok çalışmada (Boynukalın, 2015; Güneş, 2006; Okur Tolun, 2005; Ölçer,
2003; Sezer, 2017) değinilen masalların, toplumun kadına biçtiği kodları yansıtması fikriyle benzerlik
göstermektedir. Toplumun kadınlara uygun gördüğü roller birçok masalda iç mekânlarda kurtarılmayı
bekleme, ev işleri yapma, erkeğe itaat etme, başına gelen olumsuz olaylarda pasif durma gibi yollarla vücut
bulmuştur. Toplumların çoğunda erkeklik kadınlığa göre üst konumda kabul edilmiştir (Özkaplan, 2013,
s.5) ve masallardaki geleneksel cinsiyet rolleri buna hizmet eden bir başka araç olmaktadır. Çelikten’in
(2004) kadın okul müdürleriyle görüşmelerde ulaştığı kadın müdürlerin diğer kişilerce kabullenilmediği;
Acar Erdol ve Gözütok’un (2017) ortaöğretim öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği programına dönük
bir ihtiyaç analizi yaptıkları çalışmada ulaştıkları öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerini benimsemeleri,
kadın öğretmenlere veya kız öğrencilere erkek öğrenciler tarafından şiddet uygulanması ve karşı cinsle
etkileşimin sınırlı olması; Ünal, Tarhan ve Çürükvelioğlu’nun (2018) öğretmen adaylarıyla yaptıkları
araştırmada kadın öğrencilerin ev işi yapmayı bir meslek olarak kabul etmesi sonucu masallardaki kadına
atfedilen geleneksel rollerle benzerlik göstermektedir.
Birçok masalda yer alan büyü yapma veya lanetleme sonrasında ki büyü yapılan bir prens veya
prensestir, büyü yapılan kişi ya kurbağaya ya yaşlı bir adama ya da dilsiz ve acı çeken bir kıza dönüşür. Bu
dönüşüm yaşlılığın insan bedeninin doğal gelişiminin bir parçası olduğu yerine lanetlenme ile
özdeşleştirilmesi sonucunu doğurmaktadır. İncelenen masallarda üvey anne daima kötüdür, babaya
hükmedendir ve baba- bir şekilde- üvey anne karşısında güçsüz konumdadır. Üvey annenin evlendiği eşinin
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çocuklarına yönelik kötü davranışları baba tarafından göz ardı edilmiştir. Bunun nedeni masal içeriğinde
açıkça belirtilmemiş olsa da üvey annenin genelde sahip olduğu metafizik güçler veya güzelliği olabilir.
Grimm ve Andersen Masalları, kadının edilgenliğine dair toplumsal cinsiyet rolleri biçse de anne-baba
figürü bağlamında babanın gücünü ondan alarak üvey anneye verdiğini görebiliriz. Pamuk Prenses,
Külkedisi, Hansel ile Gretel, Yabani Kuğular, Rapunzel gibi birçok masalda evde sözü geçen tek karakter
üvey annedir. Bu hem cinsel kimlik hem de ebeveyn olarak kötü rolü kadına uygun gören bir fikirdir. Ancak
Ertuğrul ve Toros’un (2010) çalışmasında üvey anneye sahip çocukların psikolojik özerklik puanlarının öz
annesi olanlara göre daha düşük çıkması üvey anne kavramının üvey anne olan kişilerce de öğrenilmiş
olabileceği olasılığını düşündürmektedir. Buna göre ilkokul çocukları da üvey anne kavramına karşı
olumsuz bir tutum geliştirebilirler.
İncelenen birçok masalın sonunda kötü karakterler bir bedel ödemektedir. Kimisi mahzene atılarak,
kimisi canından edilerek, kimisi de gözleri oyularak bu bedeli ödemiştir. Her olayın sonrasında ödenecek
bir bedelin olması ve bu bedelin acı çektirme odaklı olması çocukların intikam duygusunu doğal
karşılamalarına neden olabilir. Masalların çocukların ahlaki gelişimine katkıda bulunduğu bilinen bir
gerçektir. İntikam duygusu temelde ahlaki bir davranışı temsil ettiğinden, kişilik gelişimi devam eden
ilkokul öğrencilerinin okul içindeki veya okul dışındaki sosyal ilişkilerine yansıyabilir. Yener (2007) masallar,
şiirler ve öyküler aracılığıyla çocuklara duygu eğitimi verilebileceğine değindiği çalışmasında masal, şiir
veya öykülerde yer alan karakterlerin öfkelerine yenik düşüp şiddet uygulamalarının çocukların öfke
kontrolü gelişiminde olumsuz etkisi olabileceğini belirtmesi bakımından araştırma sonucumuzla benzerlik
göstermektedir.
Masallarda yer alan orman, altın, gümüş, kadife eşyalar gibi simgesel imgeler belirli durumları
simgelemektedir. Masallarda orman bir prensin veya erkek çocuğun kendini kanıtlama alanı, altın, gümüş
vb. eşyalar ise sosyal sınıfın bir göstergesidir. Bu durum Bourdieu’nun (1974) simgesel sermayenin kişinin
kendisini dil, beden, giysi, ev eşyaları gibi sahipliklerle beğendirdiği ve buna sahip olmayanlarla ayrıştığı
fikriyle paralellik içindedir. Bu bağlamda ilkokul öğrencilerinin belirli sınıflara ait olan iyeliklerin
kendilerinde bulunmayışından kaynaklanan simgesel şiddete maruz kalma ihtimalleri kaçınılmazdır.
Tüm bunlardan hareketle çocukları masallardaki simgesel şiddet unsurları tarafından ezilen olarak
konumlandırabiliriz. Bunun sonucunda çocuklar masalda kurgulanan dünyanın ilkelerini benimseyerek
davranışlarının şekillenmesine farkında olmadan izin vermiş olurlar (Freire, 2013). Yüzyılı aşkın süredir
çocuk edebiyatında yer edinmiş olan Grimm ve Andersen Masalları içerik yönünden birçok simgesel şiddet
unsuru içermektedir. Büyükkavvas Kuran ve Ersözlü’nün (2009) çalışmasında ortaya çıkan sınıf
öğretmenlerinin yenilikçi çocuk edebiyatına ilgi duysalar dahi yakından takip etmedikleri ve Temizyürek
ve Vargelen’in (2016) Türkçe öğretmen adayları ile yaptıkları çalışmada ortaya çıkan öğretmen adaylarının
masalların içeriklerine dair yeterince bilgi sahibi olmadıkları sonucu göstermektedir ki öğretmenler sınıf
kitaplıklarında yer verecekleri masalların içeriklerini incelemelidirler. Bununla paralel olan bir sonuca
Akbaba (2001) farklı öğretim kademelerinde okutulan masalları Kohlberg’in moral gelişim evrelerine göre
incelediği ve ilköğretimde kullanılan masalların %50’sinin öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olmadığı
sonucuna ulaşarak elde etmiştir. İlkokul öğrencilerinin simgesel şiddet unsurlarına daha az maruz
kalmaları için öğretmenler ve ebeveynler masal seçerken masalların içeriğine dikkat etmeli; içerisinde
ötekileştirmenin olmadığı masalları seçmelidirler. Bunun için öğretmenlerin yeterli pedagojik bilgiye sahip
olmaları beklenir. Bunun yanı sıra öğretmenler sınıfta bu tarz masalları okuduktan sonra öğrencilerin
masalı irdelemesini ve simgesel şiddet unsurlarını olağan karşılamak yerine olayları analiz edip
değerlendirmelerini sağlayabilirler. Çevik’in (2008) ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileriyle yaptığı
çalışmada öğrencilerin Batı masallarına kendi kültürümüze ait masallardan daha fazla hakim olmaları bu
konuda öğretmenlerin rolünü daha da önemli kılmaktadır. Yapılan bazı çalışmalar hangi eğitim kademesi
olursa olsun şiddet ve korku ögelerinin çeviri ve Dünya klasikleri masallarında daha fazla yer aldığını
göstermektedir (Dağlıoğlu ve Çamlıbel Çakmak, 2009; Öztürk ve Giren, 2016). Sınıfta peri masalları olarak
adlandırılan masallar yerine kendi kültürümüze ait masallara daha sık yer verilebilir; böylece öğrencilerin
hem bu ögelere daha az maruz kalmaları hem kendi kültürünü tanımaları hem de kendi kültürüne özgü
ahlaki davranışları görmeleri sağlanabilir. Buna ek olarak sınıf kitaplıklarında veya ders esnasında karşı
masal olarak adlandırılan masallara yer verilerek öğrencilerin farklı bakış açılarını sorgulamaları
sağlanabilir.
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Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Öğretim Elemanlarının
Görüşlerine Göre İncelenmesi
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Öz
Öğretmen yeterlikleri, öğretmenlik mesleğinin etkili ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi için
sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlar olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı güncel
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine ilişkin eğitim fakültesi öğretim elemanlarının görüşlerinin
incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılarak
desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını eğitim fakültesinde görev yapmakta olan öğretim elemanları
oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme
yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmanın verileri oluşturulan kavramsal çerçeveye uygun olarak hazırlanan 8
soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve elde edilen verilerin analizinde
tematik analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Katılımcıların Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine ilişkin
görüşleri doğrultusunda (i) öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine bakış, (ii) öğretmenlik mesleği genel
yeterliklerinin kazandırılmasında eğitim fakültelerinin işlevi, (iii) bir uzmanlık mesleği olarak öğretmenlik,
(iv) öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri kullanım alanları, (v) öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin
belirlenmesi olmak üzere 5 tema belirlenmiştir. Araştırma sonucunda yeterliklerin kazandırılmasında en
büyük sorumluluğun eğitim fakültelerine ait olduğu görülmektedir. Eğitim fakülteleri niteliksel sorunlar
nedeniyle işlevini tam olarak yerine getirememekte ve Millî Eğitim Bakanlığı ile daha güçlü iş birliklerine
ihtiyaç duymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen yeterlikleri, öğretmen yetiştirme, genel yeterlikler.
Abstract
Teacher competencies are defined as the knowledge, skills, and attitudes that must be possessed
in order to fulfill the teaching profession effectively and efficiently. The purpose of this research is to
examine the views of faculty teaching faculty on the general competencies of teaching profession. The
research was designed using a case study which is one of the qualitative research methods. The
participants of the study are the faculty members working in the faculty of education. Participants were
selected with maximum diversity sampling method from purposeful sampling methods. The data of the
study was collected through semi-structured interview form consisting of 8 questions prepared in
accordance with the conceptual framework. The thematic analysis approach was used to analyze the data.
Five themes were determined as it follows: (i) overview of the general competencies of the teaching
profession, (ii) the function of faculties of education in gaining general competencies of the teaching
profession, (iii) teaching as a profession, (iv) usage areas of general competencies of teaching profession,
(v) determination of general competencies of the teaching profession. As a result of the research, it is
seen that the biggest responsibility for gaining competencies belongs to education faculties. The faculties
of education are unable to fulfill their functions properly due to qualitative problems and require stronger
cooperation with the Ministry of National Education.
Keywords: Teacher competencies, teacher education, general competencies.
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Giriş
Yeterlik, bir mesleğin gerekliliklerinin başarılı bir biçimde yapılabilmesi için sahip olunması gereken
özellikler (Şişman, 2002); öğretmen yeterlikleri ise öğretmenlik mesleğinin etkili ve verimli bir biçimde
yerine getirilmesi adına sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlar olarak tanımlanmaktadır (MEB,
2017). Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretmen yeterlikleri, öğretmenlerin sahip olması
gereken yeterlik alanları, her alanın gerektirdiği alt yeterlikler ve bu yeterliklerin gözleneceği performans
göstergelerinden oluşmaktadır (EARGED, 2006). 2008 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleği
Genel Yeterlikler ve Özel Alan Yeterliklerini belirlemiş, Okulda Performans Yönetimi Modeli’nde yer alan
yeterlikleri daha kapsamlı bir hale getirmiştir (MEB, 2008). Genel yeterlikler incelendiğinde; 6 yeterlik
alanı, 31 alt yeterlik ve 233 performans göstergesinden oluştuğu görülmektedir. Yeterlik alanlarının ise (i)
kişisel ve mesleki değerler – mesleki gelişim, (ii) öğrenciyi tanıma, (iii) öğretme ve öğrenme süreci, (iv)
öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme, (v) okul, aile ve toplum ilişkileri, (vi) program ve içerik bilgisi
şeklinde olduğu görülmektedir. Belirlenen bu yeterliklerin öğretmen yetiştirme politikalarının
belirlenmesi, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının hizmet öncesi öğretmen yetiştirme
programları, öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri, öğretmenlerin seçimi, öğretmenlerin iş başarılarının,
performanslarının değerlendirmesi, öğretmenlerin kendilerini tanıma ve kariyer gelişimleri amacıyla
kullanılacağı ve bu yeterliklerin Bakanlık tarafından sürekli olarak geliştirileceği ve güncelleneceği
belirtilmiştir (MEB, 2008).
Milli eğitim politikalarımıza yön veren bir araştırmada öğretmen yeterliklerinin güncellenmesi
gerektiği vurgulanmıştır. 10. Kalkınma Planı ve 19. Milli Eğitim Şurası’nda öğretmen yeterliklerinin
güncellenmesi ve öğretmen yetiştirmenin yeterlikleri esas alacak şekilde yeniden yapılandırılması
gerektiği belirtilmiştir. 2015-2019 MEB Stratejik Planı’nda öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi,
belirlenen yeterlikler doğrultusunda öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik Okul Temelli Mesleki
Gelişim (OTMG) Modeli’nin yaygınlaştırılması, hizmetiçi eğitim planlamalarında yeterliklerin dikkate
alınması, öğretmen yeterliklerini temel alan çoklu performans değerlendirme sisteminin oluşturulması
hedeflerine yer verilmiştir. 2017 yılında özel alan yeterlikleri belirlemek yerine, genel yeterliklere alan
bilgisi ve alan eğitimi bilgisi yeterlikleri eklenerek bütünsel bir metin olarak Öğretmenlik Mesleği Genel
Yeterlikleri oluşturulmuştur. Güncel Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri birbiriyle ilişkili ve birbirini
tamamlayan 3 yeterlik alanı, bunlar altında yer alan 11 alt yeterlik ve bu yeterliklere ilişkin 65 performans
göstergesini kapsamaktadır. Ayrıntılı incelendiğinde ise (i) mesleki bilgi, (ii) mesleki beceri, (iii) tutum ve
değerler olmak üzere 3 yeterlik alanı belirlendiği görülmektedir. Mesleki bilgi yeterlik alanı; alan bilgisi,
alan eğitimi bilgisi ve mevzuat bilgisi alt yeterliklerinden; mesleki beceri yeterlik alanı, eğitim öğretimi
planlama, öğrenme ortamları oluşturma, öğretme ve öğrenme sürecini yönetme, ölçme ve değerlendirme
alt yeterliklerinden; tutum ve değerler yeterlik alanı ise, milli, manevi ve evrensel değerler, öğrenciye
yaklaşım, iletişim ve iş birliği, kişisel ve mesleki gelişim alt yeterliklerinden oluşmaktadır (MEB, 2017).
2008 yılı ile 2017 yılı Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri karşılaştırıldığında sayısal ve kapsam
olarak değiştirildiği, sadeleştirildiği; aynı zamanda Özel Alan Yeterliklerinin kaldırıldığı bilinmektedir.
Öğretmen yeterliklerinin hizmetiçi öğretmen yetiştirme, akademik derslerin içerikleri, öğretmenlik
uygulaması, mesleki gelişim, öğretmen istihdamı, performans değerlendirme, kariyer gelişimi ve
ödüllendirme, aday öğretmen yetiştirme süreci ve öz değerlendirme gibi çeşitli alanlarda kullanılması
öngörülmektedir. Ancak öğretmen yeterliklerinin öngörülen alanlarda nasıl kullanılacağı ve uygulamaya
nasıl geçirileceği konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı güncel Öğretmenlik
Mesleği Genel Yeterliklerine ilişkin eğitim fakültesi öğretim elemanlarının görüşlerinin incelenmesidir.
Belirlenen öğretmen yeterliklerinin kazandırılması gereken birincil kurum olan eğitim fakültelerinin
öğretmen yeterliği ve niteliğinde önemli bir rol oynadığı aşikârdır. Bu bağlamda eğitim fakültesinde görev
yapan öğretim elemanlarının Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretmen yeterliklerine ilişkin
görüşlerinin öğretmen yetiştirme açısından öğretmen yeterliklerine ışık tutacağı düşünülmektedir.
Yöntem
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine ilişkin eğitim fakültesi öğretim elemanlarının görüşlerinin
incelenmesinin amaçlandığı bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması
kullanılarak desenlenmiştir. Durum çalışması, araştırmacıların bir ya da birkaç durumun kendi sınırları
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(ortam, zaman vb.) içinde bütüncül olarak analiz etmesini sağlayan bir araştırma modelidir (Yıldırım ve
Şimşek, 2005).
Katılımcılar
Araştırmanın katılımcılarını eğitim fakültesinde görev yapmakta olan öğretim elemanları
oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme
yöntemiyle seçilmiştir. Maksimum çeşitlilik örnekleme, araştırmacıların veri kaynaklarının sağlayacağı
çeşitlilik ve bilgi kalmayana kadar çok sayıda örnek bulduğu bir örnekleme yöntemidir. Bu araştırmada
maksimum çeşitlilik yöntemi mümkün olduğunca farklı katılımcıdan görüş almak amacıyla tercih edilmiştir
(Creswell, 2012). Bu nedenle katılımcılar araştırmaya dahil edilirken çeşitli anabilim dallarında görev
yapıyor olmalarına ve farklı akademik unvanlara sahip olmalarına dikkat edilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada literatür taraması yapılarak bir kavramsal çerçeve oluşturulmuş ve bu çerçeveye uygun
olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu 8 sorudan
oluşmaktadır. Taslak olarak hazırlanan form alan uzmanları tarafından incelenerek, sorular üzerinde
gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Görüşmeler katılımcıların ofislerinde gerçekleştirildi ve yaklaşık 30 dakika
sürmüştür. Katılımcılardan alınan izinle görüşmeler ses kaydına alınarak araştırmacılar tarafından yazılı
dökümleri yapılmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde tematik analiz yaklaşımı kullanılmıştır. İlk
aşamada verilerin kodlaması yapılmış ve kavramsal çerçevesi bağlamında temalar oluşturulmuştur.
Temalar oluşturulurken metnin farklı bölümlerinde benzer anlamlara gelebilecek kavramlar
sınıflandırılmıştır. Temaların kodlar ve diğer temalarla ilişkisi kontrol edilerek bütünlük sağlanarak veriler
araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlandıktan sonra güvenirliği artırmak için araştırmacıların yaptıkları
kodlamalar karşılaştırılmıştır. Araştırmanın geçerliğini artırmak için ise katılımcılardan isim vb. bilgiler
alınmamıştır. Böylece katılımcıların görüşlerini herhangi bir kaygı duymadan içtenlikle ifade etmeleri
sağlanmıştır. Katılımcıların dikkat çekici ve ilginç ifadelerinden alıntılar yapılarak, gizliliği sağlamak adına
doğrudan alıntılarda “K1, K2, K3..” gibi kodlar kullanılmıştır. Araştırmanın dış geçerliği ve güvenirliğini
sağlamak adına araştırma sürecinde gerçekleştirilenler ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.
Bulgular
Katılımcıların Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine ilişkin görüşleri doğrultusunda 5 tema
belirlenmiş ve bu temalar katılımcıların görüşlerinden alıntılar yapılarak alt başlıklarda sunulmuştur.

Şekil 1. Temalar
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine Bakış
Katılımcılar 2017 yılı Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin 2008 yılı yeterliliklerine göre daha
somut ve kapsayıcı olduğunu ifade etmekte ve bu yeterliklerin detaylandırılması gerektiğini
vurgulamışlardır.
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Genel yeterliliklerinin üç başlık altında toplanmış olması ve bu başlıklar altında yeterliliklerin
değerlendirilmesinin yeterlilikleri anlamlandırma açısından daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yapılan
düzenleme ile yeterlilikler daha detaylı bir şekilde ele alınabilir ve uygulamaya koyulabilir (K2).
Senelerdir adı değişen, içeriğine dokunulamayan bir yapıda olan bu sistem, daha köklü biçimde ele
alınmazsa hiçbir işe yaramayan diğerleri gibi tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır. (K5)
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Kazandırılmasında Eğitim Fakültelerinin İşlevi
Hizmet öncesinde Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin kazandırılmasında en önemli rolün
Eğitim Fakültelerine ait olduğu ancak hizmet içinde Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı katkıların önemli
olduğu vurgulanmıştır.
Mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılmasının eğitim fakültelerinin görevi olduğunu söyleyebilirim.
Fakat Tutum ve Değerlerin kazandırılması için eğitim fakültelerinin Milli Eğitimle olan iş birliği ve Öğretmen
Adaylarının bireysel çabalarının, mesleği benimsemelerinin de önemli olduğunu düşünüyorum. (K3)
Eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına öğretmen yeterliliklerini kazandırılması birçok değişkene
bağlıdır. Bu değişkenler; fakültenin bulunduğu çevre, sahip olduğu fiziksel koşullar, öğretim üyelerinin
nitelikleri, derslerin yürütme biçimleri, vb. biçiminde sıralanabilir. Eğer eğitim fakültesi iyi bir alt yapıya
sahip, öğretim elemanları nitelikli ve öğrenciler için uygun öğrenme ortamları sağlanırsa eğitim fakülteleri
öğretmen adaylarına öğretmen yeterlilikleri kazandırma konusunda işlevsel olduğunu söyleyebilirim. (K9)
Eğitim fakültelerinin yeterliklerin kazandırılması gereken önemli yerlerden biri olduğu konusunda
hemfikir olan katılımcılar, fakültelerin bu işlevi ne derece yerine getirebildiğini sorgulamaktadırlar. Bu
anlamda eğitim fakültelerinin ve derslerin niteliğini sorgulamakta ve bu nitelik eksikliği nedeniyle
fakültelerin görevini tam olarak yerine getiremediğini ifade etmektedirler.
Eğitim fakültelerinin yeterliliklerin tamamını kazandırdığını düşünmüyorum. Özellikle eğitim ve
öğretimi planlama noktasında sıkıntılar var. Mezun olan bir öğretmen adayı öğrenme ve öğretme sürecini
yönetme konusunda maalesef yetersiz görünmekte. Gerek uygulama eksikliğinden gerekse de sadece
mesleki bilginin var olmasının yeterli görülmesi dolayısıyla öğretmen adayları bu konuda yetersiz
kalabiliyorlar. ….. Öğretmenlik programları ve dersleri genel olarak alan bilgisine hitap etmekte.
Öğrencilerin tutum geliştirmesine ve uygulama yapmasına yönelik dersler oldukça yetersiz. Dersler var gibi
görünse de uygulamada olan aksaklıklar veya uygulamalara gereken önemin verilmemesi eğitim
fakültesinin bu konudaki rolünü sorgulatıyor. (K2)
Yerinde uygulama imkânı bulunmadan, öğrenci iken gerekli stajı yapamayan ve göstermelik olarak
bir şeyler yapıp geçilen yer olarak eğitim fakültelerinin işlevi büyük, asıl sorumluluk alması gereken kurum
iken, sonuç yok. (K5)
Aslında eğitim fakültelerinin yapması gereken, öğretmen adaylarına öğretmesi gereken şeyler
olduğunu düşünüyorum fakat ne derecede yapılabildiği tartışılır. Eğitim Fakültelerinde yaşanan nitelik
probleminden dolayı bu yeterlikleri öğretmen bu fakültelerin görevi olsa bile etkili bir şekilde
gerçekleştirilemediğini düşünüyorum. (K8)
Bir Uzmanlık Mesleği Olarak Öğretmenlik
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri öğretmenliğin bir uzmanlık mesleği olması açısından önem
arz etmektedir, yeterlikler sayesinde merkezi düzeyde bir standart getirilmesinin sağlanabileceği ifade
edilmiştir.
Profesyonellik için mesleklerin belli standartlara sahip olmaları önemli. Türkiye genelinde yer alanca
onlarca eğitim fakültesinde yetiştirilen öğretmen adaylarının belli bir standart doğrultusunda eğitim
alması ve mezun olması, öğretmenlik mesleğinin profesyonel bir meslek alması açısından önemli bence.
(K1)
Bir yandan da yeterliklerin belirlenmesinin profesyonelleştirme adına öğretmenlere zarar verdiği, tek
tipleştirdiği ve sınırlandırdığı yönünde eleştiriler getirilmiştir.
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Profesyonelleştirme adı altında yapılan yeterlilikleri iyileştirmelerin, zarar verdiğini, öğretmenlere
hareket alanı bırakmadığını düşünüyorum. Herkesin kendine has bir tavrı, duruşu, öğrenme ve öğretme
biçimi vardır, kalıplar haline getirilmiş hiçbir iş tam olarak doğru sonuç vermez. (K5)
Yeterlikler öğretmenliğin bir uzmanlık mesleği olması açısından tek başına yeterli görülmemektedir.
Yeterliklerin denetlenmesi ve gerekirse yaptırımların uygulanması önerilmektedir. Ayrıca yeterliklerin çok
temel düzeyde olduğu ve mesleki anlamda daha üst düzey becerilerin yer alması gerektiği ifade edilmiştir.
Bir iş kolunun meslek sayılabilmesi için belli mesleki yeterlilikler, bunların değerlendirilmesi ve etik
konuları ön plana çıkar. Yeterliliklerin belirlenmesi öğretmenlik mesleği için yeterli değildir. Aynı zamanda
bu yeterliliklerin iyi bir şekilde denetlenmesi, etik kodların belirlenmesi, bu şartları sağlamayan bireylere
gerekli yaptırımların uygulanması gerekmektedir. (K4)
Öğretmenlik mesleği genel yeterliliklerinin öğretmenliğin profesyonel bir meslek olması açısından
yeterli bulmuyorum. Öğretmenlik mesleği genel yeterliliklerinin öğretmenlerin sahip olması gereken temel
düzeydeki bilgi ve beceriler olduğunu düşünüyorum. Profesyonel anlamda daha üst becerilere sahip olması
gerektiğini düşünüyorum. (K9)
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Kullanım Alanları
Katılımcıların bir kısmı Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin MEB tarafından performans
değerlendirme dahil belirlenen tüm alanlarda kullanılmasını doğru bulmaktadır. Performans
değerlendirmenin etkili olabilmesi açısından belli yaptırım ve teşviklerin uygulanmasının doğru olacağını
düşünmektedirler.
Performans sisteminin mutlaka olması gerektiğini düşüyorum. Birçok insan öğretmen olmak isterken
mesleğe başlayan bir öğretmenin kendini yenilememesi olmaması gereken bir durumdur. İnsanların iş
kaybetme stresi olmamalı fakat, yeni yöntem teknikler, yeni eğitim modelleri uygulayan öğretmenler
mutlaka desteklenmelidir, ödüllendirilmelidir. (K3)
Öğretmen performanslarının değerlendirilmesi konusunda kullanılması uygun. Ama sadece
değerlendirmekle kalmayıp öğretmenlerin eksik olan yeterliliklerini tamamlamaları için onlara hizmet içi
programlar planlanmalıdır. Yeterlilikleri hakkında herhangi bir düzeltmeye gitmeyenler hakkında belli
yaptırımlar olmalıdır. (K4)
Katılımcıların bir kısmı ise performans değerlendirmeye yönelik kullanımı doğru bulmamaktadır.
Performans değerlendirmeye yönelik olumsuz görüşlerin ise yeterliklerin değerlendirmeye uygun
bulunmaması ya da performans değerlendirme sistemine tamamen karşı olmalarından
kaynaklanmaktadır.
Bu yeterliliklerin performans değerlendirme amacıyla kullanılmasını çok da mantıklı bulmuyorum
açıkçası. Evet, bahsedilen yeterliliklere göre öğretmen yetiştirilmesi çok mantıklı. Ama sürecin içerisinde
olan öğretmenlerin tam anlamıyla belirlenmemiş bu kriterlere göre değerlendirilmesi çok da sağlıklı bir
durum değil bence. Başka hangi amaçla kullanılabilir diye düşündüğümüzde aklıma gelen tüm eğitim
fakültelerinin standart bir eğitim vermesini sağlamak için kullanılabileceği. (K1)
Performans değerlendirme için tam olarak uygulamaya geçirilemeyen ve kazandırılmayan yeterlilik
alanlarının bir ölçüt olamayacağını düşünüyorum. Belirlenen yeterlilik alanlarının bir performans
değerlendirilmesi olarak kullanılmasından ziyade bir program çıktısı olarak değerlendirilmesi daha
mantıklı görünmekte. (K2)
Yeterlik genel kullanım alanlarını uygun bulmayan katılımcılar ise, yeterliklerin uygulamaya
konulmasındaki zorluklara ve öğretmen eğitimi sonrasında yeterliklerin kullanılması için geç kalınacağına
dikkat çekmektedirler.
Yeterliliklerle kullanım alanları birbirini tutuyor fakat asıl problem bunu şekle dökmek değil,
uygulamaya koymak. Ekstra herhangi bir şey koymaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Tek düze, sıkıcı,
kalıp halinde öğretmenler yetiştirmek ve toplumu da bu halde getirmek amacıyla kullanılabilir. Farklı
düşünmeye yer bırakmamak adına böyle bir girişimde bulunulabilir. (K5)
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Öğretmenlik uygulaması, aday öğretmen yetiştirme süreçlerinde, kariyer gelişimi ve ödüllendirme,
performans değerlendirme konusunda sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlik uygulamasında,
öğrenci dördüncü sınıfa kadar geliyor, dördüncü sınıfta “Öğrenciye sen öğretmenlik yeterliliklerine uygun
değilsin” demek çok mantıklı olmuyor. Bu alanlarda nesnel bir biçimde değerlendirme yapmanın zor
olacağını düşünüyorum. (K9)
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Belirlenmesi
Katılımcıların tamamı Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin belirlenmesinde MEB-YÖK iş
birliğinin önemi konusunda hemfikirdir. Bu şekilde eğitim fakültelerinin öğretmen adaylarını iş hayatına
daha iyi hazırlayabileceklerine inanmaktadırlar.
Bence MEB ile YÖK iş birliği yapmalıdır. Çünkü gerek alan bilgisi gerek eğitim bilimleriyle ilgili program
müfredatlarıyla MEB ihtiyaçlarının örtüşmediği durumlar olmaktadır. Bu da üniversitede başarılı bir
öğrenci olan bireyin atandıktan sonra sudan çıkmış balığa dönmesine neden olmaktadır. Bu açıdan
öğretmen adaylarının eğitiminde hazırlanacak programların MEB ihtiyaçları ve YÖK imkanlarının
dengelenerek hazırlanması bu yeterliliklerin tümünün kazandırılmasında daha uygun bir yol olacaktır. (K4)
Öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterliklerin siyasi konjonktürden uzak bir kurum tarafından
belirlenmesi ve öğretmenlerin bu kurum tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu kurumun YÖK
ile iş birliği yaparak sürekli kendini güncel tutması gerekmektedir. (K6)
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine ilişkin eğitim fakültesi öğretim
elemanlarının görüşleri incelenmiştir. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 2017 yılında yapılan
güncelleme ile bütünsel bir metin olarak somut ve kapsayıcı şekilde yeniden ele alınmıştır. Ancak araştırma
sonuçlarına göre yeterlik metninin bütün paydaşlara rehber olacak şekilde daha detaylı şekilde
yapılandırılması gerekliliği vurgulanmaktadır. Zira hazırlanan metinde yeterliklerin uygulanabilirliği
açısından yeterli açıklamaya yer verilmemiş olması önemli sınırlılıklardan biridir.
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin mesleki bilgi ve mesleki beceri boyutunda kazandırılması
büyük ölçüde Eğitim fakültelerinin sorumluluğundadır. Tutum ve değerlerin kazandırılması boyutunda
Milli Eğitim’e de görevler düşmektedir. Bu açıdan hizmet öncesi eğitimde de fakülte-okul iş birliğinin
önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bir yandan da Eğitim fakültelerinde yeterliklerin kazandırılması adına
yapılan uygulamalara ve fakültelerin niteliğine yönelik tartışmalar halen süregelmektedir. Fakültelerin
yeterliklerin kazandırılması işlevini ne derece yerine getirebildiği sorgulanmakla birlikte; dersler ve
öğretim elemanlarının niteliğine dikkat çekilmiştir. Literatüre bakıldığında öğretmen eğitiminde teori ve
uygulama arasındaki boşluğun vurgulandığı görülmektedir (Akdemir, 2013).
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin, öğretmenliğin bir uzmanlık mesleği olması açısından
önemli olduğunun altı çizilmekte ve merkezi düzeyde getirilen standartların büyük ölçüde yararlı olacağı
düşünülmektedir. Ancak bu standartlaştırmanın öğretmenleri tek tip haline getirmeden, sınırlandırmadan
ve hareket alanlarını koruyacak şekilde yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri somut ve basit düzeyde kaldığından; karmaşık ve üst düzey
becerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Yeterliklerin yüzeysel olarak ele alınması öğretmenlerin mesleki
gelişimini ve öğretmen eğitimini etkilemektedir (Çubukçu, Tosuntaş ve Kırcaburun, 2017). Nitekim bu
yüzeysellik eleştirisi öğretmen performans değerlendirmelerine de yapılmakta ve öğretmenlerin yapması
gerekenlerin asgari düzeyde ölçüldüğü ifade edilmektedir (Danielson ve McGreal, 2000; Stiggens ve Duke,
1988). Aynı zamanda öğretmenlerin yeterlikler açısından belli periyotlarla denetime tabi tutulması ve
sonucunda belirli teşvik ve yaptırımların uygulanmasının yerinde olacağı ifade edilmiştir. Yeterliklerin
kullanım alanları incelendiğinde performans değerlendirmeye yönelik karşıt fikirler bulunduğu göze
çarpmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kullanım alanlarının uygun olduğu; performans
değerlendirme içinde benzer teşvik ve yaptırımların gerekliliğinden söz edilmektedir. Ancak hali hazırda
ortaya koyulan yeterliklerin performans değerlendirmeye uygunluğu tartışmalıdır. Performans
değerlendirme amacıyla kullanılması öngörülen yeterliklerin yeniden değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
Bu açıdan yeterlikler öğretmenlere hem kılavuz hem değerlendirme kriteri işlevi görecek şekilde
yapılandırılmalıdır. Yeterliklerin uygulanması ve kullanılmasında zorluklar yaşanabileceği ve daha da
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önemlisi öğretmen eğitimi tamamlandıktan sonra yeterliklerin kullanımının geç olacağına işaret
edilmektedir. Nitekim 4 yıl lisans eğitimini tamamlamış öğretmen adaylarının yeterliklere sahip olmadığını
söylemek mantığa uygun görünmemektedir. Bu bağlamda hem yeterliklerin belirlenmesi hem de
öğretmen eğitiminin şekillendirilmesinde MEB ve YÖK arasındaki iş birliğinin sağlamlaştırılması büyük
önem arz etmektedir. Araştırmalar yeterlikleri kullanım ve uygulama bağlamında ele almakta; öğretmen
eğitimiyle yeterince ilişkilendirilmemiş olduğunu ortaya koymaktadır (Atik Kara, 2012; Özoğlu, 2010). İş
birliğinin sağlanmasıyla; olması gerektiği gibi öğretmen eğitiminin belli standartlara göre yapılması
sağlanabilir (Küçükahmet, 2007).
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Öğretmen Adaylarının Çevre Etiği Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri: Hangi Çevre Etiği
Yaklaşımı?
Doç. Dr. Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, s.g.yalmanci@gmail.com
Doç. Dr. Solmaz Aydın, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, solmazaydn@gmail.com
Öz
Hızlı nüfus artışı ve buna paralel olarak artan çevre sorunları dünya üzerinde çözüm bekleyen en
önemli sorunlardır. İşte tam bu noktada insanın doğaya yönelik davranışlarını sorgulaması gerekmektedir.
Çünkü insan doğaya etki eden en önemli öğelerden birisidir. İnsanın çevreye yönelik sorumluluklarının
bilincinde olması, buna yönelik değer ve tutum geliştirmesiyle mümkün olabilir. Bu çalışmada öğretmen
adaylarının çevre sorunlarının çözümünde hangi etik anlayışın daha etkili olacağını düşündükleri ve bunun
nedeni ile kendi değer yargılarına bağlı kalarak hangi özelliklere sahip bir çevre etiği yaklaşımı
geliştirecekleri araştırılmıştır. Çalışmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır.Çalışma “çevre etiği”
dersini almış 21 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veriler Öğretmen adaylarına, uzmanlara danışılarak
oluşturulan içinde iki açık uçlu soru bulunan bir anket formu verilerek toplanmıştır. Verilerin analizinde
içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre öğretmen adayları en fazla Ekofeminist çevre etiği
yaklaşımının çevre sorunlarına çözüm getireceğini düşünmüşlerdir. Ayrıca çalışmanın bir diğer sonucu da
öğretmen adaylarının özellikle değer vurgusunun ön plana çıkarıldığı bir çevre etiği yaklaşımı geliştirmek
istemelerinin ortaya çıkmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Çevre etiği, çevre eğitimi, öğretmen adayı eğitimi.

Abstract
Rapid population growth and environmental problems that increase correspondingly are the most
important problems waiting to be solved across the globe. Herein, the human behavior towards nature
needs to be questioned. This is because humans are one of the most important factors that affect the
nature. In order to be aware of their responsibilities towards the environment, humans should develop
attitude and value. In this study, this study examines what the most effective ethical approach would be
according to the teacher candidates, in solving environmental problems and what kind of an
environmental ethics approach they would develop by subjecting to its reason and their own standards
of judgment. In this study, the case study model was used. The study was conducted with 21 teacher
candidates who took the course "Environmental Ethics". The data were collected by giving a survey
containing two open-ended questions to the teacher candidates, which were created by consulting
experts. Content analysis was used to analyze the data. As a result of the study, the teacher candidates
thought that the Ecofeminist approach would solve environmental problems the most. Another result of
the study is the emergence of teaching candidates wanting to develop an environmental ethics approach
where the value emphasis is featured.
Keywords: Environmental ethics, environmental education, candidate teachers’ education.
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Giriş
Etik genel olarak, davranışlara rehber olan kurallar dizisi şeklinde tanımlanır (Callicot & Frodeman,
2009). Çevre etiği ise, insanın doğadaki varlıklara yönelik doğru ve yanlış davranışlarını kapsar (Benson,
2000). İnsanlar tarafından diğer canlılara ve cansızlara verilen ahlaki durum çevre etiğinin konusudur bu
açıdan çevre etiği insanların inanç sistemlerini, prensip ve değerlerini oluşturur denilebilir (Inglis, 2008).
Günümüzde küresel boyuta ulaşan çevre sorunları ve bunlara aranan çözümlerde kullanılacak
ilkelerin daha anlamlı hale gelip değer kazanmasında, eğitim açısından uygulanacak faaliyetlerin
biçimlenmesinde etik ve eğitim yaklaşımları önemli yer tutar. Farklı çevre sorunlarına getirilen birçok farklı
çevre görüşü kendi içinde farklılaşan çevre etiği anlayışlarını ortaya çıkarmıştır (Uygun, 2006). Doğaya
saygı etiği, yeryüzü etiği, ekolojik etik (Mahmutoğlu, 2009) bu anlayışlardan birkaçıdır. Çevre etiği
yaklaşımları genel çerçevede İnsan Merkezci (Antroposentrik), Canlı Merkezci (Biosentrik) ve Çevre
Merkezci (Ekosentrik) yaklaşımlar şeklinde ele alınabilir (Kayaer, 2013). İnsan merkezci (Antroposentrik)
yaklaşım insanın korunmasını ön planda tutarak insan refahının sağlanması gerektiğini savunur (Callicott
& Frodeman, 2009; Dunlap & Van Liere, 1978 ).Canlı merkezli (biosentrik) yaklaşımda, bütün canlılar
özünde iyidir ve her canlının kendine özgü içsel bir değeri vardır anlayışının yanında, insanların da dahil
olduğu bütün türlerin birbirine bağlı olduğu bir sistemin parçası olduğu düşüncesi hakimdir (Des Jardins,
2006).
Çevre merkezci (ekosentrik) yaklaşımda insanların çıkarları göz ardı edilir, amaç doğayı bütün olarak
korumaktır (Dunlap & Van Liere, 1978).
Bütün bu çevre etiği yaklaşımlarının, çevre sorunlarını en aza indirmek, insan ve doğa arasındaki
ahlaki ilişkinin yönünü belirlemek ve insanın çevre ile beraber bu çevrede bulunan diğer varlıklara yönelik
sorumluluk duygusunu geliştirebilmek şeklindeki ortak noktalarından söz edilebilir (Önkal & Yağanak,
2005). Bu bağlamda insanların çevreye yönelik sorumluluk duygusunun geliştirilmesinde ve çevre
sorunlarının azaltılmasında etkili olacak tutum ve davranışların belirlenmesinde çevre etiği yönlendirici bir
rol oynar (Gürbüzoğlu Yalmancı, 2015).İnsanların çevre ile ilgili bilgi seviyeleri ve görüşleri geliştikçe
çevreye yönelik değer ve tutumlar da yeniden şekillenecektir (Şimşekli, 2001). Çevre sorunlarına yönelik
farkındalığın gelişmesi çevre eğitiminin de bir öğesidir (Sheppard, 2006). İnsanlar çevre bozulmasında ve
sonuçları doğrultusunda kendi rollerinin farkına vararak daha bilinçli hale gelebilirler (Al-Rabaani & AlMekhlafi, 2009).
Çalışmanın Amacı
Hızlı nüfus artışı ve buna paralel olarak artan çevre sorunları dünya üzerinde çözüm bekleyen en
önemli sorunlardır. Bugün iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, çölleşme, biyolojik
çeşitliliğin azalması gibi birçok çevre sorunu gözle görülür hale gelmiştir. İşte tam bu noktada insanın
doğaya yönelik davranışlarını sorgulaması gerekmektedir. Çünkü insan doğaya etki eden en önemli
öğelerden birisidir. İnsanın çevreye yönelik sorumluluklarının bilincinde olması, buna yönelik değer ve
tutum geliştirmesiyle mümkün olabilir. Eğitim sayesinde geliştirdiği bu değer ve tutumlar insanların
davranışlarına yansıyarak doğanın değerlerine etik olarak önem vermesine ve içsel bir sorumluluk
taşımalarına neden olacaktır. İnsanların elde ettiği değerler ve bununla beraber geliştirdiği etik anlayışlar
birçok çevre sorununun çözümünde önemli derecede rol oynamaktadır. Bu çalışmada öğretmen
adaylarının çevre sorunlarının çözümünde etkili olacak etik yaklaşımlara yönelik düşüncelerinin kendi
değer yargıları açısından ele alınması amaçlanmıştır. Bu açıdan şu alt problemlere cevap aranmıştır:
1. Öğretmen adayları çevre sorunlarının çözümünde hangi etik anlayışın daha etkili olacağını
düşünmektedir?
2. Öğretmen adayları çevre sorunlarının çözümünde kendileri açısından hangi özelliklere sahip bir
çevre etiği yaklaşımı geliştirmek isterler?
Yöntem
Çalışmada nitel araştırmalarda yer alan durum çalışması modeli kullanılmıştır. Bu modelde olayların
derinlemesine incelenmesi söz konusudur (Büyüköztürk et. al., 2011). Bu çalışmadaki durum, öğretmen
adaylarının değer yargılarına göre çevre etiği yaklaşımlarının ortaya konulmasıdır. Genel çerçevede
öğretmen adaylarının hangi çevre etiği yaklaşımını tercih edeceği durumu ön plandadır. Bu açıdan
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Öğretmen adaylarının hangi çevre etiği yaklaşımını daha etkili gördükleri ve değer yargıları açısından nasıl
bir çevre etiği yaklaşımı istediklerini tespit etmek için durum ayrıntıları ile ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Buradaki amaç durumun içsel işleyişini anlayıp bütün olarak ortaya koyabilmektir.
Katılımcılar
Çalışma Tübitak destekli “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Biyoçeşitlilik farkındalığı Oluşturmaya
Yönelik “bilim kampında “Çevre Etiği” dersini almış Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 21
öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Bu öğretmen adaylarının 4’ü erkek, 17’si kadındır. Çalışmanın
uygulaması gönüllülük esas alınarak yapılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Veriler Öğretmen adaylarına, uzmanlara danışılarak oluşturulan içinde iki açık uçlu soru bulunan bir
anket formu verilerek toplanmıştır. Soruların açık ve anlaşılır olduğu farklı anabilim dallarında öğrenim
gören beş öğretmen adayına sorularak kontrol edilmiştir. Anket formunda bulunan açık uçlu sorular şu
şekildedir:
Hangi çevre etiği yaklaşımının çevre sorunlarına daha iyi çözüm getireceğini düşünüyorsunuz?
Neden?
Kendinize göre bir çevre etiği yaklaşımı geliştirseydiniz özellikleri neler olurdu?
Araştırmanın probleminde yer alan durum, “hangi çevre etiği yaklaşımını tercih edersiniz?” temel
sorusu çerçevesinde diğer sorularla ilişkilendirilerek bütün halinde değerlendirilmiştir. Böylece diğer
sorular kullanılarak öğretmen adaylarının değer yargılarına göre çevre etiği yaklaşımlarının ortaya
konulması durumu ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır.
Veri Analizi
Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Buna göre öğretmen adaylarının yanıtlarının ortak
özellikleri dikkate alınarak kavramsal kategori ve kodlar oluşturulmuştur. Öğretmen adayı yanıtlarından
yola çıkarak yapılan içerik analizi sonucu ilk açık uçlu soru beş kavramsal kategori altında ikinci açık uçlu
soru 10 kavramsal kategori altında toplanmıştır. Oluşturulan kavramsal kategori ve kodlar iki uzman
tarafından incelenmiş böylece nitel verilerin güvenirliği sağlanmıştır. Miles ve Huberman’ın (1994)
güvenirlik formülüne göre görüş birliği yüzdesi %90 olarak tespit edilmiştir. Bir araştırmanın iç tutarlığının
güvenirliği açısından görüş birliği değerinin %70’in üzerinde olması gereklidir (Miles & Huberman, 1994).
Bu açıdan çalışmanın iç tutarlığı da ortaya konulmuştur.
Çalışmanın geçerliliği için araştırmacıların tarafsızlığı ön planda tutularak kavramsal kategori ve
kodlama işlemleri ayrı bir şekilde yapılmış ve daha sonra araştırmacılar bir araya gelerek kendi aralarında
tartışmışlardır. Çalışma boyunca bu süreç tekrarlanmıştır. Ayrıca verilerin toplanma süreci, güvenirlik
analizi ve çalışmanın süreçleri ayrıntıları ile belirtilmiştir. Bu açıdan araştırmanın nitel araştırma
doğrultusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmıştır (Roberts & Priest, 2006). Katılımcı erkek ve kadın
öğretmen adayları yanıt numaralarına göre E1 ve K1 şeklinde kodlanmış böylece öğretmen adaylarının
durum hakkındaki görüşlerinin ortaya koyulması amacıyla doğrudan alıntılara yer verilmiştir bu açıdan
araştırmacıların oluşturduğu kavramsak kategoriler ve kodlar desteklenmeye çalışılmıştır.
Bulgular
Birinci Alt Probleme Ait Bulgular
Çalışmanın birinci alt problemi “Öğretmen adayları çevre sorunlarının çözümünde hangi etik anlayışın
daha etkili olacağını düşünmektedir?” şeklindedir. Bu alt probleme yönelik görüşme formunda öğretmen
adaylarına yöneltilen soru “Hangi çevre etiği yaklaşımının çevre sorunlarına daha iyi çözüm getireceğini
düşünüyorsunuz? Neden?” şeklindedir. Öğretmen adaylarının cevaplarının ortak özellikleri dikkate
alınarak oluşturulan kavramsal kategoriler ve kodlar ile frekans değerleri tablo 1’de belirtilmiştir.
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Tablo 1.
Öğretmen Adaylarının Çevre sorunlarının çözümünde etkili olacağını düşündükleri çevre etiği yaklaşımları
ve nedenlerine yönelik kavramsal kategori, kod ve frekans değerleri.
Çevre Etiği Yaklaşımları

Frekans

Kod

Frekans

8

Eşitlik odaklı

5

Kadın odaklı

2

Ataerkilliğe karşı olması

1

Eşitlik odaklı

1

Canlı-cansız varlık odaklı

3

Saygı odaklı

1

Kavramsal Kategori
Ekofeminist yaklaşım

Çevre merkezli yaklaşım

5

Tüm yaklaşımlar

4

Özellik eklenebilir olması

4

Canlı merkezli yaklaşım

3

Canlı odaklı

3

Gevşek insan merkezli yaklaşım

1

İnsan odaklı

1

Tablo 1’e bakıldığında elde edilen verilerin içerik analizine göre çalışmada, ilk açık uçlu soruya göre 5
kavramsal kategori [Ekofeminist yaklaşım (f=8), çevre merkezli yaklaşım(f=5), tüm yaklaşımlar (f=4), canlı
merkezli yaklaşım (f=3) ve gevşek insan merkezli yaklaşım(f=1)], ve 7 kod [eşitlik odaklı olması(f=6), özellik
eklenebilir olması (f=4), canlı odaklı olması (f=3), canlı-cansız varlık odaklı olması(f=3), Kadın odaklı olması
(f=2), saygı odaklı olması (f=1), ataerkilliğe karşı durması (f=1) ve İnsan odaklı olması (f=1)]
oluşturulmuştur. Buna göre öğretmen adayları çevre sorunlarına en fazla Ekofeminist Etik yaklaşımının
daha iyi çözüm getireceğini düşünmektedir. Bunu takip eden yaklaşım ise Çevre Merkezli yaklaşımdır.
Burada öğretmen adayları Ekofeminist çevre etiği yaklaşımının tüm varlıklara eşit davranılması gerektiğini
belirtmesi bununla beraber ataerkilliğe karşı çıkıp kadının da çevre sorunlarında söz sahibi olması
gerektiğini belirten özelliklere sahip olması nedeniyle bu yaklaşımı seçtiklerini dile getirmişlerdir. Bu
kısımda kadın erkek eşitliği çerçevesinde beraber çalışılarak ve ataerkilliğe karşı çıkıp eşitlikçi bir dünya
düzeni çerçevesinde çevre sorunlarına çözüm getirilebileceği vurgusunu yapmışlardır.
Öğretmen adayları çevre merkezli yaklaşımın ise canlı-cansız tüm varlıkları odak noktasına alarak her
varlığı eşit bir değerde görme özelliğinden ve bu açıdan bu varlıklara saygı duyulması gerektiğini
belirtmesinden dolayı çevre sorunlarına çözüm getirebileceğini düşünmüşlerdir. Dört öğretmen adayı
aslında birbirlerinin tamamlayıcısı olarak ve her bir yaklaşıma bir diğerinden özellik eklenebilmesi
bakımından tüm yaklaşımların soruna göre çözüm getirebileceğini belirtmişlerdir. Öğretmen adayları canlı
merkezli yaklaşımı da canlılara odaklanması onları değerli görmesinden dolayı çevre sorunlarının
çözümünde kullanılacak bir etik anlayış olarak ele almışlardır. Bunun dışında sadece bir öğretmen adayı
gevşek insan merkezli yaklaşımın çevre sorunları çözümünde etkili bir etik yaklaşım olacağını düşünmüş
ve bunun nedeni olarak insanı merkeze almasını ve insanın doğadan zarar vermeden faydalanmasına
imkan vermesini göstermiştir. Öğretmen adaylarının anket formundaki birinci soruya yönelik
ifadelerinden bazıları şu şekildedir:
“Çevre sorunlarına en iyi çözümü ekofeminist yaklaşımı getirir bence çünkü eşini, kız kardeşini, kızını
hor gören bir bireyin doğayı sevmesi mümkün değildir. Ataerkil bir toplumun aklı doğayı korumaya
yetmez” E1(Ataerkilliğe karşı olma, eşitlik odaklı olma)
“Çevre merkezli etiğin daha iyi çözüm getireceğini düşünüyorum. Çünkü canlı varlıklar yanında cansız
varlıklar da önemlidir. Çünkü birbirleri ile ilişkilidirler. Biri tükenir bozulursa öteki de bozulur.” E2(Canlıcansız varlık odaklı)
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“Canlı merkezli etik olurdu, çünkü yaşamı savunma acı duygusu sayesinde kendinden başka canlıların
da bir değeri olduğunun farkına varılır. Tüm canlıların değerli olduğu hiç birinin diğerinden üstün olmadığı.”
K10 (Canlı odaklı)
“Bütün yaklaşımlar hepsi az da olsa çözüm getirebilir. Bana göre bazı yaklaşımlardan bazı özellikler
çıkartılıp yeni bir şeyler eklenebilir.” K7 (Özellik eklenebilir olması)
İkinci Alt Probleme Ait Bulgular
Çalışmanın ikinci alt problemi “Öğretmen adayları çevre sorunlarının çözümünde kendileri açısından
hangi özelliklere sahip bir çevre etiği yaklaşımı geliştirmek isterler?” şeklindedir. Bu alt probleme yönelik
görüşme formunda öğretmen adaylarına yöneltilen soru “Kendinize göre bir çevre etiği yaklaşımı
geliştirseydiniz özellikleri neler olurdu? şeklindedir. Öğretmen adaylarının cevaplarının ortak özellikleri
Tablo 2.
Öğretmen adaylarının geliştirmek istedikleri çevre etiği yaklaşımları ve özelliklerine yönelik kategori, kod
ve frekans değerleri.
Çevre Etiği Yaklaşımları

Frekans

Kod

Frekans

Kavramsal Kategori
Değer etiği yaklaşımı

7

Değer odaklı olma

7

Eşitlik etiği

4

Eşitlik odaklı olma

4

Empati etiği yaklaşımı

2

Yerine koyma odaklı olma

2

Koruma etiği yaklaşımı

2

Koruma odaklı olma

2

Sürdürülebilirlik etiği yaklaşım

1

Sürdürülebilir odaklı

1

Fayda etiği yaklaşımı

1

Karşılıklı fayda odaklı olma

1

Varlık etiği yaklaşımı

1

Doğal yaşam odaklı

2

Doğal etik yaklaşımı

1

Doğal yaşam odaklı

Saygı etiği yaklaşımı

1

Saygı odaklı

1

Birey-çevre-doğa-toplum etiği yaklaşımı

1

Farkındalık odaklı

1

Tablo 2 incelendiğinde, anket formundaki ikinci açık uçlu soruya yönelik öğretmen adaylarının
yanıtlarından yola çıkarak yapılan içerik analizine göre çalışmada 10 kavramsal kategori [Değer etiği (f=7),
Eşitlik etiği (f=4), Empati etiği (f=2), Koruma etiği (f=2), sürdürülebilirlik etiği (f=1), Fayda etiği (f=1), varlık
etiği (f=1), saygı etiği (f=1), doğal etik (f=1) ve birey-çevre-doğa-toplum etiği (f=1)] ve 8 kod [Değer odaklı
olma (f=7), eşitlik odaklı olma (f=4), yerine koyma odaklı (f=2), koruma odaklı (f=2), doğal ortam odaklı
(f=2), farkındalık odaklı (f=1), sürdürülebilir odaklı (f=1), saygı odaklı (f=1)] oluşturulmuştur. Buna göre
öğretmen adayları en fazla (f=7) değer odaklı olan ve canlı-cansız, kadın-erkek tüm varlıkların değerli
görüldüğü şeklinde özelliklere sahip “değer etiği” çevre etiği yaklaşımı geliştirebileceklerini dile
getirmişlerdir. Dört öğretmen adayı eşitlik etiği yaklaşımı geliştirmek istediklerini ve bunun özelliğinin de
doğadaki her şeyin eşit görülmesi olduğunu belirtmişlerdir. İkişer öğretmen adayı empati etiği ve koruma
etiği yaklaşımı üzerinde durarak diğer varlıkların yerine kendimizi koyabilme ve varlıkların özünün
korunması özelliklerini vurgulamışlardır. Tablo 2’de görüldüğü gibi çok az (f=1) öğretmen adayı da farklı
yaklaşım ve özellikleri üzerinde fikir belirtmiştir. Öğretmen adaylarının anket formundaki ikinci soruya
yönelik ifadelerinden bazıları şu şekildedir:
“Eşitlik etiği. Canlı –cansız bütün evrene karşı sorumluluk duyulmalı. Herşey eşittir. Herkes herşeye
eşit davranmalı önemsemeli böylece daha güzel bir dünyada yaşanılabilir. K11 (Eşit odaklı olma)
“Değer etiği. Canlının ya da cansızın çevreye yararları incelenip değer verilmesi lazım. Her bir
maddeye değer verilmeli ama bu maddelere verilen değerlerin sıralaması olmamalı. Bütün insanlar ayrım
yapmadan çevrenin iyiliği için değer vermelidir.” K21 (Değer odaklı olma)
“Doğal etik. İnsanlar da besin zincirinin bir parçası olarak görülmeli. Doğada av ve avcı ilişkisi olmalı,
taş devri gibi insan hiç bir yardım almadan doğada yaşamalıdır. Hayvanlar gibi.” E20 (Doğal yaşam odaklı)

401

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

“Koruma etiği. İnsanlar doğayı sevmeye ve korumaya teşvik edilmeli. Yani çevre insandan korunmalı.”
K18 (Koruma odaklı)
“Sürdürülebilirlik etiği. İnsan neden dünyada olduğunun farlında olmalı ve buna uygun sürdürülebilir
bir yaşam seçip her şeyi düşünüp uygulamalı tüketimi dengelemeli.” K4 (Sürdürülebilir odaklı)
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın sonucuna göre öğretmen adayları en fazla Ekofeminist çevre etiği yaklaşımının çevre
sorunlarına çözüm getireceğini düşünmüşlerdir. Bu açıdan bakıldığında toplumdaki kadın-erkek
eşitsizliğinden kaynaklı doğanın sömürülmesinin çevre sorunlarının çözümüne bir katkı getirmeyeceği
görülmüştür. Ekofeminist yaklaşım ataerkil düşünceye sahip toplumlarda kadınların ezildiği ve baskı
altında tutulduğunu ve bunun doğaya da yansıyarak aynı şekilde doğanın da acımasızca sömürüldüğünü
ve ezildiğini vurgulamaktadır, bu durumun önüne geçilmesinde kadınlara fırsat eşitliğinin sağlanmasının
ve doğa ile insan arasında sağlıklı bir ilişkinin olmasının gerekli olduğunu savunur (Scarce 1990; Tamkoç
1996).
Yapılan çalışmalarda genelde insan merkezli yaklaşımların öğrencilerde daha fazla var olduğu
bulunmuştur (Gürbüzoğlu Yalmancı, 2018-2015; Erten & Aydoğdu, 2011; Özdemir, 2012). Bu durumda
öğretmen adaylarının ya da öğrencilerin çevre etiği konusu hakkında bir bilgisi olmadan yapılan
uygulamalar sonucunda kendilerinde var olan insan merkezli yaklaşımın, bu konu hakkında bilgi sahibi
olunduktan sonra yani çevre etiği hakkında eğitim gördükten sonra genellikle çevremerkezli etik anlayış
kapsamındaki yaklaşımlara doğru geliştiği ve genelde bu kapsamdaki yaklaşımları tercih ettikleri
söylenebilir.
Ayrıca çalışmanın bir diğer sonucu da öğretmen adaylarının özellikle değer vurgusunun ön plana
çıkarıldığı bir çevre etiği yaklaşımı geliştirmek istemelerinin ortaya çıkmasıdır. Bu kısımda öğretmen
adayları yine eşitlik vurgusuyla beraber her varlığa aynı değerin gösterilmesi gerektiği düşüncesini
bildirmişlerdir. Bu durum yine özellikle çevre merkezli yaklaşımların tercih edildiğini öğretmen adaylarının
değer yargılarının da bu yönde olduğunu göstermiştir. Yumuşak, Özbaş. Sargin ve Baltacı (2016),
öğretmen adaylarının ekosentrizim ve antroposentrizm çevre etiği yaklaşımları çerçevesinde, çevre
konularına yönelik tutumlarını incelediği çalışmalarında, öğretmen adaylarında ekosentrik çevresel
tutumların insan merkezliden daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Halkos ve Matsiori (2017) da
deniz biyoçeşitliliğinin korunmasında çevresel tutum, motivasyon ve değerlerin ilişkisini incelemişler,
çalışma sonunda çevresel tutum puanlarının yüksek olanların, çevreci davranışa sahip olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu çalışmada da öğretmen adayları anket formundaki sorulara çoğunlukla çevre merkezli
yaklaşımları ön planda tutararak yanıt vermişlerdir. Bu durum çevrenin korunması ve geleceği için istenen
bir durumdur. Dünyadaki tüm yaşamın gelişmesi için gerekli olan Çevre merkezli bir dünya görüşüdür
(Washington, Taylo, Copnina, Cryer & Piccolo, 2017). Çevresel sorunların çözümünde ekolojik merkezli
tutumlar önemli bir yer tutar (Gribben & Fagan, 2016).
Çevre merkezli yaklaşımların ve dolayısıyla bunların diğer kategorilerinin çevre sorunlarına getireceği
çözümlerin tüm insanlar tarafından benimsenebilmesi için çevre eğitimi kapsamında etik yaklaşımlara
daha fazla yer verilmesi, doğanın geleceği ve tabiki insanlığın devamı adına çok önemli bir unsurdur. Bu
nedenle çevre derslerinde ya da sadece bir disiplin olarak da çevre etiği yaklaşımları eğitim programları
içerisinde mutlaka verilmelidir. İleriye dönük çalışmalarda da farklı örneklemler üzerinden çevre etiği
hakkında öğrencilere bilgi vermeden önce ve bilgi verdikten sonraki çevre etiği yaklaşımları
karşılaştırılabilir.
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Öğretmen Adaylarının Biyoloji Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Şule Fırat Durdukoca, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, drsulefirat@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Önel , Kafkas Üniversitesi, Türkiye, arzuonel@gmail.com
Öz
Biyoloji okuryazarlığı; toplumdaki biyolojik sorunları anlamak ve tanımak için bilimsel araştırmalar
yapabilme, bu araştırmaları karar verme sürecine entegre edebilme ve elde edilen sonuçları başkalarına
aktarabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Güncel dünya sorunlarının farkına varabilmek, yaşam
kalitesini yükseltebilmek için her birey temel düzeyde de olsa biyoloji okuryazarı olmalıdır. Bu araştırmanın
temel amacı öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık seviyelerini belirlemek ve bu seviyelerin adayların
cinsiyetlerine ve bölümlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırma
betimsel bir çalışma olup tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 20182019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıflarında okuyan 511
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler Soğuksu (2013) tarafından geliştirilen “Biyoloji Okuryazarlık
Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde; ortalama, standart sapma, Kruskal Wallis testi,
Mann Whitney U testi ve t testi kullanılmıştır. Bulgular, katılımcı öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık
düzeylerinin “yapısal okuryazarlık” boyutunda olduğunu, bölüm değişkenine göre katılımcıların
okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğunu ancak cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir
farklılık olmadığını göstermiştir. Ayrıca katılımcı fen eğitimi öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık
düzeylerinin diğer bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarına kıyasla daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyoloji okuryazarlığı, öğretmen yetiştirme, betimsel analiz
Abstract
Biology literacy is defined as the ability to conduct scientific research to understand and recognize
biological problems in society, to integrate these researches into the decision-making process and to
transfer the results to others. In order to be aware of current world problems and improve the quality of
life, every individual should have a basic biology literate. The aim of study is to determine the biology
literacy levels of the prospective teachers and to determine whether these levels differ significantly
according to the gender and departments of the candidates. The research was carried out using a scanning
model. The study group consisted of 511 pre-service teachers studying in the final year of the Faculty of
Education at Kafkas University. The data were collected by using the “Biology Literacy Scale” developed
by Soğuksu (2013). The results showed that the biology literacy levels of the prospective teacher
candidates were in the structural literacy dimension, there was a significant difference between the
literacy levels of the participants according to the department variable but there was no significant
difference according to the gender variable. In addition, it was determined that biology literacy levels of
prospective science education teachers were higher than the prospective teachers educating in other
departments.
Keywords: Biology literacy, teacher training, descriptive analysis
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Giriş
Günümüz bilgi toplumunda bireyler bilimi sadece herhangi bir bilim dalında kariyer yapmak için değil,
gündelik yaşantılarında veya iş yaşantılarında bilinçli kararlar alırken ve karşılaştıkları problemleri çözerken
de kullanabilmeli yani bilimsel okuryazar olabilmelidirler. Bilimsel okuryazarlığa sahip bireyler; üst düzey
düşünme becerilerine sahip, bilimsel kaynak veya araştırma konularında kararlar alabilen, sorunları
bilimsel olarak çözebilen, temel bilimsel gerçekler ve teoriler konusunda bilgi sahibi olan bireylerdir.
Bilimsel okuryazarlıkta amaç, bireylerin problemleri çözebilmek için kullanabilecekleri pratik bilgi
birikimine sahip olmalarını, bilinçli seçimler yapmalarını ve gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri bilimsel
meselelerde aktif rol almalarını sağlamaktır (Maurer, 2003).
Bireyler gündelik yaşamlarında farkında olarak veya olmayarak sıklıkla biyoloji bilimine yönelik
bilimsel meselelerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Örneğin; tarım ve hayvancılıkta verimlilik, toprağın yapısı,
hastalıklar, beslenme, çevresel sorunlar, evlilik vb. pek çok konuda biyoloji bilimi bireylere son gelişmeler
ve sorunlara çözüm yolları hakkında bilgiler sunmaktadır. Biyoloji hızla gelişim kaydeden bir bilim dalı
olduğu gibi aynı zamanda bu gelişmeleri de yaşantıyla bütünleştirmektedir. Çünkü biyoloji yaşam bilimidir.
Biyolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak biyoloji okuryazarlık konusunda ustalık kazanma gereksinimi
de artmaktadır.
Biyoloji okuryazarlığı; toplumdaki biyolojik sorunları anlamak ve tanımak için bilimsel araştırmalar
yapabilme, bu araştırmaları karar verme sürecine entegre edebilme ve elde edilen sonuçları başkalarına
aktarabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır (McBride vd, 2013). Başka bir ifade ile biyoloji okuryazarlığı,
bilimsel araştırma yoluyla sorunları çözmek için biyolojideki anahtar kavramların kullanımına
odaklanmaktadır. Bu açıdan biyoloji okuryazarı olan bir birey öncelikle bilimin önemini kavramalı, bilimsel
araştırma yöntemlerini bilmeli ve bilimsel araştırma yürütebilme becerisine sahip olmalıdır. Dolayısıyla
biyoloji okuryazarlığı, biyolojik bağlamda bilimsel okuryazarlığın gelişmiş şeklidir.
Uno ve Bybee (1994), biyoloji okuryazarlığının önemli olduğunu çünkü bu okuryazarlığın insanların
yaşamlarında karşılaştıkları biyolojik problemleri içeren meseleleri mantıklı ve eleştirel bir şekilde
düşünmelerine yardımcı olduğunu savunmaktadırlar. Araştırmacılar biyoloji okuryazarlığa sahip bir kişinin
biyolojik kavramlar hakkında sahip olduğu anlayışların yaşam boyunca gelişen bir süreç olarak ele almakta
ve dört seviyeden oluştuğunu belirtmektedirler. Bu seviyeler; nominal, fonsiyonel, yapısal ve çok boyutlu
okuryazarlık seviyeleridir. Nominal okuryazarlık seviyesinde olan bireyler; doğadaki kavramları ve
sorunları biyolojik olarak belirleyebilir, biyolojik kavramların basit tanımlarını yapabilirler ancak biyolojinin
çeşitli konularında kavram yanılgıları vardır. Fonksiyonel biyoloji okuryazarlığı seviyesinde olan bireyler ise
biyolojik kelimeler kullanırlar, kavramları doğru tanımlarlar, kavramların karşılıklarını ezbere bilirler.
Yapısal düzeyde biyoloji okuryazarı olan bireyler; biyolojinin kavramsal şemalarını anlarlar, yöntemsel bilgi
ve becerilere sahiptirler, biyolojik kavramları kendi cümleleri ile açıklayabilirler. Çok boyutlu biyoloji
okuryazarlığa sahip bireyler ise biyolojinin diğer disiplinler arasındaki yerini ve biyoloji ile toplum
arasındaki etkileşimi anlarlar, biyolojinin tarihini ve doğasını bilirler.
Her bireyin çok boyutlu biyoloji okuryazarlığı seviyesine ulaşması zor olabilmektedir. Çünkü bireyler
biyolojinin her konusunda farklı bir okuryazarlık seviyesinde olabilmektedirler. Ancak en azından çevre
kirliliği, salgın hastalıklar, obezite, genetiği değiştirilmiş ürünler ve bu ürünlerin insan sağlığına etkileri,
türlerin devamlılığı, vb. güncel dünya sorunlarının farkına varabilmek için temel düzeyde de olsa biyoloji
okuryazarı olmak gereklidir. Özellikle toplumun ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirecek olan öğretmen
adaylarının biyoloji okuryazarı olmaları oldukça önemlidir. Çünkü öğretmen adayları; ülke ve dünya
sorunlarını tanıyan, eleştirel bir bakış açısıyla bu sorunlara yaklaşıp bilimsel yöntemi kullanarak
araştırmalar yapan, kararlar alabilen, sorunlara çözümler üretebilen, üretilen bu çözümleri paylaşarak
insanlık yararına kullanabilen kısaca bilimsel okuryazar olan bireyler yetiştirerek toplumsal gelişime katkı
sağlayacaklardır. Bu doğrultuda bu araştırmada öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık düzeylerini
belirlemek ve bu düzeylerin çeşitli değişkenlerle olan ilişkini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu
araştırmadan elde edilecek olan bulgular ile araştırmaya katılan öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık
düzeyleri tespit edilmiş ve bu düzeyin en yüksek seviye olan çok boyutlu bilimsel okuryazarlık seviyesine
ulaşması için yapılabilecekler konusunda öneriler sunulmuştur. Yurt içi literatürde öğretmen adaylarının
biyoloji okuryazarlık seviyelerini çeşitli değişkenlere göre inceleyen çalışmaya rastlanmamış olması
araştırmacılar açısından bu araştırmanın hem alandaki boşluğu doldurmaya katkı sağlayacağı hem de
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gelecekte bu doğrultuda yürütülen araştırmalar için bir zemin oluşturacağı doğrultusunda bir beklenti
oluşturmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık seviyelerini
belirlemek ve bu seviyelerin adayların cinsiyetlerine ve bölümlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini incelemektir.
Yöntem
Araştırmanın modeli
Araştırma betimsel bir çalışma olup tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Tarama modeli,
geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma modelidir.
Bu modelde araştırılacak olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya
çalışılır (Karasar, 2009, s.77).
Araştırmanın çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Kafkas Üniversitesi
Eğitim Fakültesi son sınıflarında okuyan 511 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubunun son
sınıflardan seçilmesinin nedeni; hizmet öncesi eğitimin son basamağında bulunan öğretmen adaylarının
mevcut biyoloji okuryazarlık düzeylerini inceleyerek konuya ilişkin yeterliklerini ortaya koymak, henüz
hizmet öncesi eğitimi devam eden öğretmen adayları için (varsa) alınması gereken tedbirleri tartışmaktır.
Öğretmen adaylarının demografik bilgileri tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Katılımcı Öğretmen Adaylarının Demografik Bilgileri
Cinsiyet
Bölüm/Anabilim Dalı

N

Fen Bilgisi Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Türkçe Eğitimi

Kadın

Erkek

51
94
61

23
58
36

28
36
25

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Pdr)

103

47

56

Okul Öncesi Eğitimi

55

39

16

İlköğretim Matematik Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi

86
61

41
37

45
24

Araştırmanın veri toplama araçları
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgiler formu ve Soğuksu (2013)
tarafından geliştirilen “Biyolojik Okuryazarlık Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. 5’li likert tipinde
tasarlanmış bir ölçme aracı olan Biyolojik Okuryazarlık Ölçeği, ‘bilgi ve bilgiyi kullanabilme’, ‘bilim ve
bilimin doğası’, ‘ilgi’ olarak adlandırılan 3 faktörde toplam 24 maddeden oluşmaktadır. 3 faktörün
varyansa yaptığı ortak katkı %52.81’dir. Ölçeğin; bilgi ve bilgiyi kullanabilme boyutunda 8’i olumsuz 2’si
olumlu olmak üzere toplam 10 madde; bilim ve bilimin doğası boyutunda 6’sı olumlu 1’i olumsuz olmak
üzere 7 madde, ilgi boyutunda ise 3’ü olumsuz 4’ü olumlu olmak üzere toplam 7 madde yer almaktadır.
Ölçeğin toplam Cronbach-Alpha güvenirlik katsayısı ise .63 olarak tespit edilmiştir. Ölçek puan aralıklarının
belirlenmesinde Uno ve Bybee’nin çalışmasındaki biyoloji okuryazarlık seviyeleri temele alınmıştır. Buna
göre ölçek alt boyutlarından alınabilecek ortalama puanlar; 5.00-4.20 arasında ise kavramsal, 4.19-3.40
arasında ise yapısal, 3.39-2.60 arası fonksiyonel, 2.59-1.80 ile 1.79-1.00 arası nominal biyoloji okuryazarlık
düzeyi olarak değerlendirilmiştir. Bu araştırmada ölçeğin geneli için belirlenmiş alpha güvenirlik katsayısı
.864’dür.
Bulgular
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık ölçeği alt boyutlarına ilişkin betimsel
analiz sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2: Biyoloji Okuryazarlık Ölçeği Betimsel Analiz Sonuçları
Değişkenler

N

Min

Max

ÖLÇEK ALT FAKTÖRLERİ
Bilgi ve bilgiyi kullanabilme

511

30

55

39.80

7.38

Bilim ve bilimin doğası

511

5

35

25.96

4.25

İlgi

511

20

35

26.69

4.35

TOPLAM

511

72

118

92.46

14.97

X

SS

Tablo 2’ye göre katılımcı öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık ölçeği toplam puanlarının yüksek
düzeyde ( X =92.46; 92.46/24=3.85) olduğu görülmektedir. Ölçeğin yapısı gereği, biyoloji okuryazarlık
ölçeği toplam puanları açısından adayların ‘yapısal’ okuryazarlık düzeyinde oldukları tespit edilmiştir.
Ölçek alt faktörleri incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının tüm ölçek alt faktörleri
boyutunda, genel toplama paralel olarak, biyoloji okuryazarlık düzeylerinin ‘yapısal’ okuryazarlık
düzeyinde ( X BBK=39.80; 39.80/10=3.98; X BBD=25.96; 25.96/7=3.70; X İ=26.96; 26.96/7=3.85).
olduğu belirlenmiştir.
Aşağıda sunulan Tablo 3’de katılımcı öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri anabilim dalı
değişkenine göre biyoloji okuryazarlık düzeylerinin farklılaşma durumuna ilişkin Kruskal Wallis testi
sonuçları yer almaktadır.
Tablo 3: Anabilim Dalı Değişkenine Göre Biyoloji Okuryazarlık Ölçeği Puanları
Alt fakt.

Bilgi ve bilgiyi
kullanabilme

Bilim ve
bilimin doğası

İlgi

Toplam

Bölüm

n

Sıra ort.

Sınıf E. ABD

94

372.80

Türkçe E.ABD

61

152.66

PDR ABD

103

139.01

OkulÖncesi E. ABD

55

156.95

Matematik E. ABD

86

381.21

Sosyal Bilgiler E. ABD

61

118.52

Fen Bilg. E. ABD

51

460.70

Sınıf E. ABD

94

383.45

Türkçe E.ABD

61

163.16

PDR ABD

103

140.09

OkulÖncesi E. ABD

55

170.58

Matematik E. ABD

86

392.47

Sosyal Bilgiler E. ABD

61

100.09

Fen Bilg. E. ABD

51

414.70

Sınıf E. ABD

94

386.60

Türkçe E.ABD

61

211.43

PDR ABD

103

115.65

OkulÖncesi E. ABD

55

128.62

Matematik E. ABD

86

391.02

Sosyal Bilgiler E. ABD

61

124.98

Fen Bilg. E. ABD

51

418.47

Sınıf E. ABD

94

367.06

Türkçe E.ABD

61

201.35

PDR ABD

103

125.53

OkulÖncesi E. ABD

55

152.73

Matematik E. ABD

86

385.46

Sosyal Bilgiler E. ABD

61

94.75

Fen Bilg. E. ABD

51

466.09

sd

6

6

6

6

408

χ2

392.94

379.36

398.56

411.63

p

.00

.00

.00

.00

Anlamlı Fark
Sınıf >Türkçe
Sınıf>PDR
Sınıf>OkulÖ
Sınıf>Sosyal
Fen >Sınıf
Mat.>Türkçe
Türkçe>Sosyal
Fen>Türkçe
Mat>PDR
Sınıf
>Türkçe
Fen>PDR
Sınıf>PDR
Sınıf>OkulÖ
Sınıf>Sosyal
Fen >Sınıf
Mat.>Türkçe
Türkçe>Sosyal
Fen>Türkçe
Mat>PDR
Sınıf
>Türkçe
PDR>Sosyal
Sınıf>PDR
Sınıf>OkulÖ
Sınıf>Sosyal
Fen >Sınıf
Türkçe>PDR
Türkçe>OkulÖ
Mat.>Türkçe
Türkçe>Sosyal
Sınıf
>Türkçe
Fen>Türkçe
Sınıf>PDR
Sınıf>OkulÖ
Sınıf>Sosyal
Fen >Sınıf
Türkçe>PDR
Mat.>Türkçe
Türkçe>Sosyal
Fen>Türkçe
Mat>PDR
PDR>Sosyal

OkulÖ>Sosyal
Mat.> Sosyal
Fen>Mat.
Fen>Sosyal
Mat.>OkulÖ
Fen>OkulÖ

Mat.>OkulÖ
OkulÖ>Sosyal
Fen>OkulÖ
Mat.> Sosyal
Fen>Sosyal
Fen>PDR

Mat.>PDR
Mat.>OkulÖ
Fen>OkulÖ
Mat.>Sosyal
Fen>Mat.
Fen>Sosyal
Fen>PDR

Fen>PDR
Mat.>OkulÖ
OkulÖ>Sosyal
Fen>OkulÖ
Mat.>Sosyal
Fen>Mat.
Fen>Sosyal
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Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri anabilim dalı
değişkenine göre biyoloji okuryazarlık ölçeği puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir
(p<.05). Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann Whitney U analizi
sonucunda, ölçeğin alt faktör ve geneli açısından Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören
öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık puanlarının diğer ABD’lerde öğrenim gören adayların
puanlarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda
öğrenim gören öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık düzeyleri ile diğer bölümlerde öğrenim gören
adayların biyoloji okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Ayrıca diğer bölümler
arasında da tespit edilen anlamlı farklılıklar Tablo 4’de sunulmuştur. Tabloda dikkat çeken diğer bir bulgu
ise, ölçeğin ‘Bilgi ve bilgiyi kullanabilme’ ‘Bilim ve bilimin doğası’ alt boyutları ve geneli açısından Sosyal
Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adaylarının sıra ortalamalarının diğer branş
öğretmen adaylarına göre daha düşük olmasıdır. Ancak “ilgi” alt boyutunda en düşük ortalama PDR
Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adaylarının olduğu belirlenmiştir.
Tablo 5’de katılımcı öğretmen adaylarının cinsiyet değişkeni açısından biyoloji okuryazarlık
düzeylerinin farklılaşma durumuna ilişkin t testi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 5. Cinsiyet Değişkenine Göre Biyoloji Okuryazarlık Ölçeği Puanları
Ölçek
Cinsiyet
n
sd
t

X

Bilgi ve bilgiyi
kullanabilme
Bilim ve bilimin
doğası
İlgi
TOPLAM

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

281
230
281
230
281
230
281
230

39.76
39.86
25.92
26.00
26.66
26.73
92.34
92.60

7.26
7.54
4.28
4.21
4.27
4.45
14.79
15.22

p

Levene testi sonuçları
F
p
1.10
.29

.151

.88

.221

.82

.03

.85

.188

.85

1.10

.29

.192

.84

1.49

.22

Tablo 5’e göre katılımcı öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre biyoloji okuryazarlık ölçeği puanları
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>.05). Bu sonuç araştırmaya katılan kadın ve erkek
öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık düzeylerinin birbirine yakın olduğunu göstermektedir.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu araştırma bulguları; ölçeğin alt faktör ve geneli açısından Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda
öğrenim gören öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık puanlarının diğer anabilim dallarında öğrenim
gören adayların puanlarına göre daha yüksek olduğunu; Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretmen
adaylarının genel olarak biyoloji okuryazarlık düzeylerinin diğer branş öğretmen adaylarına göre daha
düşük olduğunu; ‘ilgi’ alt boyutunda en düşük ortalamanın PDR Anabilim Dalı’nda öğrenim gören
öğretmen adaylarının olduğunu göstermiştir. Ortaöğretim tercih alanları ve lisans öğrenimleri sürecinde
öğretmen adaylarının aldıkları biyoloji dersleri düşünüldüğünde bu durum oldukça normal kabul edilebilir.
Araştırmaya katılan tüm öğretmen adaylarının ölçek ortalama puanları genel olarak, ‘yapısal’
düzeyde biyoloji okuryazarı olduklarını göstermiştir. Uno ve Bybee (1994)’ye göre bu veri ortalamanın
üstünde iyi sayılabilecek bir sonuçtur. Ancak öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlıklarının çok boyutlu
biyoloji okuryazarlığı seviyesine ulaşması öğretim programlarının hedeflerinden biri olmalıdır.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre biyoloji okuryazarlık ölçeği puanları
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>.05).Ancak biyolojiye yönelik tutumların kadınlar lehine
anlamlı farklılıklar gösterdiği bilinmektedir (Prokop, Prokop ve Tunnicliffe, 2007; Çevik ve Ekici, 2008;
Tosun, 2011; Uyanık, 2017). Biyolojiye yönelik cinsiyet faktörüne dair anlamlı farklılıkların biyoloji
okuryazarlığı konusunda da görülmesi beklenen bir sonuç olabilirdi. Yapılacak başka çalışmalarla biyolojiye
yönelik tutum ve biyoloji okuryazarlıklarının cinsiyet değişkenine göre incelenmesi alanyazına katkı
sağlayacaktır.
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Sadece medya haberlerini anlayabilmek bile bireylerin biyoloji okuryazarı olmasını gerektirir. Çünkü
Demastes ve Wandersee (1992)’nin de belirttiği ve bilindiği üzere medya haberleri yaban hayatı, çevre
sorunları, evcil hayvanlar, sağlık ve beslenme gibi güncel ve yaşama dair konuları sıklıkla içermektedir. Bu
durum, sadece branşı ya da mesleği ne olursa olsun her bireyin belirli düzeyde biyoloji okuryazar olmasını
gerektiğini göstermektedir.
Araştırma bulgularına dayanarak aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur.
1. Araştırma sonucunda, katılımcı öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık düzeylerinin “yapısal”
düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç sevindirici olsa da en üst düzey biyoloji okuryazarlığı olan
“kavramsal” seviyeye ulaşmaları için nelerin yapılması gerektiği sorgulanmalıdır.
2. Sosyal bilgiler eğitimi ABD’de öğrenim gören öğretmen adayları için seçmeli çevre eğitimi dersi
açılarak bu ders kapsamında öğrenenlerin gündelik yaşamda karşılaşacakları biyoloji bilimi
kapsamına giren konulara ilgi duymaları sağlanabilir. Böylelikle biyoloji okuryazarlık düzeyleri
artırılabilir.
3. Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda biyolojik okuryazarlık konusu üzerinde sıkça durularak
yurtiçi literatürün bu konuda zenginleşmesi sağlanmalıdır. Ülkemiz alanyazınında biyoloji
okuryazarlığı konusundaki eksikliğin giderilmesi hem de bu araştırmadan elde edilen sonuçların
geçerliğini arttırmak amacıyla gelecekte yükseköğretim kademesindeki öğrencilerin biyoloji
okuryazarlık düzeylerini inceleyen çalışmaların arttırılması önerilmektedir.
4. Farklı eğitim-öğretim kademelerindeki (ortaokul, lise) öğrenenlerin biyoloji okuryazarlık düzeyleri
incelenip kavramsal biyoloji okuryazarlık seviyesine ulaşamayanlar için bu kapsamda yürütülen
yurtdışı çalışmalar incelenerek ek öğretim etkinlikleri düzenlenmelidir.
5. Üniversitelerin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrenenlerin biyoloji okuryazarlık düzeyleri
araştırılıp, ortaya çıkacak olan farklılıkların nedenleri sorgulanmalıdır.
6. Bu çalışma ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji dersi akademik başarılarını yordayan derse yönelik
tutum ve biyoloji okuryazarlık faktörlerinin belirlenmesi ile sınırlıdır. İleride yapılacak olan
çalışmalarda bu derse yönelik tutumu ve biyoloji okuryazarlığı arttıracak olan çalışmalar yapılarak
akademik başarıya olan etkileri incelenebilir.
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Öz
Öğretmenler, okulların ürünü olan öğrencilerin yetişmesi ve yönlendirilmesinde en önemli görevi
üstlenmiş kişilerdir. Bu nedenle eğitim sisteminin kaliteli ürünler yetiştirebilmesi, öğretmenlerimizin
üstlerine düşen görevleri yerine getirebilmesine bağlıdır. Bilindiği üzere, eğitim sistemimizin öğretmen,
öğrenci ve eğitim programları olmak üzere üç önemli öğesi vardır. Öğretmen, öğrenci gelişimini sağlamada
rehberlik etmesi ve eğitim programlarının uygulayıcısı olması yönünden öğrenme-öğretme süreçlerindeki
en etkili faktördür. Bu bağlamda; eğitim hedefleri, eğitim programları, dersin içeriği v.b. ne kadar iyi
hazırlanmış olursa olsun bu programların uygulayıcısı olan öğretmenler yeterli niteliklere eğer sahip
değillerse, yapılan çalışmalar amacına ulaşamayacaktır. Bu bağlamda araştırma konumuzun da kapsamı
olan öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim yeterlikleri ve mesleğe adanmışlıkları son derece önemlidir. Bu
çalışma, Aydın ilinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapmakta
olan otuz öğretmenin hizmet öncesi eğitim yeterliklerini ve mesleki adanmışlık düzeylerine ilişkin algılarını
tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Yapılan bu araştırmada, öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim yeterlikleri
ve mesleki adanmışlık düzeylerine ilişkin algılarının nasıl olduğunu belirlemek amacıyla Kozikoğlu (2016)
tarafından geliştirilen ölçekten ve ilgili ölçme araçlarından yararlanılarak görüşme formu hazırlanmıştır.
Görüşme formunun yapılandırılması aşaması uzman görüşü alınarak yapılmıştır. Bu çalışma nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan durum çalışması kapsamında olup iç içe geçmiş çoklu durum deseni
uygulanmıştır. Nitel verilerin analizde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda,
öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri planlama ve uygulama aşamasında, sınıf yönetimi konusunda
zorlandıkları, üniversitede almış oldukları hizmet öncesi eğitimin yeterliliği konusunda alınan eğitim yeterli
olmadığı, onları öğretmenlik mesleğine hazırlamada yetersiz kaldığı görülmüştür. Öğretmenlerle yapılan
görüşmelerde öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini severek yaptıkları, iş yüklerinin fazla olması, öğrenci
seviyesinin her geçen gün daha kötüye doğru gitmesi, sınıfların kalabalık olması, veli tutumları, idarenin
tutum ve davranışları, eğitim politikalarının sürekli değişmesi, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması
gibi nedenlerle mesleklerinde tükenmişlik yaşadıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen eğitimi, yeterlik, mesleki adanmışlık
Abstract
Teachers have taken on the most important task in raising and guiding students, who are the
products of schools. Thus, it depends on teachers’ fulfilment of their tasks for the system of education to
raise quality products. As is known, our system of education has three important elements as teacher,
student and curriculums. Teachers are the most effective factor in the learning-teaching processes
because they guide in assuring student development and implement curriculums. In this context; no
matter how well-prepared the educational goals, curriculums and lesson content might be, the studies
will never achieve their purpose unless teachers who are the implementers of these curriculums have
sufficient qualities. Accordingly, preservice education competence and occupational commitment of
teachers, who are examined within the scope of our study, are of prime importance. The study was
conducted for the purpose of determining preservice education competence of thirty teachers working
at primary, secondary and high schools in the province of Aydın in the school year of 2017-2018 and their
perceptions about occupational commitment. In the study, preservice education competence of the
teachers and their perceptions about occupational commitment were determined using a scale developed
by Kozikoğlu (2016) and an interview form was developed based on relevant assessment instruments. The
interview form was structured taking an expert opinion. The study was conducted as a case study which
is among qualitative research methods using an interlocking multiple case design. Qualitative data were

411

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

analyzed using a descriptive analysis technique. As a result of the research, it was observed that teachers
had difficulty in classroom management during the planning and implementation of classroom activities,
and that the education received in the university was not adequate in terms of the adequacy of pre-service
training and they were insufficient to prepare them for teaching profession. During the interviews with
the teachers, it was seen that teachers are volunteer while implementing their job, however, they have
experienced occupational burnout because of some reasons such as the number of their workloads are
high, the situation of students are getting worse, the classes are crowded, the attitudes of the parents,
the attitudes and behaviors of the administration, education policies are ever-changing and the teacher
profession are discredited.
Keywords: Teacher training, competence, professional commitment
Giriş
Eğitim-öğretim süreci yaşam boyu devam etmekte olup bireyler kendilerini sürekli geliştirmek
durumundadırlar (Soysal, 2014). Fakat bu süreç içerisinde öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri gerektiği
gibi öğretmenlerin de bilgilerini ve becerilerini artırmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin kendilerini
yetiştirmelerin yanında, okulların ürünü olan öğrencilerin yetişmesi ve yönlendirilmesinde de en önemli
görevi üstlenmiş kişilerdir. Bu nedenle eğitim sisteminin kaliteli ürünler çıkartabilmesi, öğretmenlerimizin
üstlerine düşen görevleri yerine getirebilmesine bağlıdır.
İnsanın eğitilmesinde en önemli rolü şüphesiz öğretmenler üstlenmektedir. Eğitim kurumlarını
şekillendiren öğretmenlik mesleğinin yapılabilmesi için Özden’e (1999) göre, bireyin öncelikle aktaracağı
konu alanında uzman olması gerekir. Öğretmenin alan eğitimine ilişkin yeterliliklere, öğretme öğrenme
sürecine ilişkin yeterliliklere ve bir öğretmende ya da öğretmen adayında bulunması gereken, kişilik
özelliklerine yani, isteklilik, yakınlık ve mizah, güvenilirlik, başarıya adanmışlık, teşvik edici ve destekleyici,
profesyonel davranış, ciddi, sistemli, uyarlanabilen, esnek, bilgili gibi nitelikleri kapsayan özelliklere sahip
olması gerekmektedir (Özdemir ve Yalın, 2000).
Bilindiği üzere, eğitim sistemimizin öğretmen, öğrenci ve eğitim programları olmak üzere üç önemli
öğesi vardır. Öğretmen, öğrenci gelişimini sağlamada rehberlik etmesi ve eğitim programlarının
uygulayıcısı olması yönünden öğrenme-öğretme süreçlerindeki en etkili faktördür. Ayrıca, öğretmenler
eğitim-öğretim sürecinde öğretilmesi gereken konunun ne olduğu, nasıl öğretileceği ve nasıl
değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili belirleyici konumundadır (Can, 2010).
Bu bağlamda; eğitim hedefleri, eğitim programları, dersin içeriği v.b. ne kadar iyi hazırlanmış olursa
olsun bu programların uygulayıcısı olan öğretmenler yeterli niteliklere eğer sahip değillerse, yapılan
çalışmalar amacına ulaşamayacaktır (Saracaloğlu, 1992b; 2000; aktaran Saracaloğlu ve diğerleri, 2011).
Öğretmenlerin yeterlikleri eğitimin kalitesini etkileyen faktörler arasında yer almakla birlikte öğretmenlik
mesleği genel kültür, pedagoji bilgi ve mesleki alan bilgisi gibi bir takım becerilere sahip olmayı
gerektirmektedir (Çakan, 2004). Bununla birlikte günümüzde, öğretmenlerin sahip olduğu ve artan
sorumlulukları, sahip olması gereken yeterlilikleri de değiştirmektedir. Öğretmenlerin çalışma biçimleri
birçok unsurdan etkilenmektedir. Bunlardan birisi de öğretmenlik mesleğine adanmışlık durumlarıdır.
Mesleğe adanmışlık, öğretmenin mesleğini icra etmek için gönüllü olarak çaba sarf etme, özveride
bulunma, yaptığı işe odaklanma ve kendini verme ile ilgilidir. Öğrencilerin başarısı ve gelişimi için
öğretmenlerin mesleklerine adanmışlık düzeyleri önemli unsurlardan birisidir (Turhan, Demirli ve Nazik,
2012).
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, görev yapmakta olan öğretmenlerin ilk yıl deneyimleri, hizmet öncesi
yeterlikleri hakkındaki yeterlilik ve mesleki adanmışlıklarına ilişkin algılarını tespit etmektir.
Araştırmanın Alt Problemleri
1) Görev yapmakta olan öğretmenlerin ilk yıl deneyimleri nasıldır?
2) Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim yeterliklerine ilişkin algıları nasıldır?
3) Öğretmenlerin, mesleki adanmışlıklarına ilişkin algıları nasıldır?
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Yöntem
Araştırmanın Modeli
Yapılan bu araştırma, öğretmenlerin ilk yıl deneyimleri, hizmet öncesi eğitim yeterlilikleri ve mesleki
adanmışlıklarına ilişkin algılarının nasıl olduğunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır.
Çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması kapsamında olup iç içe geçmiş çoklu durum
deseni ile desenlemiştir.
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu, Aydın ilindeki ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde görev yapmakta olan
öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın, örneklemini ise Aydın ilinde 2017-2018 yıllarında ilkokul,
ortaokul ve lise düzeyinde görev yapmakta olan otuz öğretmen oluşturmuştur. Çalışma grubunu oluşturan
öğretmenlere ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Çalışma Grubunu Oluşturan Öğretmenlerin Özellikleri.
Özellik

Kategori

Sayı

Cinsiyet

Kadın
Erkek
Toplam

14
16
30

Branş(Alan)

Din Kültürü
Rehberlik Öğretmeni
Matematik
Sosyal Alanlar
Fen Alanları
Yabancı Dil
Sınıf Öğretmenliği
Edebiyat-Türkçe

1
1
4
4
4
4
6
6

Kıdem

1-10 yıl
11-20 yıl
21 yıl ve üzeri

10
13
7

İlkokul(Devlet)
İlkokul(Özel)
Ortaokul(Devlet)
Ortaokul(Özel)
Lise(Devlet)
Lise(Özel)

3
3
8
7
5
4

İl Merkezi
İlçe Merkezi

18
12

Görev Yaptığı Okul Türü ve Kademesi

Görev Yaptığı Okulun Yerleşim Yeri

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmenlerin 14’ünün kadın, 16’sının erkek olduğu görülmektedir.
Öğretmenlerden bir’i din Kültürü, bir’i rehberlik öğretmeni, dört’ü matematik, dört’ü sosyal alanlar, dört’ü
fen alanları, dört’ü yabancı dil, altı’sı sınıf öğretmeni, altı’sı edebiyat-türkçe öğretmeni, alanlarında
öğretmendir. Öğretmenlerin kıdemlerine bakıldığında, 10’u 1-10 yıl, 13’ü 11-20 yıl, 7’si 21 yıl ve üzeri
kıdeme sahip olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin 18’i Aydın il merkezinde, 12’si ise Aydın ilçe
merkezinde görev yapmaktadır. Öğretmenlerin 16’sı devlet okulunda, 14’ü ise özel okulda çalışmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği kullanılmıştır. Yapılan bu araştırmada, öğretmenlerin ilk yıl deneyimleri, hizmet öncesi eğitim
yeterlilikleri ve mesleki adanmışlıklarına ilişkin algılarının nasıl olduğunu belirlemek amacıyla Kozikoğlu
(2016) tarafından geliştirilen ölçekten ve ilgili ölçme araçlarından yararlanılarak yarı yapılandırılmış
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görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formunun yapılandırılması aşaması uzman görüşleri alınarak
yapılmıştır. Görüşme formu, öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim yeterlilikleri ve mesleki adanmışlıklarına
ilişkin algılarını belirlemeye yönelik görüşme sorularından oluşmaktadır. Yapılan görüşmelerde
öğretmenlerin verdikleri cevaplar, izinleri doğrultusunda bir kısmı ses kayıt cihazı ile ses kaydına izin
vermeyen öğretmenlerin cevapları ise not alma tekniği ile toplanmıştır. Her bir görüşme süresi ortalama
30 dk. sürmüştür.
Verilerin Analizi
Araştırmanın nitel verilerini görüşme notları oluşturmaktadır. Yapılan tüm görüşmeler, bilgisayar
ortamına aktarılarak Microsoft Word formatında düzenlenmiştir. Verilerin analizinde, betimsel analiz
tekniği kullanılmıştır. Betimsel analiz, veri toplama teknikleri ile elde edilen verilerin temalara göre
özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür (Şimşek, Yıldırım, 2008).
Analiz sırasında her bir alt amaçla ilişkili olarak görüşme soruları birer tema biçiminde ele alınmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşme sorularına verdikleri yanıtlardan kodlar belirlenerek bu kodlar
üzerinden alt temalar oluşturulmuştur. Belirlenen temalar, alt temalar ve kodlara göre veriler ayrıntılı
olarak gözden geçirilmiş olup ve yeniden düzenlenerek betimlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin görüşlerini
açık bir şekilde yansıtabilmek amacıyla bulgular doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Öğretmenlerden elde
edilen veriler, öğretmenlerin kimliğini açıklamadan sunabilmek ve karışıklığa mahal vermemek için
kodlama yapılmıştır. Bunun için öğretmenlere Ö1 ve yapılan görüşme sırasına göre her bir öğretmene
sırasıyla (“Ö1”, “Ö2”, “Ö3”,…, “Ö29”,“Ö30”) şeklinde kodlar verilmiştir.
Geçerlik ve Güvenirlik
Nitel araştırmalarda iç geçerlik, araştırmada elde edilen bulguların okuyucuya inandırıcılığı ve güveni
kazandırdığı ile ilgilidir. Dış geçerlik ise elde edilen bulguların başka durumlara transfer edilebilirliği,
genellenebilirliliği ile ilgilidir (Miles & Huberman, 1994). Bu araştırmanın geçerlik çalışması için yapılan
işlemler şunlardır:
Araştırmanın verileri 2017-2018 eğitim-öğretim yılında toplanmış, okullardaki öğretmenlerle uzun
süreli etkileşimde bulunulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formu Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapan konu alanıyla ilgili uzmanlara sunulmuş ve öneriler
doğrultusunda son şeklini almıştır. Veri kaybını önlemek ve not alma sırasında yazılan kısaltmaları daha
açık bir şekilde yazılabilmesi için Microsoft Word ortamında yazma işlemi görüşmenin yapıldığı gün
olmasına dikkat edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan soruların anlaşılabilirliğini ve
uygulama süresini test edebilmek amacıyla gönüllülük ilkesine bağlı kalınarak iki öğretmen ile pilot
uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama sonucunda görüşme formu yeniden değerlendirilerek, görüşme
formuna son biçimi verilmiştir. Araştırmada nitel verilerin dış geçerliğini başka durumlara transfer
edilebilirliği artırmak için ise görüşme formunun hazırlanma süreci, verilerin toplanması ve analiz süreçleri
açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Benzer konuyu çalışmak isteyen diğer araştırmacılar için
karşılaştırma yapmaya imkân kılacak şekilde araştırmanın bulguları temalar, alt temalar ve kodlar şeklinde
açıkça verilmiştir.
Ayrıca görüşmelerden elde edilen verilerin üzerinde iki farklı kodlayıcı tarafından ayrı ayrı kodlamalar
yapılmış olup kodlayıcılar arası uyuşum yüzdesi hesaplanmıştır. Kodlayıcılar arası uyuşum yüzdesi %80
olduğunda araştırma güvenilir olduğu kabul edilmektedir (Miles & Huberman, 1994). Ham veriler
araştırmacının kendisi ve diğer kodlayıcı tarafından bağımsız olarak kodlandıktan sonra bulunan kodlar
benzeşen ve ayrışan kodlar olarak işaretlenmiştir. Miles ve Huberman (1994:64) benzeşen kodları “Görüş
Birliği” ayrışan kodları ise “Görüş Ayrılığı” olarak adlandırmakta ve kodlayıcı güvenirliği için Uyuşum
Yüzdesi = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) * 100 formülünü önermektedir. Hesaplamalar
sonucunda kodlayıcılar arasındaki uyuşma yüzdesi öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim yeterliklerine ilişkin
algılarını belirlemeye yönelik hazırlanan görüşme formu için % 89 mesleki adanmışlıklarına ilişkin algılarını
belirlemeye yönelik hazırlan görüşme formu için % 87 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu sonuçlar
araştırma için yeterli düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir.
Bulgular
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Öğretmenlerin, hizmet öncesi eğitim yeterlilikleri ve mesleki adanmışlıklarına ilişkin algılarını
belirlemeye yönelik yapılan bu araştırmada elde edilen bulgular araştırma sorularına paralel olarak alt
başlıklar halinde sunulmuştur. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen yanıtlara göre
oluşturulan temalar, alt temalar ve kodlara ilişkin görüşlerin ortaya çıkma sıklığı tablo yardımıyla
verilmiştir.
Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Araştırmanın birinci alt problemi “Görev yapmakta olan öğretmenlerin ilk yıl deneyimleri nasıldır?
şeklinde ifade edilmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen yanıtlara göre oluşturulan
temalar, alt temalar ve kodlara ilişkin görüşlerin ortaya çıkma sıklığı, aşağıda tablo yardımıyla
sunulmuştur.
Sınıf içi etkinlikleri planlama ve uygulama
Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, öğretmenlere “Mesleğin ilk yılında sınıf içi etkinlikleri planlama
ve uygulamada ne gibi güçlüklerle karşılaştınız? sorusu yöneltilmiştir. Sınıf içi etkinlikleri planlama ve
uygulama temasına ilişkin öğretmenlerle görüşmelerden elde edilen yanıtlara göre oluşturulan alt temalar
ve kodlara ilişkin görüşlerin ortaya çıkma sıklığı tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2.
Sınıf İçi Etkinlikleri Planlama Ve Uygulama Temasına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Sıklığı.
Tema

Sınıf İçi
Etkinlikleri
Planlama ve
Uygulama

Alt tema

Kodlar

Frekanslar

Bölgesel Özellikler

Dil Farklılığı
Coğrafi Şartlar

18

Öğrenci Seviyesine
Uygun Etkinlikleri
Planlama ve Uygulama

Deneyim Eksikliği
Sınıfların Kalabalık Olması
Lisans Eğitiminin Eksikliği
Zamanı Planlama

27
12
10
15

Okulun Olanakları

Araç Gereç Yetersizliği

8

Tablo 2 incelendiğinde, sınıf içi etkinlikleri planlama ve uygulama temasına ilişkin öğretmen
yanıtlarının analizi sonucunda; bölgesel özellikler, öğrenci seviyesine uygun etkinlikleri planlama ve
uygulama ve okulun olanakları olmak üzere üç alt tema ortaya çıktığı görülmektedir.
Sınıf içi etkinlikleri planlama ve uygulama aşamasında görüşme yapılan öğretmenlerden bir kişi dil
farklılığından dolayı öğrencilerle iletişim kurmada zorlandığını, sekiz öğretmen coğrafi şartlardan dolayı
zorlandıklarını, yirmi yedi öğretmen öğrenci seviyesine uygun sınıf içi etkinlikleri planlama ve uygulama
aşamasında deneyim eksikliği nedeniyle zorlandıklarını, on iki öğretmen sınıfların kalabalık olmasından
dolayı zorlandıklarını, on kişi lisansta alınan eğitimin eksikliğinden dolayı zorlandıklarını, on beş öğretmen
konuları ne kadar sürede işleyeceğini planlamada zorlandıklarını ve sekiz öğretmen araç gereç
eksikliğinden dolayı zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bu alt temalara ilişkin öğretmenlerin verdikleri
yanıtlardan bazıları şöyledir:
“Mesleğimin ilk yılında Karadeniz’in bir dağ köyündeydim. Öğrencinin seviyesine inmede ve kültürel
farklılıklar yüzünden bazı sıkıntılar yaşadım. Konuştuklarını ve yazdıklarını anlamakta, onların yaşamına
adapte olmak epey zorladı diyebilirim.”(Ö1)
“Mesleğin ilk yıllarında sınıf içi etkinliklerde yaşanılan en büyük güçlük köy olması nedeniyle araçgereç, kitap ve kaynak sıkıntısıydı. Bunun dışında üniversite eğitiminden sonra, henüz bir tecrübe
oluşmaması nedeniyle öğrenci seviyesine inmekte ve zamanı etkin kullanma konusunda zorlanmıştım.
Hangi konuyu ne kadar sürede bitireceğim konusunda hiçbir fikrim yoktu.” (Ö4)
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“İlk yıllarda tecrübesizlikten dolayı zorlanıyoruz. Üniversite öğrenimimizde teorik bilgilerden ziyade
uygulamalara daha fazla ağırlık verilmiş olsa işimiz daha basit hale gelebilirdi. Materyal hazırlamada, sınıf
kontrolünde bu tarz şeylerde genelde ilk yıllarında zorlanıyor öğretmenler.” (Ö19)
“Sınıf içi etkinlikleri planlarken tecrübesizlikten dolayı zamanı verimli kullanma açısından zorluklar
yaşadım. Sınıftaki öğrenci sayısının da fazla olması sınıf içi ders etkinliklerinin yapılmasını zorlayan diğer
bir etkendi.” (Ö27)
Yukarıda öğretmen görüşlerinde belirtildiği gibi, sınıf içi etkinlikleri planlama ve uygulamada yaşanan
güçlüklere ilişkin en temel nedenin deneyim eksikliğinden kaynaklandığı ifade edilirken, bunun yanı sıra
coğrafi şartlar, lisans eğitiminin eksikliği, araç-gereç yetersizliği ve sınıfların kalabalık olmasından
kaynaklandığını vurgulamışlardır.
Sınıf Yönetimi
Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, öğretmenlere, “Mesleğin ilk yılında sınıf yönetimini nasıl
sağlıyordunuz? Sizi en çok zorlayan öğrenci davranışları nelerdi? sorusu yöneltilmiştir. Sınıf yönetimi
temasına ilişkin öğretmenlerle görüşmelerden elde edilen yanıtlara göre oluşturulan alt temalar ve
kodlara ilişkin görüşlerin ortaya çıkma sıklığı tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3.
Sınıf Yönetimi Temasına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Sıklığı.
Tema
Sınıf Yönetimi

Alt tema
İstenmeyen
davranışları önleme

Kodlar
Deneyim
Eksikliği
Öğrenci
Özellikleri
Sınıfların
Kalabalık
Olması
Lisans Eğitimin Yetersizliği

Frekanslar
20
15
5
12

Tablo 3 incelendiğinde, sınıf yönetimi temasına ilişkin öğretmen yanıtlarının analizi sonucunda;
istenmeyen davranışları önleme alt temasının ortaya çıktığı görülmektedir.
Görüşme yapılan öğretmenlerden yirmi kişi sınıfta istenmeyen davranışları önleyebilme konusunda
deneyim eksikliğinden dolayı zorluk yaşadıklarını, on beş öğretmen öğrenci özelliklerinden dolayı, beş
öğretmen sınıfların kalabalık olmasından dolayı ve on iki öğretmen lisans eğitiminin yetersizliğinden dolayı
sınıf yönetiminde zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bu alt temaya ilişkin öğretmenlerin verdikleri
yanıtlardan bazıları şöyledir:
“İlk yıl çalıştığım okulda da sınıf mevcutları çok kalabalıktı. Bundan doğan sıkıntılar oluyordu.
Örneğin gürültü gibi. Sınıf yönetimi konusunda da tecrübe olmadığı için biraz zorlandım açıkçası. Ses
tonunu çocukların dikkatini çekerek kullanmaya çalışıyordum.”(Ö8)
“Açıkçası mesleğimin ilk yıllarında sınıf yönetimi konusunda çok zorlanmıştım. İlkokul öğrencileri ile
çalıştığım için onların dikkatini toparlama ya da bir konuya odaklanmaları konusunda epey zorluk çektiğimi
hatırlıyorum. Beni en çok zorlayan öğrenci davranışı ise kurallara uymayan, derste konuşmayı alışkanlık
haline getiren öğrencilerdi.” (Ö12)
“Düşük sosyoekonomik düzeyli, zor bir öğrenci grubuyla mesleğe başlamak bir dezavantaj. Sınıf
yönetimi kurallarını uygulamaya çalışsam da pek tesir göstermediğini görmek beni eğitim bilimleri
yaklaşımlarının gerçek yaşam ortamında geçerliliğini sorgulamaya itti.”(Ö25)
Yukarıda öğretmen görüşlerinde belirtildiği gibi, sınıfta istenmeyen davranışları önlemede
öğretmenler mesleğin ilk yıllarında meslekte deneyim sahibi olmamaları, öğrenci özellikleri, sınıfların
kalabalık olması ve lisans eğitiminin yetersizliği gibi sebeplerden dolayı güçlük yaşadıklarını
vurgulamışlardır.
Meslektaş, yönetici ve velilerle ilişkiler
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Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, öğretmenlere “Mesleğin ilk yılında okuldaki öğretmenlerle,
yöneticilerle, velilerle iletişim kurmada ve işbirliği konularında onlardan gerekli destek alma konusunda
güçlük yaşadınız mı? Hangi güçlüklerle karşılaştınız?” sorusu yöneltilmiştir.
Meslektaş, yönetici ve veli ile ilişkiler temasına ilişkin öğretmenlerle görüşmelerden elde edilen
yanıtlara göre oluşturulan alt temalar ve kodlara ilişkin görüşlerin ortaya çıkma sıklığı Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4.
Meslektaş, Yönetici ve Veli İle İlişkiler Temasına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Sıklığı.
Tema

Alt tema

Kodlar

Meslektaşlar ile ilişkiler

Meslektaş, Yönetici
ve Veli ile İlişkiler

Yöneticiler ile ilişkiler

Veliler ile ilişkiler

Frekanslar

Yol gösterici olmaları
Gerekli desteği görememe
Çevresel Faktörler

25
5
1

Yol gösterici olmaları
Gerekli desteği görememe

26
4

Velinin bilinçsizliği
Velinin İlgisizliği
Sosyo-ekonomik durumu
Coğrafi özellikler
İlgili olmaları

3
4
2
3
14

Tablo 4 incelendiğinde, meslektaş, yönetici ve veli ile ilişkiler temasına ilişkin öğretmen yanıtlarının
analizi sonucunda; meslektaşlarla ile ilişkiler, yöneticiler ile ilişkiler ve veliler ile ilişkiler olmak üzere üç alt
tema ortaya çıktığı görülmektedir.
Görüşme yapılan yirmi beş öğretmen mesleğin ilk yıllarında meslektaşları ile olumlu ilişkiler
kurduklarını, onlardan gerekli destekleri gördüklerini, yirmi altı öğretmen yöneticiler ile olumlu ilişkiler
kurduklarını, onlardan gerekli desteği gördüklerini, on dört öğretmen ise veliler ile olumlu ilişkiler
kurduklarını ifade etmişlerdir.
Görüşme yapılan beş öğretmen, meslektaşlarıyla ilişkilerinde güçlük yaşadığını, meslektaşlarından
gerekli desteği göremediklerini, dört öğretmen yöneticileri ile ilişkilerinde güçlük yaşadığını onlardan
gerekli desteği göremediklerini ve on iki öğretmen veliler ile ilişkilerde güçlük yaşadıklarını ifade
etmişlerdir. Bu alt temalara ilişkin öğretmenlerin verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir:
Meslektaşlar ile ilişkiler
“Öğretmen arkadaşlarımın mesleğimin ilk yıllarında desteklerini çok gördüm. Deneyimlerini benimle
paylaştılar.” (Ö29)
“Tecrübeli öğretmenlerin bizleri hiçbir şey bilmeyen kişiler girmesi görmeleri beni üzmüştü. Bölgesel
ayrımcılık yapılıyordu. Batıdan gelindiği için dışlama vardı.”(Ö13)
Yöneticiler ile ilişkiler
“Okul yöneticileri ile iletişim kurmada ve onlardan gerekli desteği alma konusunda şanslı oluğumu
söyleyebilirim. Her zaman desteklerini gördüm.” (Ö12)
“Aday memursun. Adaylığın kalkmaz sözü demokrasinin kılıcı gibi hep üstümüzdeydi. Psikolojik baskı
vardı. Yerel faktörler etkendi.” (Ö13)
Veliler ile ilişkiler
“Bir köy okulunda olduğum için veliler öğretmene çok fazla değer veriyordu. Bu yüzden velilerin
desteği oldukça fazlaydı. Özellikle kız çocuklarının okumasına çok destek veriyorlardı. Okul ile aile arasında
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yeterli ilişki ve birlik sağlanırsa okulun başarı seviyesi artar ve bu oranda eğitimin kalitesi de artar. Daha
sağlıklı ve verimli bir eğitim süreci için ailelerin okul ilişkilerine önem vermeleri gerekmektedir.”(Ö12)
“Farklı coğrafyanın insanı olmak, ahlak ve değer yargılarındaki farklılık veliler ile iletişim kurmada
sorun yaratıyordu. Bizlere farklı gözle bakıyorlardı.”(Ö13)
“Özel okulda çalışmamızdan dolayı veliler bizlerden müzice bekliyorlar. Bazen velilerle iletişim
kurmada zorlanıyorum. Kendi maddi imkânlarının fazlalığının burada çocuğunun başarısına etki edeceğini
düşünüyor. Ne kadar zenginsem çocuğum o kadar zekidir mantığında olan velilerimiz var. Para da
verdikleri için beklentileri haddinden de fazla.” (Ö20)
İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Araştırmanın ikinci alt problemi “ Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim yeterliklerine ilişkin algıları
nasıldır? şeklinde ifade edilmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen yanıtlara göre
oluşturulan temalar, alt temalar ve kodlara ilişkin görüşlerin ortaya çıkma sıklığı, aşağıda tablo yardımıyla
sunulmuştur.
Hizmet Öncesi Eğitim
Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, öğretmenlere “Hizmet öncesi aldığınız dersler
öğretmenliğinize nasıl etki ettiğini düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Hizmet öncesi eğitim temasına
ilişkin öğretmenlerle görüşmelerden elde edilen yanıtlara göre oluşturulan alt temalar ve kodlara ilişkin
görüşlerin ortaya çıkma sıklığı Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5.
Hizmet Öncesi Eğitim Temasına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Sıklığı.
Tema

Hizmet Öncesi
Eğitim

Alt tema

Kodlar

Okul Deneyimi ve
Öğretmenlik Uygulamasının
Yetersiz Olması

Uygulamanın ve sürenin
yetersizliği

Derslerin teorik ağırlıklı olması
Ders içi uygulamaların yetersiz
olması
Materyal hazırlayabilme
konusunda lisans eğitiminin
yetersizliği

Kuram-Uygulama Sorunu

Frekanslar

26

21
27
18

Tablo 5 incelendiğinde, hizmet öncesi eğitim temasına ilişkin öğretmen yanıtlarının analizi
sonucunda; okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasının yetersiz olması ve kuram-uygulama sorunu
olmak üzere iki alt tema ortaya çıktığı görülmektedir.
Görüşme yapılan öğretmenlerin hepsi lisansta alınan eğitimin öğretmenlik mesleğine hazırlamada
yeterli olmadığını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerden yirmi altı kişi okul deneyimi ve öğretmenlik
uygulamasının yetersiz ve süre açısından yeterli olmadığını, yirmi bir kişi derslerin teorik ağırlıklı işlendiğini,
yirmi yedi kişi ders içi uygulamalarının yetersiz olduğunu ve on sekiz kişi materyal hazırlayabilme
konusunda lisans eğitiminin yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Bu alt temalara ilişkin öğretmenlerin
verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir:
Staj süresinin Yetersizliği
“Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulama dersleri süre açısından tamamen yetersiz. Benim
dönemimde haftada bir gün uygulamaya gidiyorduk. Bununda deneyim kazanmamız açısından bize çok da
faydası olduğunu düşünmüyorum. Bir şubenin bir dersini bir dönem boyunca, rehber öğretmen
gözetiminde bizler yapmış olsak daha faydalı olacağını düşünüyorum. (sınav yapma, performans ödevi
verip not değerlendirmesini ben yapmalıyım.)” (Ö12)
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“4. Sınıfın sonunda sadece ders öğretmenini izlemekten ibaret olan bir staj deneyimi bana pek bir şey
kazandırmadı. Ders anlatma uygulamasının saati çok sınırlıydı. Ancak uygulamada gerçek okul koşulları
yerine beni bir misafir gibi gören öğrencilerin dersi izleyen kendi hocalarına şirin görünmek adına yarattığı
yapay bir sınıf ortamı olduğu hissi, işin verimini düşürüyordu. Bu uygulamaların bana önemli bir katkısı
olmadı. Sadece öğretmenlerden günlük plan hazırlama, bürokratik işlerin işleyişi gibi teknik konularda bilgi
edinmeyi bir kazanım olarak sayabilirim. Ne zaman ki kendi okulum oldu ve öğretmenliğe gerçek manada
başladım o zaman öğretmenliği yaparak yaşayarak sorunlarıyla, eğrisiyle doğrusuyla öğrendim. Bu staj
uygulamasının faydalı olmamasının sebebi işin tiyatro havasında, doğallıktan uzak, öğrencilerin gerçek
karakter ve davranışlarını sergilemekten çekindiği bir ortamda yapılması ve ders öğretmeninin kontrolü
elinde tutmak isteyerek yeterli süreyi stajyer öğrenciye tanımaması olabilir.” (Ö25)
Yukarıda öğretmen görüşlerinde belirtildiği gibi, öğretmenler okul deneyimi ve öğretmenlik
uygulaması ders süresinin ve öğretmenlik uygulamalarının öğretmen adayını öğretmenlik mesleğine
hazırlamada yeterli olmadığını ifade etmişlerdir.
Kuram-Uygulama Sorunu
“Üniversitelerin materyal hazırlama konusunda bizi tam olarak yetiştirebildiğine inanmıyorum.
Uygulama eksikliği vardı. Teorik olarak bilgiler kalıcı olmuyor maalesef.”(Ö6)
“Sınıf ortamında bir ders sunumu nasıl olmalı, uygulama nasıl yapılmalı, materyaller nasıl
hazırlanmalı konusunda yetersizdik. Bu ve vb. konularda uygulama yapma fırsatı daha fazla olmalıydı.”
(Ö10)
“Kazanımlara uygun materyal hazırlama konusunda kendimi çok da yeterli görmüyorum.
Üniversitede aldığım eğitimin bu konuda bana katkı sağladığını düşünmüyorum. Üniversitede sadece grup
olarak bir tane materyal hazırladığımız için yeterli değildi. Uygulama eksikliği vardı.” (Ö17)
“Eğitim derslerinin hepsini aldık. Uygulaması çok fazla olmayan bir eğitimdi. 4 yıl aldığımız eğitimde
2 yılın uygulama eğitimi olması gerektiğini düşünüyorum. Veya uygulama derslerinin sayının arttırılması
gerektiğini düşünüyorum. Aldığımız eğitim ile işe başladığımız arasında dağlar kadar fark oluyor.
Üniversite de aldığımız eğitimler bu konuda çok yeterli olmuyor bizlere. Üniversite de, eğitim hayatımda
öğrendiğimiz şeylerin pratikte karşılığı olmuyor. Hocalarımız bizlere bunu aktarırken bu sınıfta yaşadığımız
problemin bire bir aynısı olmayabiliyor ya da daha farklı problemler ortaya çıkabiliyor. Çözümü olmuyor.
Onun için dediğim gibi önce işin içine girmek lazım eğitimini aldıktan sonra, uygulamaların daha fazla
olması lazım ki sorunları çözebilelim.” (Ö19)
“Alanımızı ilgilendiren dersler ve eğitim derslerinin hepsini aldık. Aldığımız eğitim hiç yeterli değildi.
Uygulama derslerimiz çok azdı. Staj süresi çok azdı. Staj da arka sıraya geçip haftanın bir kaç saati sınıfı
gözlemleyerek öğretmenlik mesleği öğrenilmiyor. Bizim de sahada daha çok aktif durumda olmamız lazım.
Aldığımız derslerin okulda yaşadığımız sorunların çözümünde hiçbir faydası olmadı. Teorik olarak dersler
anlatılıp geçildi. Gerçek yaşamdan örnekler verilerek dersler işlenmedi. Bir olay karşısında nasıl
davranmalıyız, ne yapmalıyız konusunda hiçbir şekilde eğitim almadık. Yıllar geçtikçe deneyim, tecrübe
kazandıkça bazı şeyler oturdu.” (Ö26)
Yukarıda öğretmen görüşlerinde belirtildiği gibi, öğretmenler lisans eğitiminde derslerin daha çok
teori ağırlıklı olduğunu, ders içi uygulamaların yetersiz olduğunu ve materyal hazırlama konusunda
kendilerini yetersiz hissettiklerini ifade etmişlerdir.
Öneriler
Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, öğretmenlere, “Eğitim Fakülteleri, öğretmenlik
mesleğine adayı tam olarak hazırlayabilmek için neler yapmalıdır? Hizmet öncesi eğitimde görmüş
olduğunuz eksikliklere yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Öneriler temasına ilişkin
öğretmenlerle görüşmelerden elde edilen yanıtlara göre oluşturulan alt temalar ve kodlara ilişkin
görüşlerin ortaya çıkma sıklığı tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6.
Eğitim Fakültelerine Yönelik Öneriler Temasına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Sıklığı.
Tema

Öneriler

Alt tema

Eğitim fakültelerine
yönelik öneriler

Kodlar
Öğretmenlik uygulamaları
süresinin arttırılması
Öğretmenlik uygulamasında
öğretmen adaylarının aktif rol
alması
Mülakat ile öğretmen seçiminin
yapılması
Formasyonla öğretmen
yetiştirilmemesi
Verilen lisans eğitimi hür türlü
gerçek yaşam şartlarına ve
eğitim-öğretime hazırlıklı olmalı
Teorik derslerden ziyade
uygulamalı derslerin ağırlıkta
olması
Materyal hazırlama konusunda
daha çok uygulama yapılması
Uygulama sınıflarının olması
Eğitim fakültelerinde fen
edebiyat fakültesi hocalarının
derse girmemesi
Eğitim politikaları politik/siyasal
olmamalı

Frekanslar

15
11
7
2
4

28
10
5
1

1

Tablo 6 incelendiğinde, görüşme yapılan öğretmenlerin hepsi, eğitim fakültelerinin öğretmenlik
mesleğine adayı tam olarak hazırlayabilmesi için çeşitli önerilerde bulundukları görülmektedir.
Öğretmenlerin eğitim fakültelerine yönelik önerilerinden bazıları aşağıdaki gibidir:
“Adayı tam olarak hazırlayabilmek için daha fazla uygulama ve materyal hazırlama yaptırmalıdırlar.
Üniversitelerde uygulama sınıfları olmalı. Öğretmen adaylarının meslek tecrübesini edinecek ortam
yaratılmalı. Akademik bilgi yüklemesi yapmak yerine gerçekçi, işimize yarayacak bilgilerin verilmesi lazım.
Öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi derslerinin 1.sınıftan itibaren verilmesi lazım. Okul deneyimini
kazanmak için üniversite son sınıfta gitmenin pek bir faydası olmuyor açıkçası. Öğretmen adayları
üniversite puanının yanında mülakata girerek seçilmeli. Formasyonla öğretmen yetiştirilmemeli. Sadece
eğitim fakültesinden mezun olanlar öğretmenlik yapma yetkisine sahip olmalı. Öğrendiğimiz konuların
uygulamasını sınıftaki arkadaşlarımıza uygulayabileceğimiz sınıf ortamı olmalı.”(Ö3)
“Verilen eğitim okullarda şartları iyi, merkezde olan, araç gereç sıkıntısı çekilmeyen okullar için
veriliyor. Hâlbuki hepimiz çok kötü şartları olan yerlerde başlıyoruz göreve. Her şarta uyum sağlayabilecek,
her düzeye inebilecek şekilde eğitimler verilmeli.”(Ö4)
“Bizlere bilgi yüklemesi yapılmaktan ziyade bizim işimize yarayacak, sahada aktif olarak
kullanabileceğimiz bilgiler verilmeli. Teorik bilgileri bizler kitaplardan okuyarak ta öğrenebiliriz. Bizlere
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verilmesi gereken konular ana hatları ile verilip, mesleki tecrübe deneyim kazanma açısından uygulamaya
yönelik eğitimler verilmeli.”(Ö18)
“Uygulama derslerinin arttırılması, ilk 2 yıl teorik ders, son 2 yılın ilk yılı okulda yardımcı öğretmen
olarak okul ortamını, sınıf ortamını gözlemleme, işleyişi anlama açısından öğretmene yardımcı olma, son
yıl ise bir sınıfın bir şubesini bizlere vererek öğretmen gözetiminde derslere bizlerin girmesi.” (Ö19)
“Staja hazırlık olarak bir sınıf ortamı yaratılarak öğrenciler öğretmen, öğretmenler öğrenci olmalı.
Görmüş olduğumuz eğitim derslerini hepsini uygulamalı olarak dersleri işlemeliyiz. Öğrenci eğitim
fakültesine alınmadan önce, bir mülakata alınmalı. Kendisini ne kadar ifade edebiliyor bu test edilmeli.
Sonrasında öğrenci bu fakültelere alınmalı.” (Ö20)
“Üniversitede bölüm hocaları (örneğin kimyada) kimyager yetiştirir gibi. Ama kimya öğretmeni
yetiştiriyorlar. Eğitim bilimlerinden kopuklar. Öğretim yöntem ve tekniklerini bilmiyorlar. Üniversitelerin
eğitim fakültelerinin fen eğitimi bölümlerinin hocaları üniversitenin fen bölümü hocalarından farklı olmalı.
Akademik eğitim yükü azaltılıp uygulamaya dönük eğitimler ağırlıklı olarak verilmeli. ” (Ö25)
“Öncelikle bilimsel eğitim olmalı. Ama öncelikle öğretim görevlilerin konuya hakim olması ve bilimsel
görüşlere açık olmalı. Eğitim politikaları politik/siyasal değil ulusun tüm dinamiklerine erişebilmeli.
Öğretim görevlileri bir partinin düşüncesini ve inancını empoze etmemeli. Bütün bunlar yapıldıktan sonra,
bu mesleği seçen öğretmen adaylarının bu konsepte uygun programlar verilerek yetiştirilmeli.”(Ö14)
Yukarıda öğretmen görüşlerinde belirtildiği gibi öğretmenler, okul deneyimi ve öğretmenlik
uygulamaları derslerinin ve süresinin arttırılması, teorik eğitimlerden ziyade uygulamalı derslerin ağırlıkta
olması, materyal hazırlama konusunda daha çok uygulama yapılması, üniversitelerin eğitim fakültelerinde
fen edebiyat fakültesi hocalarının derse girmemesi, verilen lisans eğitiminin hür türlü gerçek yaşam
şartlarına ve eğitim-öğretime hazırlıklı olacak şekilde verilmesi, öğretmenlik uygulaması dersinde
öğretmen gözetiminde derslerde öğretmen adaylarının daha çok aktif rol alması, uygulama sınıflarının
olmasını, eğitim fakültelerine mülakat ile öğretmen seçiminin yapılmasını, formasyonla öğretmen
yetiştirilmemesini gerektiği konusunda çözüm önerilerinde bulunmuşlardır.
Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Araştırmanın ikinci alt problemi “Öğretmenlerin, mesleki adanmışlıklarına ilişkin algıları nasıldır?
şeklinde ifade edilmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen yanıtlara göre oluşturulan
tema, alt temalar ve kodlara ilişkin görüşlerin ortaya çıkma sıklığı aşağıda tablo yardımıyla verilmiştir.
Öğretmenlik Mesleğine Adanmışlık
Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, öğretmenlere, “Mesleğinizi severek yapıyor musunuz?
Yeniden dünyaya gelsem yine de bu mesleği seçerdim diyor musunuz? Kendinizi bu mesleğe ait hissediyor
musunuz? Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini severek yapmalarına yönelik desteklenmeleri gereken
konular sizce nelerdir? Mesleğinizi yaparken bazı fedakârlıklar yaptığınızı düşünüyor musunuz?
Mesleğinizi nitelikli olarak devam ettirmek için ne gibi çabalar gösteriyorsunuz? Mesleğinizde tükenmişlik
yaşadığınızı düşündüğünüz oluyor mu? Oluyor ise örnek verir misiniz ?” soruları yöneltilmiştir.
Bu sorular çerçevesinde öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri bir tema olarak ele
alınmıştır. Öğretmenlik Mesleğine Adanmışlık temasına ilişkin öğretmenlerle görüşmelerden elde edilen
yanıtlara göre oluşturulan alt temalar ve kodlara ilişkin görüşlerin ortaya çıkma sıklığı tablo 7’de verilmiştir.
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Tablo 7.
Öğretmenlik Mesleğine Adanmışlık Temasına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Sıklığı.
Tema

Alt tema

Kodlar

Mesleğe Bağlılık

Öğretmenlik
Mesleğine Adanmışlık

Mesleğini
nitelikli
olarak devam ettirme

Mesleği yaparken
yapılan fedakârlıklar

Tükenmişlik yaşanan
durumlar

Frekanslar

Mesleğini sevme
Mesleğine kendini ait
hissetme
Mesleğini yeniden seçme

30
28
25

Okumalar yapma
Alandaki gelişmeleri takip
etme
Seminerlere-Kurslara Katılma
Alanı ile ilgili yüksek lisans
yapma

16
17
7
3

Aileleri ile fazla vakit
geçirememe
Zihnen-bedenen-ruhen
yapılan fedakarlık
İş yükünün fazla olması
Öğrenci seviyesinin her geçen
gün kötüye doğru gitmesi
Sınıfların kalabalık olması
Veli tutum ve davranışları
İdarenin tutum ve davranışları
Eğitim politikalarının sürekli
değişmesi
Öğretmenlik mesleğinin
itibarsızlaştırılması

19
5

3
9
3
5
3
6
5

Tablo 7 incelendiğinde, öğretmenlik mesleğine adanmışlık temasına ilişkin öğretmen yanıtlarının
analizi sonucunda; mesleğe bağlılık, mesleğini nitelikli olarak devam ettirme, mesleğini severek
yapmalarına yönelik desteklenmeleri gereken konular, mesleği yaparken yapılan fedakârlıklar, tükenmişlik
yaşanan durumlar olmak üzere beş alt tema ortaya çıktığı görülmektedir. Görüşme yapılan öğretmenlerin
tümünün öğretmenlik mesleğini severek yaptıklarını, yirmi sekiz öğretmen mesleğe kendini ait hissettiğini
ve yirmi beş öğretmen yeniden dünyaya gelsem öğretmenlik mesleğini seçeceğini ifade etmişlerdir.
Mesleğe bağlılık alt temasına ilişkin öğretmenlerin verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir:
Mesleğe Bağlılık
“Mesleğimi severek yapıyorum. Hiçbir şey bilmeyen bir çocuğa bir şeyler öğretmek, onu yetiştirmek
dünyanın en güzel şeyidir. Maddi olarak olmasa da manevi olarak tatmin eden bir meslek. Çocukların sizi
sevmeleri, saygı duymaları yeterli.”(Ö6)
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“Yeniden dünyaya gelsem kesinlikle yine öğretmen olurdum. Benim çocukluk hayalimdi. Büyüdükçe
de değişmedi. Başka bir mesleğin hayalini hiç kurmadım. Çocukları çok seviyorum. Bir insanın hayatına
dokunmak, onun yaşamında bir yer edinmek paha biçilemez.”(Ö9)
Yukarıda öğretmen görüşlerinde belirtildiği gibi, öğretmenler öğrencilerine faydalı olabildiklerini
gördükçe daha çok mutlu olduklarını ve mesleklerini severek yaptıklarını ifade etmişlerdir.
Görüşme yapılan öğretmenlerden, on altı öğretmen mesleklerini nitelikli olarak devam
ettirebilmek için alanı ile ilgili okumalar yaptığını, on yedi öğretmen alandaki gelişmeleri takip ettiğini, yedi
öğretmen alanı ile ilgili seminerlere, kurslara katıldığını ve üç öğretmen alanı ile ilgili yüksek lisans
yaptıklarını ifade etmişlerdir. Mesleğini nitelikli olarak devam ettirme temasına ilişkin öğretmenlerin
verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir:
Mesleğini nitelikli olarak devam ettirme
“Sürekli yenilenen eğitimle ilgili araştırma yapıyor, gelişmelere ve değişimlere ayak uydurmaya
çalışıyorum. Mesleki seminerlere katılıp kendime bir şeyler katmaya gayret ediyorum”(Ö5)
“Alanım ile ilgili kitaplar ve güncel makaleler okurum. Toplumsal yaşantıdan kesitleri alanıma ve
mesleğime entegre etmeye çalışıyorum. Alanımda yüksek lisans yapıyorum.”(Ö7)
Yukarıda öğretmen görüşlerinde belirtildiği gibi, öğretmenler sürekli yenilen eğitimle ilgili
araştırmalar yaptıklarını, alanı ile ilgili makaleler okuduklarını, meslekleri ile ilgili seminerleri takip
ettiklerini, kendilerini alanları ile ilgili güncel tutmaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir.
Görüşme yapılan öğretmenlerden, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini severek yapmalarına
yönelik desteklenmeleri gereken konular olarak on altı öğretmen öğretmenlik mesleğinin saygınlığının
arttırılmasını, on beş öğretmen sosyal ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini, iki öğretmen iş yükünün
azaltılmasını, üç öğretmen fiziki şartların iyileştirilmesini, dört öğretmen hizmet içi eğitimlerin,
seminerlerin sık yapılmasını, dört öğretmen bürokratik baskıların olmadığı liyakata dayalı okulların
yönetilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Mesleğini severek yapmalarına yönelik desteklenmeleri gereken
konular temasına ilişkin öğretmenlerin verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir:
Mesleğini severek yapmalarına yönelik desteklenmeleri gereken konular
“Öğretmenlik mesleğinin saygınlığının arttırılması, sosyal ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi,
derslik sayılarının arttırılarak sınıfların kalabalık olmaması, iş yüklerinin azaltılması.”(Ö9)
“Öğretmenlik mesleğinin halkın gözünde küçültülmemesi, öğretmenin kaybolan itibarının tahsisi
desteklenmesi gereken konulardan.”(Ö12
“Öğretmenlik mesleğinin toplumsal itibarı arttırılmalı, bürokratik rahatlık olmalı, mesleklerinde daha
özgür olmalı, liyakat’a dayalı okulların yönetilmesi.”(Ö13)
Yukarıda öğretmen görüşlerinde belirtildiği gibi, öğretmenler, öğretmenlerin mesleğini severek
yapmalarına yönelik desteklenmeleri gereken konular olarak öğretmenlik mesleğinin saygınlığının
arttırılmasını, sosyal ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini, derslik sayılarının arttırılarak sınıfların
kalabalık olmasının engellenmesini, mesleklerinde özgür olmalarını, bürokratik baskıların olmadığı
liyakat’a dayalı yönetilen okulların olmasını ifade etmişlerdir.
Görüşme yapılan öğretmenlerden, mesleği yaparken yapmış oldukları fedakârlıklar olarak on dokuz
öğretmen aileleri ile fazla vakit geçirememe, beş öğretmen zihnen, bedenen ve ruhen fedakârlıklar
yaptıklarını ifade etmişlerdir. Mesleği yaparken yapılan fedakârlıklar temasına ilişkin öğretmenlerin
verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir:
Mesleği yaparken yapılan fedakârlıklar
“Oldukça fazla fedakârlık yaptığımı düşünüyorum. Çok kalabalık bir okulda çalıştığım için öğrenciler
için hazırladığımız etkinlikler, onları okumak, yazılıları hazırlayıp okumak çok fazla vakit alıyor. Ailemize,
kendi çocuğumuza ayırdığımız vakit oldukça sınırlı. Çalışma şartları ikili eğitimde çok sıkışık ve uygunsuz.
Bu konuda çok sıkıntı çektiğimiz için ailemizden ve kendimizden ödün vermek zorunda kalıyoruz.
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“Sağlığımızdan çok büyük fedakârlık yapıyoruz. Kalabalık sınıflarda ders anlatmak çok yıpratıcı,
yüksek sesle ders anlatmak sağlığımızı bozuyor. Mesai kavramı olmadan, haftanın her günü gece gündüz
demeden vakit ayırarak, öğrencilerin gerek okul içi, sınıf içi, gerekse sosyal yaşamdaki, ailedeki sorunları
ile ilgili rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti yapmaktayız. Öğrencilerinin eğitim seviyesini
yükseltmek için tatil günlerinde bile okula giderek kurs veriyoruz. Ailemizle fazla zaman geçiremiyoruz.
Zihnen, bedenen, ruhen fedakârlık yapıyoruz.”(Ö4)
Yukarıda öğretmen görüşlerinde belirtildiği gibi, öğretmenler, yapmış oldukları fedakârlıkların
başında aileleri ile fazla zaman geçiremediklerini, bunun yanı sıra, zihnen, bedenen, ruhen fedakârlıklar
yaptıklarını ifade etmişlerdir.
Görüşme yapılan öğretmenlerden, mesleklerini yaparken tükenmişlik yaşadıkları durumlar olarak üç
öğretmen iş yükünün fazla olması, dokuz öğretmen öğrenci seviyesinin her geçen gün kötüye doğru
gitmesi, üç öğretmen sınıfların kalabalık olması, beş öğretmen veli tutum ve davranışları, üç öğretmen
idarenin tutum ve davranışları, altı öğretmen eğitim politikalarının sürekli değişmesi ve sekiz öğretmen
öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması olarak ifade etmişlerdir. Tükenmişlik yaşanan durumlar
temasına ilişkin öğretmenlerin verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir:
Tükenmişlik yaşanan durumlar
“Meslekte tükenmişlik yaşıyorum. Sabır konusunda zorlanıyorum. Veliler işin içinde yer almak istiyor
ancak sistemden, eğitimden birçoğu maalesef habersiz. Bilgisizliklerine rağmen bazen hadsizce müdahale
ediyorlar.”(Ö4)
“Eğitim politikalarının sürekli değişmesi, öğrenci profilinin her geçen gün kötüye gitmesi toplumun
ve siyasi partilerin bu konudaki duyarsızlıklarında bu sendromu yaşıyorum.” (Ö14)
“Tükenmişlik yaşıyorum. Öğretmenlik mesleğinin düştüğü bu acınacak hal, toplum nezdinde
saygınlığının yitirilmesi bizleri perişan ediyor.”(Ö22)
“Eğitim sistemindeki yapbozlar, bürokrasinin yanlışlıkları, modern eğitim ve düşüncenin olmaması
yıldırıyor.”(Ö26)
Yukarıda öğretmen görüşlerinde belirtildiği gibi öğretmenler, iş yüklerinin fazla olması, öğrencinin
seviyesinin düşük olması, veli tutumları, idarenin tutum ve davranışları, eğitim politikalarının sürekli
değişmesi, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması gibi nedenlerle mesleklerinde tükenmişlik
yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu araştırmada görev yapmakta olan öğretmenlerin ilk yıl deneyimleri, hizmet öncesi yeterlikleri
hakkındaki yeterlilik ve mesleki adanmışlıklarına ilişkin algılarını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre, mesleğin ilk yıllarında öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri planlama ve uygulama
aşamasında zorlandıkları görülmüştür. Buna neden olan faktörlerin; mesleki deneyim eksikliği, görev
yaptıkları bölgenin coğrafi özellikleri, materyal eksikliği, öğrencinin düzeyi, kalabalık sınıflarda etkili
öğrenme ortamı hazırlayamama, zaman yönetimi, lisans eğitiminin eksikliği olduğu görülmektedir.
Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun sınıf yönetimi konusunda zorlandıkları görülmüştür. Buna neden
olan faktörlerin; mesleki deneyim eksikliği, öğrencinin düzeyi, öğrenci özellikleri, sınıfların kalabalık olması,
lisans eğitiminin eksikliği olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun mesleğin ilk
yıllarında meslektaş, yönetici, veliler ile iletişim ve işbirliği konularında, onlardan gerekli destek alma
konusunda zorluk yaşamadıkları görülmüştür. Bu araştırmanın sonuçlarına benzer sonuçlar ortaya çıkan
diğer araştırmalarda (Demir, Böyük ve Koç, 2011; Geçer ve Özel, 2012; Güneş, Şener, Germi ve Can 2013;
Yerdelen, Sungur ve Klassen, 2016) öğretmenler mesleki yaşamları boyunca eğitim öğretim süresince
idealist davranmak istemelerine rağmen, okul yönetimi, malzeme eksikliği, haftalık ders saatlerinin fazla
olması ve kalabalık sınıflar gibi nedenlerden dolayı eğitimin ram anlamıyla başarılı olamamasından şikayet
etmişlerdir.
Öğretmenlerin üniversitede almış oldukları hizmet içi eğitimin yeterliliği konusunda alınan eğitim
yeterli olmadığı, onları öğretmenlik mesleğine hazırlamada yetersiz kaldığı görülmüştür. Buna neden olan
faktörlerin; uygulamanın yetersizliği, teorik bilgilerin fazla verilmesi, materyal hazırlayabilme konusunda
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uygulamanın yetersiz kalması, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması süresinin yeterli olmadığı
görülmektedir. Öğretmenler, eğitim fakültelerinin öğretmenlik mesleğine adayı tam olarak
hazırlayabilmesi için hizmet öncesi eğitime yönelik okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları derslerinin
arttırılması, teorik eğitimlerden ziyade uygulamalı derslerin ağırlıkta olması, materyal hazırlama
konusunda daha çok uygulama yapılması, formasyonla öğretmen yetiştirilmemesi, verilen lisans eğitimi
hür türlü gerçek yaşam şartlarına ve eğitim-öğretime hazırlıklı olması gerektiği, uygulama sınıflarının
olması gerektiği, eğitim politikalarının politik/siyasal olmaması, öğretmenlik uygulaması dersinde
öğretmen gözetiminde derslerde öğretmen adaylarının daha çok aktif rol alması konusunda çözüm
önerilerinde bulundukları görülmüştür. Her ne kadar öğretmenler mesleklerini icra ettikleri sırada okul
yeterlikler ile ilgili bir takım sıkıntılar ile karşılaşsalar bile İlgili araştırmalara bakıldığında, öğretmenlerin
yeterlik inançlarına yönelik araştırmalarda öğretmenlerin genel olarak yeterlik inançlarının yüksek olduğu
görülmektedir. Bu araştırmalardan Öksüz, Çevik, Baba ve Güven (2011), Gülbahar ve Sıvacı (2018)
tarafından yürütülen araştırmada çalışma grubunda bulunan öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlik algısı
düzeylerinin yüksek olduğu görülürken, farklı sonuç çıkan Dilci (2012) tarafından yürütülen çalışmada ise
sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin kısmi olarak yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenlerin tümünün öğretmenlik mesleğini severek
yaptıkları, yeniden dünyaya gelseler öğretmenlik mesleğini seçecekleri, kendilerini bu mesleğe ait
hissettikleri, öğretmenlik mesleklerini nitelikli olarak devam ettirebilmek için sürekli yenilen eğitimle ilgili
araştırmalar yaptıkları, kendilerini, mesleği ve branşı ile ilgili güncel tutmaya çalıştıkları, alanı ile ilgili
makaleler okudukları, meslekleri ile ilgili seminerleri takip ettikleri görülmüştür. Öğretmenler,
öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini severek yapmalarına yönelik desteklenmeleri gereken konular
olarak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığının arttırılmasını, sosyal ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini,
derslik sayılarının arttırılarak sınıfların kalabalık olmasının engellenmesini, hizmet içi eğitimlerin,
seminerlerin sık yapılmasını, bürokratik baskıların olmadığı liyakat’a dayalı yönetilen okulların olmasını
istedikleri görülmüştür. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun
yapmış oldukları fedakârlıkların başında aileleri ile fazla zaman geçiremedikleri olduğu görülmüştür.
Öğretmenlerin iş yüklerinin fazla olması, öğrenci seviyesinin her geçen gün daha kötüye doğru gitmesi,
sınıfların kalabalık olması, veli tutumları, idarenin tutum ve davranışları, eğitim politikalarının sürekli
değişmesi, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması gibi nedenlerle mesleklerinde tükenmişlik
yaşadıkları görülmüştür. İlgili araştırmalar içerisinde, bir çok araştırmada (Başbay, Ünver,ve Nilay, 2009;
Can ve Bahar, 2010; Demircioğlu ve Özdemir, 2014; Durmuşçelebi, Yıldız ve Saygı 2017; Güçlü ve
Bozgeyikli, 2016; Özder, Konedralı, ve Zeki, 2010) bu araştırma sonucuna benzer olarak öğretmen
adaylarının mesleklerini sevdikleri, mesleklerini yapmaktan mutlu oldukları ve kendilerini mesleklerine ait
hissettikleri ortaya çıkmıştır.
Öğretmen adaylarına hizmet öncesi eğitimde okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları derslerinin
üniversite birinci sınıftan itibaren verilmesi mesleki deneyim kazanma açısından önerilebilir. Okul
deneyimi ve öğretmenlik uygulamalarını, okulların gelişmişlik düzeylerine göre her yıl farklı okul ve sınıf
düzeylerinde gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir. Öğretmen adaylarına üniversite son sınıfta, mesleki
tecrübe kazanması açısından bir şubenin bir dersini bir yıl boyunca, rehber öğretmen gözetiminde
verilmelidir. Öğretmen adaylarını atandıkları yerlerde, her türlü iyi ve kötü yaşam şartlarına hazır bir
şekilde yetiştirmek, sosyal ve kültürel farklılıklardan, çevresel faktörlerden dolayı zorlanmamalarını
sağlamak için hizmet öncesinde bu konularla ilgili seçmeli bir ders eklenebilir. Hizmet öncesinde öğrenilen
teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülebileceği uygulama sınıflarının sağlanması önerilebilir. Hizmet
öncesinde öğretmen adaylarına materyal hazırlama konusunda daha çok uygulama yaptırılması
sağlanmalıdır. Öğretmen adaylarının zaman yönetimi ve sınıf hâkimiyeti konusunda tecrübe
kazanabilmeleri için öğretmen adaylarına sınıf ortamında, hazırlayacakları etkinlikler ve materyaller ile
ders sunumu yaptırılabilir. Hizmet öncesi eğitimde öğretmen adaylarına meslek yaşamlarında
meslektaşlarına, okul yöneticilerine, velilere, okul çevresine ve koşullarına uyum sağlayabilecek nitelikte
ve etkili iletişimin nasıl kurulması gerektiği konusunda eğitim verilmesi önerilebilir.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, 2013 ile 2018 yıllarında yayınlanan Ortaöğretim ( 9, 10, 11 ve 12. sınıflar)
Matematik Dersi Öğretim Programında yapılan değişiklikleri, ortak ve farklı yönleri belirlemektir.
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Çalışma
kapsamında, öğretim programlarının kazanımlar, içerik ve yaklaşımlar açısından karşılaştırmaları
yapılmıştır. 2013 yılı programında matematik öğretim programının geliştirmeyi hedeflediği temel
matematiksel beceri ve yeterliliklere detaylı olarak yer verilirken 2018 yılı programında becerilere ait
açıklamaların sınırlandırıldığı görülmektedir. Ayrıca 2018 öğretim programında farklı bir yaklaşım ile
değerler başlığı altında (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk,
vatanseverlik, yardımseverlik olmak üzere 10 adet değere yer verildiği tespit edilmiştir. 2013 yılı
matematik dersi öğretim programında matematik öğretiminde önemli bir yere sahip olan problem çözme
becerileri açıklanırken problem çözme basamaklarına vurgu yapılmıştır. Kazanım sayıları açısından genel
bir sonuç 2013 programında tüm sınıf düzeyleri için toplam 167 olan kazanım sayısının 2018 programında
130 kazanıma indirilmiş olduğudur.
Anahtar Kelimeler: Matematik Dersi Öğretim Programı, Program Değerlendirme, Ortaöğretim
Matematik Dersi
Abstract
The aim of this study is to determine the changes and common and different aspects of the
Mathematics Teaching Curriculum Program in the Secondary Education (9th, 10th, 11th and 12th Grades)
published in 2013 and 2018. Document review which is one of the qualitative research methods was used.
Within the scope of this study, comparisons were made in terms of achievements, content and
approaches. In this research, 2013 and 2018 secondary education mathematics curricula were evaluated
in terms of achievements, content and approaches and evaluated comparatively. While the mathematics
curriculum in 2013 details the basic mathematical skills and competencies that the mathematics
curriculum aims to improve, it is seen that skill-specific explanations are limited in the 2018 program. In
addition, it has been determined that there are 10 values under the title of values (justice, friendship,
honesty, self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism, benevolence) with a different
approach in the 2018 curriculum. Content-based examinations, problem-solving steps are emphasized in
the 2013 mathematics curriculum while explaining problem-solving skills that have an important place in
mathematics teaching. A general outcome in terms of number of achievements in the 2013 program, a
total of 167 gains for all class levels, and 130 gains for the 2018 program.
Keywords: Mathematics Curricula, Curriculum Evaluation, Secondary Mathematics Lesson
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Giriş
Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme-öğretme
teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rollerin değişimine bağlı olarak Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından matematik öğretim programlarında değişikliklerin yapıldığı gözlenmektedir
(Milli Eğitim Bakanlığı, 2018). Öğretim programı en genel tanımıyla öğretmen rehberliğinde öğrencilerin
edinmesi hedeflenen temel bilgi ve beceriler çerçevesidir (Talim ve Terbiye Kutulu Başkanlığı, 2017:3). Millî
Eğitim Bakanlığının 18 Temmuz 2017 tarihinde yayınladığı “Müfredatta Yenileme ve Değişiklik
Çalışmalarımız Üzerine” başlıklı yazıda yenilenen öğretim programlarında 21. Yüzyıl Becerileri olarak
anılan yeterlilik ve beceriler ile bunlara ilişkin açıklamalar da dikkate alınmıştır. Öğretim programlarında
öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler şunlardır; anadilde iletişim, yabancı dillerde
iletişim, matematik yeterliği, bilim ve teknoloji yeterliği, dijital yeterlik, öğrenmeyi öğrenme, inisiyatif alma
ve girişimcilik algısı, sosyal ve kamusal yeterlikler, kültürel farkındalık ve ifade şeklinde belirtilmiştir. Bu
bakış açısı ile yenilenen programlarda öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel yeterlilik ve beceriler
tüm disiplin alanları için ortak olarak verilmiştir.
Matematik dersi öğretim programları ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde ilköğretim düzeyinde
yapılan çalışmaların yoğunlukta olduğu dikkat çekmektedir (Anılan ve Sarıer, 2008; Akkaya, 2008; Bal ve
Artut, 2013; Baş, 2017; Budak ve Okur, 2012; Dağlar, 2008; Danışman ve Karadağ, 2105; Deliş ve Güleş,
2007; Kablan, 2011; Kablan, Baran ve Hazer, 2013; Karagöz, 2010; Meşin, 2008; Sarıer, 2007; Şen, 2017;
Türk, 2011; Ulubay, 2007; Umay, Akkuş ve Duatepe-Paksu, 2006; Yazıcı, 2009). Bu çalışmaların birçoğunu
içeren genel bir değerlendirme Kablan (2011) tarafından özetlenmiştir. Kablan (2011) 2004-2005 öğretim
yılında uygulanmaya başlayan ilköğretim matematik öğretim programı üzerine yapılan çalışmaları çeşitli
değişkenler açısından sistematik bir şekilde analizini yapmıştır. Bu çalışma sonucunda belirtilen yıllar
arasında program ile ilgili yapılan 53 çalışmanın büyük bir kısmının yüksek lisans tez çalışması kapsamında
yapıldığını gözlemlemiştir. Çalışmaların önemli bir kısmının genel tarama deseninde, araştırma
örneklemlerinin önemli bir kısmının öğretmenlerden oluştuğu anket türü veri toplama araçlarıyla ve görüş
almak amacıyla yürütüldüğü nicel yöntemlerin tercih edildiğini belirtilmiştir.
Yenilmez ve Sölpük (2014) ise matematik dersi öğretim programı ile ilgili 2004-2013 yılları arasında
yapılmış 41 ulusal tez çalışmasını incelenmiştir. Araştırma sonucunda, çalışmaların çoğunlukla 2007 ile
2008 yıllarında nicel yöntemlerin kullanıldığı matematik öğretim programıyla ilgili öğretmen görüşlerini
içeren 6.-8. sınıflar düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. İncelenen tezlerin öğrenim düzeyine göre
dağılımına bakıldığında sadece altı tezin ortaöğretimi de kapsadığı görülmüştür.
Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı ile ilgili olarak yapılan
çalışmalar (Aközbek, 2008; Aktaş, 2008; Bulut, 2006; Demir ve Akar-Vural,2017; Güzel, 2010) daha sınırlı
sayıda olup çalışmaların bazıları sadece bir sınıf düzeyinde veya program değerlendirmenin sadece bir
boyutuna yönelik derinlemesine inceleme şeklinde yapılmıştır. Uysal ve İncikabı (2018) eğitim kalitesinin
artırılmasında programların ve niteliğinin belli gereksinimler çerçevesinde geliştirilmesinin öncelikli
olduğunu belirtmiş ve bu konunun kesintisiz bir değerlendirme ve araştırma sürecinde tutulmasının
önemine vurgu yapmışlardır.
Araştırmanın amacı ve araştırma problemleri
Matematik öğretimi bağlamında ele alındığında öğretim programları ile ilgili karşılaştırma
çalışmalarının ilköğretim düzeyinde yoğunlaştığı görülmektedir. Şen (2017) 2009-2013-2017 yılları
yayınlanan matematik dersi öğretim (5-8. sınıf) programlarını karşılaştırmalı olarak incelediği çalışmasında
öğretim programlarını; programların vizyon, yaklaşım, öğrenme alanları, kazanımlar, beceriler ve
programın uygulama basamakları açılarından ele alınarak incelenmiştir. Baş (2017) ise 2009 ve 2015
ilkokul matematik dersi öğretim programları ile 2017 ilkokul matematik dersi öğretim programı
karşılaştırılmalı olarak ele almıştır.
Bu çalışmanın amacı ise 2013 ile 2018 yıllarında yayınlanan Ortaöğretim (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar)
Matematik Dersi Öğretim Programında (MEB, 2013; 2018) yapılan değişiklikleri, ortak ve farklı yönleri
belirlemektir. Araştırmada dört adet araştırma problemi yer almaktadır. Bu araştırma problemleri aşağıda
yer almaktadır.
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2013 ve 2018 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programlarının amaçları arasındaki farklılıklar
nelerdir?
2013 ve 2018 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programlarının sınıf düzeylerine göre kazanım
sayıları nasıldır?
2013 ve 2018 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programlarının konularındaki değişikliklerin
sınıf düzeylerine göre dağılımı ne düzeydedir?
2013 ve 2018 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programlardaki yer alan temel becerilerin
kullanım sıklıkları ne düzeydedir?
Yöntem
Araştırma Deseni
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesinden yararlanılmıştır.
Doküman incelemesi, çeşitli dokümanların (basılı ya da elektronik) farklı amaçlar ile inceleme ya da
değerlendirmelerin yapılmasında sistematik olarak faydalanılan bir süreçtir (Bowen, 2009).
Verilerin Toplanması ve Analizi
Bu çalışma kapsamında, 2013 ile 2018 yıllarında hazırlanan Ortaöğretim ( 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar)
Matematik Dersi Öğretim Programlarının kazanımlar, içerik ve yaklaşımlar açısından karşılaştırmaları
yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar uzman görüşlerinin alınması amacıyla matematik anabilim
dalında 3 öğretim üyesi tarafından incelenmiş olup onların inceleme sonuçlarına uygun olarak gerekli
düzeltmeler tamamlanmıştır. Bununla birlikte, verilerin analizi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
İçerik analizi, sosyal bir gerçekliği nesnel veya sistematik olarak sınıflara ayırarak, sayılara dönüştürme,
kategorilere ayırma ve çıkarımda bulunma gibi yazılı, sözlü ya da başka materyallerde bulunan mesajı
ortaya çıkartarak araştıran bilimsel bir analiz türüdür (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel,
2008). Ayrıca karşılaştırmaların yapılması sırasında sayısal olarak ifade edilmesi için betimsel istatistik
yöntemi içerisinde yer alan frekans ve yüzde dağılımlarından faydalanılmıştır.
Bulgular
Bu araştırmada, 2013 ve 2018 ortaöğretim matematik dersi öğretim programları amaçlar, içerik,
kazanımlar ve yaklaşımlar açısından ele alınarak karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. İlk olarak 2013
ve 2018 ortaöğretim matematik dersi öğretim programlarının amaçları ele alınmış ve Tablo 1 de kısaca
belirtilmiştir.
Tablo 1.
Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programlarının Amaçları.
2013
2018
… Tasarlanan lise matematik öğretim
… Matematik Dersi Öğretim Programıyla
programı “Sayılar ve Cebir”, “Geometri” ve “Veri, öğrencilerin;
Sayma ve Olasılık”tan oluşan öğrenme
1. Problemlere farklı açılardan bakarak
alanlarından hareketle öğrencileri kişisel, sosyal ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri,
mesleki hayata hazırlamayı ve yüksek öğrenimde
2. Matematiksel düşünme ve uygulama
gerekli olan temel matematiksel bilgi ve becerileri kazanmaları,
becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Bu
3. Matematiği doğru, etkili ve faydalı bir
kapsamda lise matematik öğretim programı ile şekilde kullanmaları,
öğrencilerin;
4. Matematiğe ve matematik öğrenimine
• Problem çözme becerilerini geliştirmeleri,
değer vermeleri,
•
Matematiksel
düşünme
becerisi
5. Matematiğin tarihsel gelişim sürecini,
kazanmaları,
matematiğin gelişimine katkı sağlayan bilim
• Matematiğin kendine has dilini ve insanlarını ve onların çalışmalarını tanımaları,
terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde
6. Hayatta karşılaştıkları bir sorunun onlar
kullanabilmeleri,
için problem olup olmadığına dair bakış açısı
• Matematiğe ve matematik öğrenimine geliştirip belli bir bilgi düzeyine ulaşmaları
değer vermelerinin sağlanması amaçlanmıştır.
amaçlanmıştır.
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2013 yılı programında “programın genel amaçları” başlığı altında matematik dersine ait özel
amaçlara detaylı olarak yer verildiği ve geliştirilmesi gerekli becerilere vurgu yapıldığı görülmüştür. 2018
yılı programında ise 2013 yılı programındaki amaçların korunduğu ek olarak iki amaç ilave edildiği
görülmektedir. Ayrıca 2018 programında “öğretim programlarının amaçları” şeklinde daha genel bir başlık
altında okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise için tüm amaçlar kısa birer paragraf halinde yer almış ve tüm
seviyelerin birbirini tamamlayıcı şekilde desteklenmesi gerekliliği belirtilmiştir.
Ayrıca 2018 öğretim programında 2013 programından farklı bir yaklaşım ile değerler başlığı altında
adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik olmak
üzere 10 adet değere yer verilmiştir.
Öğrenme alanlarının genel başlıkları “sayılar ve cebir”, “geometri” ve “veri, sayma ve olasılık”
şeklinde her iki programda yer almaktadır. Öğrenme alanlarına ait kazanımların ise değişikler gösterdiği
görülmektedir. Sınıf düzeylerine göre kazanım sayıları Tablo 2” verilmiştir.
Tablo 2.
Sınıf Düzeylerine göre Kazanım Sayıları.
2013

2018

9.sınıf

47

41

10.sınıf

44

27

11.sınıf

38

28

12.sınıf

38

34

Toplam

167

130

Kazanım sayılarının 2013 programında 167 iken 2018 programında 130 olarak azalma gösterdiği
dikkat çekmektedir. Programlardaki konuların dağılımı incelendiğinde ise bazı konuların sınıf düzeylerinin
değiştiği görülmektedir. Ayrıca 2013 programında yer alan bazı konuların 2018 programında yer almaması
kazanım sayılarındaki değişimin bir nedeni olabilir.
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Tablo 3.
Konulardaki Değişikliklerin Sınıf Düzeylerine göre Dağılımı.
KONULAR
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Basit Olayların Olasılıkları
Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
Doğrunun Analitik İncelenmesi
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
Polinom ve Rasyonel Denklemlerin ÇözümKümeleri
Çemberin Temel Elemanları
Çemberde Açılar
Çemberde Teğet
Dairenin Çevresi ve Alanı
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Açık Önermeler ve İspat Teknikleri
Bölünebilme
Modüler Aritmetikte İşlemler
Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü
İki Açının Ölçüleri Toplamının ve FarkınınTrigonometrik
Değeri
Trigonometrik Denklemler
Üstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler
Gerçek Sayı Dizileri
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
Elips, Hiperbol ve Parabolün Analitik İncelenmesi
Standart Birim Vektörler ve İç Çarpım
Bir Doğrunun Vektörel Denklemi
Vektörlerle ilgili Uygulamalar
Tekrarlı Permütasyon
Dönel (Dairesel) Permütasyon
Deneysel ve Teorik Olasılık
Uzayda Doğru ve Düzlem

Kars, 2018

2013
9.sınıf
9.sınıf
10.sınıf
10.sınıf
10.sınıf
10.sınıf
10.sınıf
10.sınıf
10.sınıf
10.sınıf
11.sınıf
11.sınıf
11.sınıf
11.sınıf
11.sınıf
11.sınıf

2018
10.sınıf
10.sınıf
--11.sınıf
11.sınıf
--11.sınıf
11.sınıf
11.sınıf
11.sınıf
9.sınıf
---9.sınıf
------12.sınıf

11.sınıf
11.sınıf
11.sınıf
11.sınıf
11.sınıf
11.sınıf
11.sınıf
12. sınıf
12. sınıf
12. sınıf
12. sınıf
12. sınıf
12. sınıf
12. sınıf

12.sınıf
12.sınıf
12.sınıf
12.sınıf
12.sınıf
12.sınıf
------------11.sınıf
---

Tablo 3 incelendiğinde 2013 programında yer alan 12 konunun 2018 programında yer almadığı
görülmektedir. Programda yer almayan konuların 12. sınıf düzeyinde yoğunlaştığı ve diğer sınıf
düzeylerindeki konu değişikliklerinin genellikle bir üst sınıf düzeyine alınma şeklinde yapıldığı
anlaşılmaktadır. Sadece “Önermeler ve Bileşik Önermeler” ve “Bölünebilme” konuları 11. sınıf düzeyinden
9. sınıf düzeyine ve “Deneysel ve Teorik Olasılık” konusu 12. sınıftan 11.sınıf düzeyine ters yönde bir
değişim göstermişlerdir.
İçerik açısından programların karşılaştırılması için matematik öğretim programlarının amaç
cümlelerinde önemli yer sahibi olan temel becerilerden “problem, problem çözme, matematiksel
düşünme, akıl yürütme, ispat” ın 2013 ve 2018 programlarındaki kullanım sıklığına bakılmıştır. Böylece ne
düzeyde vurgu yapıldığına dair yorum yapılabileceği düşünülmüştür. Sıklık düzeyleri Tablo 4’de verilmiştir.
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Tablo 4.
Sıklık Düzeyleri.
2013

2018

Problem

175

85

Problem çözme

51

5

Matematiksel düşünme

6

3

Akıl yürütme

18

2

İspat

28

2

2013 yılı matematik dersi öğretim programında matematik öğretiminde önemli bir yere sahip olan
problem çözme becerileri açıklanırken problem çözme basamaklarına vurgu yapılmıştır. Ayrıca problem
çözme becerisi ifade olarak 2013 programında 51 kez yer alırken 2018 programında 5 kez yer almaktadır.
Bununla birlikte 2018 yılı programında gerçek hayat problemlerine vurgunun artmış olduğu görülmekte
olup bu durumun öğrencilerin matematiğe bakış açısında olumlu yönde etkileri olabileceği muhtemeldir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Öğretim programlarının amaç ifadeleri dikkate alındığında benzer oldukları bunun yanı sıra 2018 yılı
programında matematiğin tarihsel gelişim sürecini ve hayatta karşılaştıkları bir sorunun onlar için problem
olup olmadığına dair bakış açısı geliştirmeye yönelik ifadelerinin eklendiği görülmüştür.
Programların kazanım sayılarına dair karşılaştırma sonucunda 2018 yılı programının 2013 yılı
programına göre daha az kazanıma sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ortaöğretim programının
uygulanmasında sürenin yeterli olmadığı, bazı konuların yetiştirilemediği şeklindeki öğretmen görüşleri
düşünüldüğünde (Yıldırım ve Canpolat, 2013) kazanım sayılarının ve konuların azaltılmasının olumlu yönde
sonuçları olabilir.
2018 matematik öğretim programında 2013 programından farklı bir yaklaşım ile değerler başlığı
altında adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik,
yardımseverlik olmak üzere 10 adet değere yer verilmiştir. Baş (2017)’ın 2009 ve 2015 ilkokul matematik
dersi öğretim programları ile 2017 ilkokul matematik dersi öğretim programı karşılaştırılmalı olarak
değerlendirilmesini yaptığı çalışmasında da benzer şekilde 2009 ve 2015 yılı programlarından farklı olarak
2017 matematik dersi programında değerler başlığının kullanıldığını belirtmiştir.
Matematik öğretim programının geliştirmeyi hedeflediği temel matematiksel beceri ve yeterliliklere
2013 yılı programında detaylı olarak yer verilirken 2018 yılı programında becerilere ait açıklamaların
sınırlandırıldığı görülmektedir. Kazandırılması gereken becerilere ait vurgunun azalması dikkat çekicidir.
Özellikle matematiğin sağlam temellere dayandırılmasında önemli yere sahip olan matematiksel
düşünme, akıl yürütme, problem çözme ve ispatın öğretim programlarında daha fazla yer alması
matematik öğretim programının gücünü artıracaktır. Programların hazırlanmasın da bu konunun dikkate
alınması önerilmektedir.
Matematik insan hayatının her alanında yer alan günlük yaşam problemlerine farklı bakış açıları ve
problem çözme yaklaşımları sağlaması beklenen bir alandır. Öğretim programlarının bu bakış açısını
sağlayacak şekilde hazırlanması öğrencilerin matematiğe karşı tutumlarında fark yaratacaktır.
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Eğitim Kurumlarında Yönetici-Veli İletişiminde Karşılaşılan Engellerin
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Cemal AKÜZÜM, Dicle Üniversitesi, cemal.akuzum@dicle.edu.tr
Mehtap SARAÇOĞLU, Siirt Üniversitesi, mehtapsarac@siirt.edu.tr
Öz
Bu araştırma, ilköğretim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin, yönetici ve veli arasında
etkili iletişime engel oluşturan unsurlara ilişkin görüşlerini ortaya koymaya yönelik bir çalışmadır.
Araştırmanın evrenini, 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki
ilköğretim kurumlarında (ilkokul ve ortaokul) görev yapan okul yöneticileri oluşturmaktadır. Basit seçkisiz
örnekleme yöntemiyle 216 okul yöneticisi örnekleme dâhil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı
olarak, Özmen, Aküzüm, Zincirli ve Selçuk (2017) tarafından geliştirilen “İletişim Engelleri Ölçeği”
kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler istatistik programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırma
bulguları; yöneticilerin en yüksek düzeyde karşılaştıkları iletişim engelinin ulaşılabilirlikle ilgili engeller
olduğunu, en düşük düzeyde karşılaştıkları iletişim engelinin ise sosyo-kültürel niteliklerden kaynaklanan
engeller olduğunu göstermiştir. Ayrıca yönetici görüşleri arasında, cinsiyet, mesleki kıdem ve yöneticilik
süresi değişkenleri bakımından anlamlı farklılıklar görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İletişim, iletişim engeli, yönetici, ilköğretim kurumları.
Abstract
This research is a study to reveal the opinions of the school administrators working in primary
education institutions on the elements that prevent effective communication between the administrator
and the parents. The universe of the study consisted of the school administrators working in primary
schools (primary and secondary schools) in the central districts of Diyarbakir province in the spring term
of 2017-2018 academic year. 216 school administrators are included in the sample with a simple random
sampling method. In this study, “Communication Barriers Scale” developed by Ozmen, Akuzum, Zincirli
and Selcuk (2017) was used as data collection tool. The data was analyzed with SPPS package program.
The research findings showed that the communication barriers encountered by the managers at the
highest level were the obstacles related to accessibility and the communication obstacles they
encountered at the lowest level were the obstacles arising from the socio-cultural characteristics. Also,
there were significant differences between the views of managers in terms of gender, professional
seniority and managerial period variables.
Keywords: Communication, communication barrier, administrator, primary school institution.
Giriş
Eğitim ve öğretimde istendik hedeflere ulaşılabilmesi için okul, aile ve öğrenci arasında güçlü bir
iletişim ve işbirliği olması gerekmektedir. Özellikle velilerin bu süreçte aktif katılımı sağlanmalıdır. Okulaile işbirliğinin geliştirilmesinin okul programlarının ve okul ikliminin olumlu yönde gelişmesine katkısı
olduğu kadar, aile desteğinin sağlanması, ebeveynlerin becerilerinin geliştirilmesi, öğretmenlerin eğitim
çalışmalarının geliştirilmesine de önemli katkıları olmaktadır (Epstein, 1992). Eğitim-öğretimde başarıya
ulaşmak isteyen okul yönetimi, uygulanacak olan programda öğretmen kadar anne babaları da katılımcı
hale getirebilmek için, anne-baba ve öğretmen ilişkisine önem vermelidir (Akbaşlı & Kavak, 2008). Eğitim
bir bütünselliktir; anne-baba, toplum, okul, öğretmen ve akranlar bu bütünün parçalarıdır ve hepsi birer
eğitmendir (Harrison, 2003).
Araştırmalar, çocuklarından okul başarısı bekleyen ve arzulayan ailelerin çocukları ile yakından
ilgilendiklerinde onların daha başarılı olduğunu göstermektedir (Epstein, 1992). Hill ve Taylor (2004), okulveli işbirliğinin geliştirilmesinin, velilerin sosyal sermayelerini geliştirmesine sağladığı katkı kadar,
eğitimcilerin de bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkıda bulunduğunu belirtmektedirler. Yine velilerin
okula katılımı öğrencilerin akademik başarılarını ve sosyal gelişimlerini olumlu yönde etkilemekte,
istenmeyen davranışları azaltmaktadır. Crozier (2011) ailelerin okula katılımının, onlara çocuklarının sosyal
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ve bilişsel gelişimlerini yakından izleme olanağı sağladığını belirtmektedir. Eastman (1988), ana-babanın
okul etkinliklerine katılımı ile çocuğun eğitime ilgisi ve başarısı arasında doğrudan yüksek bir ilişki olduğunu
saptamıştır, eğitim açısından destekleyici yaklaşım içerisinde olan ailelerin çocuklarında, okul başarısının
daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Özellikle okul ve sınıf uygulamalarına katılım sağlayan ailelerin
öğrencilerinin okula devam süreleri artmakta, bireyin öz farkındalık becerileri gelişmekte, okulun
amaçlarının gerçekleşmesi kolaylaşmaktadır (Barnard, 2004; Rosenblatt & Peled, 2002). Fan ve Williams
(2009) ve Fantuzzo, McWayne, Perry ve Childs (2004), veli-okul işbirliğinin öğrencinin akademik başarısını
olumlu yönde etkilediğini belirtmektedirler. Evde ailenin çocuğun eğitim etkinliklerine katılması, okul
çalışmalarını takip etmesi, çocuğu öğrenmeye cesaretlendirmesi, çocuğun okul başarısı ile doğrudan
ilişkilidir (Henderson, 1987). Çelenk (2003) çalışmasında okul ile ortak program üzerinde görüş birliği
sağlayarak düzenli iletişim içinde bulunan, bu ortak anlayış içinde çocuğuna eğitim desteği sağlayan
velilerin çocuklarının okul başarılarının daha da yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu nedenle özellikle
öğrenci velilerinin sistemin dışında tutulmaması gerekmektedir (Özyürek, 1983). Ayrıca alan yazınında
okul-aile ortaklığının öğrencinin okul başarısına olan olumlu etkisi pek çok çalışmada ele alınmıştır (Akan,
2017; Arnold, Zeljo, Doctoroff & Ortiz, 2008; Bozkurt, 2017; Gestwicki, 2004; Gonzales-DeHass, Willems
& Holbein, 2005; Lindberg, 2014; Martin, Tett & Kay, 1999; Reynolds 1992; Riley, 1994; Şişman, 2002;
Yıldırım & Dönmez, 2008). Öğretmenlerle aileler arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik çalışmalar,
öğrencilerin okul başarısını yükseltebileceği gibi okulda disiplin sorunlarının yaşanmasını da engelleyebilir
(Aslanargun, 2007). İstenmeyen davranışların en aza indirilebilmesi için öğretmen, yönetici ve ailenin
ortak çaba içerisinde olmaları, olaylara anlayışla yaklaşmaları, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap veren
programlarla öğrencilerin motive edilmesi gerekmektedir (Ovacık, 1991; Özdayı, 2004). Diaz (1989)
tarafından yapılmış araştırmada; akademik başarısı düşük ve sınıfta kalma riski taşıyan öğrencileri diğer
öğrencilerden ayıran en önemli etkenin, anne-baba desteği ve ilgisinden yoksunluk olduğu saptanmıştır.
Aynı araştırmada, anne-baba katılık, tutarsızlık ve geçimsizliğinin de düşük okul başarısında önemli bir risk
faktörü olduğu görülmüştür. Starr (2003), aileleri okula aktif katılımda bulunan çocukların okul başarısının
daha yüksek, şiddet olaylarına katılma eğiliminin ise daha düşük olduğunu savunmakta; okula yönelik
gönüllü aile katılımının sağlanması için okul yönetiminin, aileler ile sürekli ve düzenli iletişim kurmasının
öneminden söz etmektedir.
Bir okulda iletişim sürecini başlatan, iletişimin yapısını ve niteliğini belirleyen en önemli öğe okul
müdürüdür (Celep, 2000). İletişimde başarılı olan okul yöneticilerinin daha etkili olduğu da bir gerçektir
(Bursalıoğlu, 2005; Şimşek, 2005). Yapılan araştırmalar okul yöneticilerinin zamanlarının % 70-80’ini okul
içi ve okul dışı paydaşlara ve kişilerarası iletişime harcadıklarını göstermektedir (Green, 2010; Lunenburg
& Irby, 2006; Sergiovanni, 2009). Ancak Doğan (1995) tarafından yapılan bir araştırmada okul
yöneticilerinin okul-aile iletişimi konusunda ilgisiz ve isteksiz davrandıkları ve yeterli bilgiye sahip
olmadıkları sonucu ortaya konulmuştur. Olumlu iletişim becerilerine sahip olmak, bir okul yöneticisinin
başarısı için oldukça önemlidir (Yate, 2009). Başarılı okul yöneticileri, formal ya da informal düzeyde
öğretmenler, aileler, öğrenciler ve diğer paydaşlar ile hem telefonla, hem de e-postayla nasıl iletişime
geçeceklerini ve mevcut iletişimlerini nasıl devam ettireceklerini iyi bilen yöneticilerdir (Lunenburg, 2010).
Okuldaki çalışanlardan, özellikle de okul yöneticilerinden kaynaklanan kişisel bazı yetersizlikler, iletişim
engeli olarak ortaya çıkmaktadır. Okuldaki iletişimin sağlıklı olması ve engellerin kaldırılması da öncelikle
okul yöneticisinin görevidir (Şimşek & Altınkurt, 2009). Farklı sebeplerden dolayı okuldaki iletişim
süreçlerinde meydana gelen iletişim engelleri okuldaki kurumsal iletişim sürecini olumsuz etkilemektedir
(Ergin & Birol, 2000). İlgili alan yazın incelendiğinde eğitim kurumlarında okul yöneticilerinin iletişim
becerilerine ilişkin çalışmalara rastlanmaktadır (Ada, Çelik, Küçükali & Manafzadehtabriz, 2015; Albez &
Ada, 2017; Argon & Zafer, 2009; Ärlestig, 2007; Aslanargun, 2007; Aslanargun & Bozkurt, 2012; Aydemir
& Tekin, 2018; Aydoğan & Kaşkaya, 2010; Balkar, 2009; Bolat, 1996; Can, 2001; Çalışkan & Ayık, 2015;
Çubukçu & Döndar, 2003; Doğan, Çetin & Koçak, 2016; Doğan, Uğurlu, Yıldırım, & Karabulut, 2014;
Durgun, 2011; Halawah, 2005; Gökçe, 2000; Myran, Sanzo, & Clayton, 2011; Boydak Özan, 2006; Özgan &
Aydın, 2010; Şanlı, Altun & Karaca 2014; Şahin, 2007; Şimşek & Altınkurt, 2009; Tunç, İnandı, Öksüz & Çal,
2013).
Eğitim kurumlarında yönetici ve veliler arasındaki iletişimin etkililiği, öğrenci başarısı ve devamlılığı
açısından büyük önem taşımaktadır. Okullar, ailelerle etkili bir işbirliği sağlamak için, okulda ailelere kucak
açan, onları teşvik eden, sorunlarını duyurabilecekleri, gerekli yerlerde karar verme sürecine
katılabilecekleri ortamları yaratmalı ve çocuklarının eğitimine niçin ve nasıl katılacakları konusunda onları
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eğitmelidir (Funkhouser & Gonzales, 1997). Ancak başarılı bir etkileşim, iletişim engellerinin özellikle etkili
yönetici-veli iletişim yollarında olabilecek engellerin tanımlanmasını ve çözümlenmesini gerektirmektedir.
Ayrıca, yönetici ile veliler arasındaki iletişimin yapısında rol oynayan faktörlerin hangi durumda ve nasıl
meydana geldiğinin anlaşılması, yönetici-veli iletişimini etkili kılmada oldukça önemli görülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, yönetici ve veli arasında etkili iletişime engel oluşturan unsurları okul
yöneticilerinin görüşlerinden yola çıkarak belirlemeye çalışmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda
araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Okul yöneticilerinin, yönetici-veli iletişim engellerine ilişkin görüşleri nasıldır?
2. Okul yöneticilerinin, yönetici-veli iletişim engellerine ilişkin görüşleri arasında;
a) Cinsiyet,
b) Mesleki kıdem,
c) Okulda çalışma süresi,
d) Yöneticilikteki görev süresi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır?

Yöntem
Araştırma Modeli
Yönetici ve veli arasında etkili iletişime engel oluşturan unsurları okul yöneticilerinin görüşlerinden
yola çıkarak belirlenmeye çalışıldığı bu araştırma, tarama türünde betimsel bir çalışmadır. Betimsel
çalışmalar, mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkilerini de dikkate alarak, durumlar
arasındaki etkileşimi açıklamayı hedeflemektedir (Kaptan, 1998). Tarama modeli ise, geçmişte ya da hâlen
var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu
olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Araştırmaya konu
olan olayı birey ya da nesneleri herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Aranan şey
oradadır. Önemli olan, araştırmaya konu olan her ne ise onu uygun bir şekilde gözleyip belirleyebilmektir
(Karasar, 2009).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki
ilköğretim kurumlarında (ilkokul ve ortaokul) görev yapan okul yöneticileri oluşturmaktadır. Basit seçkisiz
örnekleme yöntemiyle 230 okul yöneticisi örnekleme dâhil edilmiştir. Bu doğrultuda 230 okul yöneticisine
ölçek dağıtılmış, geri dönen ölçeklerden uygun şekilde doldurulmayan 14 ölçek değerlendirme dışı
bırakılmıştır. Dolayısıyla, araştırmanın örneklem grubunu 216 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmaya
katılan ve geri dönen veri toplama araçlarından geçerli sayılan okul yöneticilerinin demografik niteliklerine
ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1.
Araştırmaya Katılan Okul Yöneticilerinin Demografik Nitelikleri.
Demografik Nitelik
Cinsiyet

Mesleki kıdem

Okulda çalışma süresi

Yöneticilik süresi

Gruplar
Kadın
Erkek
5 yıl ve daha az
6-15 yıl
16-25 yıl
25 yıl ve üstü
5 yıl ve daha az
6-15 yıl
16 yıl ve üzeri
5 yıl ve daha az
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üstü

N
32
184
40
96
49
31
142
41
33
106
42
15
53
216

Toplam
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%
14.8
85.2
18.5
44.4
22.7
14.4
65.7
19.0
15.3
49.1
19.4
6.9
24.5
100
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Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin demografik niteliklerinin verildiği Tablo 1 incelendiğinde;
kadın okul yöneticileri katılımcı grubun % 14.8’ini (f=32) temsil ederken, erkek yöneticiler ise grubun
%85.2’sini (f=184) temsil etmektedirler. Mesleki kıdem değişkenine göre, okul yöneticilerinin %18.5’i
(f=40) 5 yıl ve daha az mesleki kıdeme sahip iken, %44.4’ü (f=96) 6-15 yıl arası, %22.7’si (f=49) 16-25 yıl
arası ve %14.4’ü (f=31) ise 25 yıl ve üstü mesleki kıdeme sahip olduğu görülmektedir. Okulda çalışma süresi
değişkenine göre, yöneticilerin %65.7’si (f=142) 5 yıl ve daha az bir süredir görev yapıyor iken, %19’u (f=41)
6-15 yıl arası ve %15.3’ü (f=33) ise 16 yıl ve üzeri bir süredir görev yaptığı görülmektedir. Yöneticilik süresi
değişkenine göre, okul yöneticilerinin %49.1’i (f=106) 5 yıl ve daha az yöneticilik süresine sahip iken,
%19.4’ü (f=42) 6-10 yıl yöneticilik süresine, %6.9’u (f=15) 11-15 yıl yöneticilik süresine ve %24.5’i (f=53)
ise 16 yıl yıl ve üstü yöneticilik süresine sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak, Özmen, Aküzüm, Zincirli ve Selçuk (2017) tarafından
geliştirilen “İletişim Engelleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte; kişisel engeller (7 madde), sosyo-kültürel
niteliklerden kaynaklanan engeller (6 madde), ulaşılabilirlikle ilgili engeller (5 madde) ve alan ve statüden
kaynaklanan engeller (3 madde) olmak üzere toplam 4 faktör ve 21 madde yer almaktadır. Özmen,
Aküzüm, Zincirli ve Selçuk (2017) tarafından ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısının .78 olduğu
belirlenmiştir.
Bu araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, örnekleme
dâhil edilen okul yöneticilerinin demografik özelliklerine (cinsiyet, mesleki kıdem, okulda çalışma süresi ve
yöneticilik süresi) yer verilirken ikinci bölümde ise, ölçeğin 4 boyutunda yer alan 21 maddeye yer
verilmiştir. Bu araştırmada ölçeğin güvenirliğini test etmek amacıyla diğer bir deyişle ölçeğin iç tutarlılığını
anlayabilmek için (Büyüköztürk, 2012) güvenirlik analizi yapılmıştır. Tüm ölçeğin Cronbach-Alpha katsayısı
.88 olarak hesaplanmıştır. Cronbach-Alpha katsayısı alt boyutlara göre de hesaplanmış ve sonuçlar Tablo
2’de verilmiştir.
Tablo 2.
İletişim Engellerini Belirleme Ölçeğinin Alt Boyutları ve Cronbach-Alpha Katsayıları.
Boyutlar
Kişisel Engeller
Sosyo-Kültürel Niteliklerden Kaynaklanan
Engeller
Ulaşılabilirlikle İlgili Engeller

Boyutlarla İlgili Maddeler

Cronbach-Alpha
Katsayıları

2-6-7-8-9-10-13

.86

1-17-18-19-20-21

.79

11-12-14-15-16

.70

3-4-5

.74

21 madde

.88

Alan ve Statüden Kaynaklanan Engeller
Toplam

Denek yanıtları, boyutlar çerçevesinde, aritmetik ortalama değerlerine göre,  ≤ 1.80 Kesinlikle
Katılmıyorum; 1.81 ≤  ≤ 2.60 Katılmıyorum; 2.61 ≤  ≤ 3.40 Kararsızım; 3.41 ≤  ≤ 4.20 Katılıyorum ve 
≥ 4.21 Kesinlikle Katılıyorum şeklinde düzeyler oluşturulmak suretiyle seçeneklere verilen yanıtlar
değerlendirilmiştir.
Verilerin Analizi
Çalışmadan elde edilen veriler istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yönetici ve veli
arasında etkili iletişime engel oluşturan unsurları ortaya koymak için uygulanan ölçekten elde edilen
verilerin analizinde kullanılacak istatistiksel yöntemleri belirlemek amacıyla, normal dağılıma uygunluk
analizinde Kolmogrov-Smirnov Z sınaması, verilerin homojenlik durumunu tespit etmek için de Levene
sınaması kullanılmıştır. Bu sınamaların sonuçlarına göre; cinsiyet değişkeni için Independent-Samples t
Test, mesleki kıdem ve okulda çalışma süresi değişkeni için Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA)
ve yöneticilik süresi değişkeninde ise Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Bu testler sonucunda anlamlı
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farklılığın hangi denek grupları arasında gerçekleştiğini belirleyebilmek için Scheffe testi ve Mann-Whitney
U testi ile çoklu karşılaştırmalar yapılmıştır.
Bulgular
Yönetici ve veli arasında etkili iletişime engel oluşturan unsurları belirlemek amacıyla, katılımcıların
cinsiyet, mesleki kıdem, okulda çalışma süresi ve yöneticilik süresi değişkenlerine ilişkin elde edilen
bulgular aşağıda yorumlanmıştır.
Okul Yöneticilerinin Boyutlar Temelinde Genel Görüşlerine Göre Bulgular ve Yorumu
Okul yöneticilerinin, yönetici ve veli arasında etkili iletişime engel oluşturan unsurlara ilişkin
görüşlerinden elde edilen betimsel istatistikler incelendiğinde, yöneticiler en yüksek düzeyde
karşılaştıkları iletişim engelinin ulaşılabilirlikle ilgili engeller olduğunu (  = 4.17), en düşük düzeyde
karşılaştıkları iletişim engelinin ise sosyo-kültürel niteliklerden kaynaklanan engeller (  = 3.04) olduğunu
ifade etmektedirler. Ayrıca sırasıyla; kişisel engellerle (  = 3.52) ve alan ve statüden kaynaklanan iletişim
engelleriyle (  = 3.06) karşılaştıkları görülmektedir (Tablo 3).
Tablo 3.
Okul Yöneticilerinin Boyutlar Temelinde Genel Görüşlerine Göre Betimsel İstatistikler.
Boyutlar

N



SS

SH

Yorum

Kişisel Engeller

216

3.52

.57

.04

Üst düzey

Sosyo-Kültürel Niteliklerden
Kaynaklanan Engeller

216

3.04

.66

.04

Ulaşılabilirlikle İlgili Engeller

216

4.17

.52

.04

Alan ve Statüden Kaynaklanan
Engeller

216

3.06

.63

.04

Genel Tutum

216

3.66

.76

.05

Orta düzey
Üst düzey
Orta düzey
Üst düzey

Katılımcı grupların puan ortalamaları dikkate alınarak bir değerlendirme yapıldığında, okul
yöneticilerinin ulaşılabilirlikle ilgili engeller ve kişisel engeller ile “üst düzeyde” karşılaştıkları, sosyokültürel niteliklerden kaynaklanan engeller ve alan ve statüden kaynaklanan engeller ile “orta düzeyde”
karşılaştıkları anlaşılmaktadır. Yönetici ve veli arasındaki etkili iletişime engel olan unsurlara genel
toplamda (  =3.66) “üst düzeyde” görüş belirttikleri bulgusuna ulaşılmıştır (Tablo 3).
Cinsiyet Değişkenine Göre Bulgular ve Yorumu
Okul yöneticilerinin, velilerle etkili iletişimlerinde engel oluşturan unsurlara ilişkin görüşlerinin
cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan ilişkisiz örneklemler için t
testine göre, ulaşılabilirlikle ilgili engeller boyutunda [t(214) = 2.34, p<.05] kadın katılımcı grubun lehine
anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu bulguya göre, kadın okul yöneticilerinin ( x A=4.36), erkek
yöneticilere ( x B=4.13) nazaran velilerle etkili iletişimlerinde ulaşılabilirlikle ilgili engellerle daha fazla
karşılaştıkları anlaşılmaktadır (Tablo 4).
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Tablo 4.
Okul Yöneticilerinin Yönetici-Veli İletişiminde Karşılaşılan Engellere İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet
Değişkenine Göre Dağılımı.
Boyutlar

Gruplar

N



S

sd

t

P

Kişisel engeller

A) Kadın
B) Erkek
Toplam
A) Kadın
B) Erkek
Toplam
A) Kadın
B) Erkek
Toplam
A) Kadın
B) Erkek
Toplam

32
184
216

3.59
3.51

.72
.54

214

.57

.57

32
184
216

3.12
3.03

.50
.68

214

.69

.49

32
184
216

4.36
4.13

.37
.53

214

2.34

.02*

32
184
216

3.14
3.05

.57
.64

214

.74

.46

Sosyo-kültürel niteliklerden
kaynaklanan engeller
Ulaşılabilirlikle ilgili engeller

Alan ve statüden
kaynaklanan engeller

*p<.05
Diğer boyutlar olan; kişisel engeller [t(214) = 0.57, p> .05], soso-kültürel niteliklerden kaynaklanan
engeller [t(214) = 0.69, p> .05], alan ve statüden kaynaklanan engeller [t(214) = .74, p> .05] boyutlarında ise
katılımcı grupların görüşleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ancak söz konusu boyutlarda
anlamlı farklılık görülmemiş olsa da kadın yöneticilerin erkek yöneticilere oranla daha fazla iletişim engeli
ile karşılaştıkları görülmektedir (Tablo 4).
Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Bulgular ve Yorumu
Okul yöneticilerinin, velilerle etkili iletişimlerinde engel oluşturan unsurlara ilişkin görüşlerinin
mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü
varyans analizi (One-Way ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonuçları, kişisel engeller [F(3-215) = 3.36, p<0.05],
sosyo-kültürel niteliklerden kaynaklanan engeller [F(3-215) = 3.29, p<0.05], alan ve statüden kaynaklanan
engeller [F(3-215) = 2.72, p<0.05] boyutlarında yönetici görüşleri arasında meslek kıdemleri bakımından
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle, yöneticilerin kişisel
engeller, sosyo-kültürel niteliklerden kaynaklanan engeller, alan ve statüden kaynaklanan engellere ilişkin
görüşleri, kıdemlerine bağlı olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Birimler arası farkların hangi
gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testi sonucunda, anlamlı farkın her üç boyutta
da, “5 yıl ve daha az” ve “6-15 yıl” kıdem gruplarındaki yöneticiler ile “16-25 yıl” kıdem grubundaki
yöneticiler arasında olduğu görülmüştür. Buna göre, “5 yıl ve daha az” ve “6-15 yıl” mesleki kıdeme sahip
yöneticilerin, “16-25 yıl” kıdem grubundaki yöneticilere nazaran velilerle etkili iletişimlerinde kişisel
engeller, sosyo-kültürel niteliklerden kaynaklanan engeller, alan ve statüden kaynaklanan engellerle daha
fazla karşılaştıkları görülmektedir (Tablo 5).
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Tablo 5.
Okul Yöneticilerinin Yönetici-Veli İletişiminde Karşılaşılan Engellere İlişkin Görüşlerinin Mesleki Kıdem
Değişkenine Göre Dağılımı.
Boyutlar

Kişisel engeller

Sosyo-kültürel
niteliklerden
kaynaklanan
engeller

Ulaşılabilirlikle
ilgili engeller

Alan ve
statüden
kaynaklanan
engeller

Varyansın Kareler
Kaynağı Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

3.147

3

1.049

31

Gruplar
3.51 içi

66.275

212

.313

216

3.52

69.422

215

A) 5 yıl ve daha az

40

3.11

B) 6-15 yıl

96

Gruplar
3.16 arası

4.157

3

1.386

C) 16-25 yıl

49

2.82

89.259

212

.421

93.416

215

1.506

3

.502

55.907

212

.264

57.413

215

3.140

3

Gruplar

N



A) 5 yıl ve daha az

40

3.74

B) 6-15 yıl

96

Gruplar
3.64 arası

C) 16-25 yıl

49

3.38

D) 25 yıl ve üstü
Toplam

D) 25 yıl ve üstü

31

Gruplar
2.96 içi

Toplam

216

3.04

A) 5 yıl ve daha az

40

4.13

B) 6-15 yıl

96

Gruplar
4.20 arası

C) 16-25 yıl

49

4.05

D) 25 yıl ve üstü

31

Gruplar
4.32 içi

Toplam

216

4.17

A) 5 yıl ve daha az

40

3.17

B) 6-15 yıl

96

Gruplar
3.12 arası

C) 16-25 yıl

49

2.84

D) 25 yıl ve üstü
Toplam

31

Gruplar
3.08 içi

81.429

212

216

3.06

84.569

215

Anlamlı
fark
(Scheffe)

F

p

3.36

.02*

A-C
B-C

3.29

.02*

A-C
B-C

1.90

.13

-

2.72

.04*

A-C
B-C

1.047

.384

*p<.05
Okulda Çalışma Süresi Değişkenine Göre Bulgular ve Yorumu
Okul yöneticilerinin, velilerle etkili iletişimlerinde engel oluşturan unsurlara ilişkin görüşlerinin görev
yaptıkları okulda çalışma sürelerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucunda; kişisel engeller [F(2-215) = 2.72,
p>0.05], sosyo-kültürel niteliklerden kaynaklanan engeller [F(2-215) = 0.08, p>0.05], ulaşılabilirlikle ilgili
engeller [F(2-215) = 0.46, p>0.05], alan ve statüden kaynaklanan engeller [F(2-215) = 0.47, p>0.05] boyutlarında
yöneticilerin görüşleri arasında okulda çalışma süresi değişkeni bakımından anlamlı bir farklılık
görülmemiştir (Tablo 6).
Ancak grupların görüşleri arasında anlamlı farklılık görülmemiş olsa da, yöneticilerin okulda çalışma
süreleri arttıkça velilerle etkili iletişimlerinde engel oluşturan unsurlarla daha az karşılaştıkları
görülmektedir. Analiz sonuçlarında da görüldüğü gibi, okulda 5 yıl ve daha az bir süredir görev yapan
yöneticiler en çok iletişim engeli ile karşılaşan yönetici grubunu oluştururken, okulda 16 yıl ve üzeri bir
süredir görev yapan yöneticilerin ise en az iletişim engeli karşılaşan yönetici grubu oluşturmaktadır (Tablo
6).
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Tablo 6.
Okul Yöneticilerinin Yönetici-Veli İletişiminde Karşılaşılan Engellere İlişkin Görüşlerinin Okulda Çalışma
Süresi Değişkenine Göre Dağılımı.
Boyutlar

Gruplar
A) 5 yıl ve daha az

Kişisel engeller

Sosyo-kültürel
niteliklerden
kaynaklanan
engeller

Ulaşılabilirlikle
ilgili engeller

Alan ve
statüden
kaynaklanan
engeller

N
142



Varyansın Kareler
Kaynağı Toplamı

B) 6-15 yıl

41

3.58 Gruplar
3.47 arası

C) 16 yıl ve üzeri

33

3.34

Toplam

216

3.52

A) 5 yıl ve daha az

142

Gruplar
içi

B) 6-15 yıl

41

3.08 Gruplar
3.06 arası

C) 16 yıl ve üzeri

33

3.03

Toplam

216

3.04

A) 5 yıl ve daha az

142

Gruplar
içi

B) 6-15 yıl

41

4.16 Gruplar
4.22 arası

C) 16 yıl ve üzeri

33

4.11

Toplam

216

4.17

A) 5 yıl ve daha az

142

Gruplar
içi

B) 6-15 yıl

41

3.16 Gruplar
3.03 arası

C) 16 yıl ve üzeri

33

3.15

Toplam

216

3.06

Gruplar
içi

Sd

Kareler
Ortalaması

1.730

2

.865

67.692

213

.318

69.422

215

.073

2

.036

93.343

213

.438

93.416

215

.246

2

.123

57.167

213

.268

57.413

215

.368

2

.184

84.200

213

.395

84.569

215

F

p

Anlamlı
fark
(Scheffe)

2.72

.07

-

.08

.92

-

.46

.63

-

.47

.63

-

*p<.05
Yöneticilikteki Görev Süresi Değişkenine Göre Bulgular ve Yorumu
Farklı 4 görev süresi kategorisine göre gruplandırılmış okul yöneticilerinin, velilerle etkili
iletişimlerinde engel oluşturan unsurlara ilişkin görüşlerinin Kruskal-Wallis testi sonuçları Tablo 7’de
verilmiştir.
Analiz sonuçlarına göre, yöneticilerin sosyo-kültürel niteliklerden kaynaklanan engeller [χ2(3) =10.281,
p< 0.05] boyutundaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Mann Whitney U testi ile
yapılan çoklu karşılaştırmalar neticesinde bu farkın, “5 yıl ve daha az” ve”6-10 yıl” yöneticilik deneyimine
sahip katılımcı grupları ile “11-15-yıl” yöneticilik deneyimine sahip katılımcı grupların arasında olduğu
görülmektedir (Tablo 7).
Yukarıda elde edilen bulguların yanı sıra, kişisel engeller [χ2(3) =12.528, p< 0.05], ulaşılabilirlikle ilgili
engeller [χ2(3) =1.557, p< 0.05], alan ve statüden kaynaklanan engeller [χ2(3) =3.403, p< 0.05] boyutlarında
katılımcı grupların görüşleri arasında anlamlı farklılık görülmemektedir (Tablo 7).
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Tablo 7.
Okul Yöneticilerinin Yönetici-Veli İletişiminde Karşılaşılan Engellere İlişkin Görüşlerinin Yöneticilikteki Görev
Süresi Değişkenine Göre Dağılımı.
Boyutlar

Kişisel engeller

Sosoyo-kültürel
niteliklerden
kaynaklanan
engeller

Ulaşılabilirlikle
ilgili engeller

Alan ve statüden
kaynaklanan
engeller

Gruplar

N

Sıra
Ortalaması

Sd

X²

P

A) 5 yıl ve daha az
B) 6-10 yıl
C) 11-15 yıl
D) 16 yıl ve üstü
Toplam

106
42
15
53
216

123.04
101.74
97.27
87.95

3

12.528

.01

A) 5 yıl ve daha az

106

113.61

3

10.281

.02
*

B) 6-10 yıl
C) 11-15 yıl
D) 16 yıl ve üstü
Toplam
A) 5 yıl ve daha az
B) 6-10 yıl
C) 11-15 yıl
D) 16 yıl ve üstü
Toplam
A) 5 yıl ve daha az

42
15
53
216
106
42
15
53
216
106

112.61
59.50
108.89

B) 6-10 yıl

42

111.60

C) 11-15 yıl

15

80.07

D) 16 yıl ve üstü

53

109.41

Toplam

216

Anlamlı
Fark (Mann
Whitney U)
-

A-C
B-C

106.28
119.00
108.57
104.60

3

1.557

.67

-

110.84

3

3.403

.33

-

*p<.05
Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, “5 yıl ve daha az” ve 6-10 yıl” yöneticilik deneyimine
sahip grupların, “11-15 yıl” ve “16 yıl ve üstü” yöneticilik deneyimine sahip gruplara nazaran daha fazla
iletişim engelleriyle karşılaştıkları görülmektedir. Başka bir ifade ile, yöneticilik süresi arttıkça velilerle etkili
iletişimde engel oluşturan unsurla daha düşük düzeyde karşılaşıldığı anlaşılmaktadır (Tablo 7).

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada, yönetici ve veli arasında etkili iletişime engel oluşturan unsurlar yönetici
görüşlerinden yola çıkarak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, görev
yapılan okuldaki çalışma süresi ve yöneticilikteki görev süresi değişkenlerine göre, kişisel engeller, sosyokültürel niteliklerden kaynaklanan engeller, ulaşılabilirlikle ilgili engeller, alan ve statüden kaynaklanan
engeller boyutları temelinde elde edilen verilerin çözümlemesi ile elde edilen bulgular şu sonuçları ortaya
koymaktadır:
Okul yöneticilerinin ulaşılabilirlikle ilgili engeller ve kişisel engeller ile “üst düzeyde” karşılaştıkları,
sosyo-kültürel niteliklerden kaynaklanan engeller ve alan ve statüden kaynaklanan engeller ile “orta
düzeyde” karşılaştıkları anlaşılmaktadır. Yönetici ve veli arasındaki etkili iletişime engel olan unsurlara,
yöneticilerin genel toplamda yine “üst düzeyde” görüş belirttikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde
Şahin (2007)’nin çalışmasında da ilköğretim okulu yöneticileri; empatik dinleme, etkililik, geri bildirimde
bulunma ve güven verme becerileri boyutlarında kendilerini oldukça yüksek derecede yeterli
bulmaktadırlar. Ada, Çelik, Küçükali & Manafzadehtabriz (2015)’in çalışmasında da okul yöneticilerinin
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iletişim becerilerine yönelik algılarının “üst düzeyde güçlü” olduğu görülmektedir. Bu durum okul
yöneticilerinin iletişim becerilerini çok iyi biçimde kullandıkları şeklinde yorumlanabilir.
Kadın okul yöneticilerinin, erkek yöneticilere nazaran velilerle etkili iletişimlerinde ulaşılabilirlikle
ilgili engellerle daha fazla karşılaştıkları anlaşılmaktadır. Diğer boyutlar olan; kişisel engeller, sosyo-kültürel
niteliklerden kaynaklanan engeller, alan ve statüden kaynaklanan engeller boyutlarında ise katılımcı
grupların görüşleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ancak söz konusu boyutlarda anlamlı
farklılık görülmemiş olsa da kadın yöneticilerin erkek yöneticilere oranla daha fazla iletişim engeli ile
karşılaştıkları görülmektedir. Şahin (2007)’in çalışmasında da ilköğretim okulu yöneticilerinin empatik
dinleme, etkililik, geri bildirimde bulunma ve güven verme boyutlarındaki kişiler arası iletişim becerilerine
ilişkin yönetici görüşleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Ancak söz konusu boyutlarda
anlamlı farklılık görülmemiş olsa da kadın yöneticilerin güven verme becerisi hariç diğer üç boyutta erkek
yöneticilere göre daha olumlu düşündükleri söylenebilir. Güven verme becerisi boyutunda ise erkek
yöneticilerin kadın yöneticilere göre daha olumlu görüşe sahip oldukları belirlenmiştir (Şahin, 2007).
Yönetici görüşleri, kişisel engeller, sosyo-kültürel niteliklerden kaynaklanan engeller, alan ve
statüden kaynaklanan engeller boyutlarında meslek kıdemleri bakımından anlamlı bir şekilde
farklılaşmaktadır. Bu anlamlı farkın her üç boyutta da, “5 yıl ve daha az” ve “6-15 yıl” kıdem gruplarındaki
yöneticiler ile “16-25 yıl” kıdem grubundaki yöneticiler arasında olduğu görülmüştür. Buna göre, “5 yıl ve
daha az” ve “6-15 yıl” mesleki kıdeme sahip yöneticilerin, “16-25 yıl” kıdem grubundaki yöneticilere
nazaran velilerle etkili iletişimlerinde kişisel engeller, sosyo-kültürel niteliklerden kaynaklanan engeller,
alan ve statüden kaynaklanan engellerle daha fazla karşılaştıkları görülmektedir. Ancak Bayrakçı ve Dizbay
(2013)’ın çalışmasında yöneticilerin okul aile birliğinin eğitim-öğretim ve öğrenci işlerine katkısına,
personel işleri ve okul işletmesine katkısına yönelik görüşleri arasında kıdem durumuna göre anlamlı bir
farklılık olmadığı görülmektedir. Şahin (2007)’nin çalışmasında da İlköğretim okulu yöneticilerinin iletişim
becerileri çalışma süresi değişkenine göre empatik dinleme, etkililik, geri bildirimde bulunma ve güven
verme becerisi boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Aynı şekilde Porsuk (2010)’un
çalışmasında da yöneticilerin okul-aile ilişkilerinde yaşanan sorunlara ilişkin algılarının veli, okul ve
öğretmen boyutlarında kıdem değişkenine göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Yönetici
algılarında kıdem değişkenine göre anlamlı bir fark görülmemesine rağmen bu algıların ortalamaları
incelendiği 1-10 yıl arasında kıdeme sahip yöneticilerin veli boyutunda yüksek algı gösterdikleri
görülmektedir. Bu sonuçtan yöneticilikte yeni olanların daha kıdemli yöneticilere göre okul-aile ilişkilerini
daha fazla önemsediği sonucuna varılabilir (Porsuk, 2010).
Okuldaki çalışma süresi değişkenine göre; kişisel engeller, sosyo-kültürel niteliklerden kaynaklanan
engeller, ulaşılabilirlikle ilgili engeller, alan ve statüden kaynaklanan engeller boyutlarında yöneticilerin
görüşleri arasında okulda çalışma süresi değişkeni bakımından anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ancak
grupların görüşleri arasında anlamlı farklılık görülmemiş olsa da, yöneticilerin okulda çalışma süreleri
arttıkça velilerle etkili iletişimlerinde engel oluşturan unsurlarla daha az karşılaştıkları görülmektedir.
Analiz sonuçlarında da görüldüğü gibi, okulda 5 yıl ve daha az bir süredir görev yapan yöneticiler en çok
iletişim engeli ile karşılaşan yönetici grubunu oluştururken, okulda 16 yıl ve üzeri bir süredir görev yapan
yöneticilerin ise en az iletişim engeli karşılaşan yönetici grubu oluşturmaktadır.
Görev süresine değişkenine göre, yöneticilerin sosyo-kültürel niteliklerden kaynaklanan engeller
boyutundaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Bu farkın, “5 yıl ve daha az” ve”6-10 yıl”
yöneticilik deneyimine sahip katılımcı grupları ile “11-15-yıl” yöneticilik deneyimine sahip katılımcı
grupların arasında olduğu görülmektedir. Ancak, kişisel engeller, ulaşılabilirlikle ilgili engeller, alan ve
statüden kaynaklanan engeller boyutlarında katılımcı grupların görüşleri arasında anlamlı farklılık
görülmemektedir. Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, “5 yıl ve daha az” ve 6-10 yıl” yöneticilik
deneyimine sahip grupların, “11-15 yıl” ve “16 yıl ve üstü” yöneticilik deneyimine sahip gruplara nazaran
daha fazla iletişim engelleriyle karşılaştıkları görülmektedir. Başka bir ifade ile, yöneticilik süresi arttıkça
velilerle etkili iletişimde engel oluşturan unsurla daha düşük düzeyde karşılaşıldığı anlaşılmaktadır.
Elde edilen bu sonuçlardan yola çıkarak şu önerilere yer verilebilir: Bu araştırma nicel desen
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ancak eğitim kurumlarında karşılaşılan iletişim engellerini derinlemesine
inceleyen nitel araştırma çalışmalar alana katkı sağlayacaktır. Araştırma sınırlı bir örneklem üzerinde ve
belirli değişkenlerle gerçekleştirilmiştir. Farklı değişkenler ve daha büyük örneklem üzerinde tekrarlanıp
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sonuçlar karşılaştırılabilir. Araştırma sonuçlarının eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerle
paylaşılmasına yönelik fırsatlar oluşturulmalı, bu sayede konunun önemine dikkat çekilmeli ve iletişim
engellerini gidermeye, iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik seminer, kurs ve uygulamalara ağırlık
verilmelidir.
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Öz
Bu araştırma, ilköğretim okulları (ilkokul ve ortaokul) öğretmenlerinin görev yaptıkları okullara ilişkin
öğrenen okul algılarını ortaya koymaya yönelik bir çalışmadır. Tarama türünde desenlenen araştırmanın
evrenini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki (Bağlar,
Kayapınar, Sur, Yenişehir) resmi ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır.
Örneklemini ise, evren içerisinden basit seçkisiz (random) örnekleme yöntemiyle seçilen 30 ilköğretim
kurumlarında görev yapan 380 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin algıları, Subaş (2010) tarafından
öğretmenlerin öğrenen okula yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirdiği “Öğrenen Okul Ölçeği” ile
toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırma
bulguları; öğretmenlerin zihni modeller boyutuna ilişkin algılarının en yüksek düzeyde, paylaşılan vizyon
boyutuna ilişkin algılarının ise en düşük düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, öğretmenlerin kendi
okullarına ilişkin öğrenen okul algılarının “kişisel gelişim”, “zihnî modeller”, “paylaşılan vizyon”, “takım
hâlinde öğrenme’’ ve “sistem düşüncesi” boyutları ile birlikte genel algılarının üst düzeyde olduğu
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İlköğretim kurumları, öğrenen okul, öğrenen örgüt, öğretmen.
Abstract
This research is a study aimed at revealing the learning school perceptions of primary school’s
teachers about the schools in which they work in. The population of the research which is designed as a
survey type is composed of the teachers working in the public primary schools in the central districts of
Diyarbakir province (Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir) in the spring term of 2017-2018 academic year. The
sample consists of 380 teachers working in 30 primary schools selected from the universe by random
sampling method. Teachers' perceptions were collected the “Learner School Scale” developed by Subaş
(2010) to measure attitudes of teachers towards the learning school. The data obtained from the study
were analyzed by SPSS package program. Research findings revealed that teachers' perceptions about the
dimension of mental models were at the highest level and perceptions about shared vision dimension
were at the lowest level. In addition, it was determined that the teachers' perceptions about their schools
were higher in personal development, mental models, shared vision, team learning and system thought
dimensions.
Keywords: Primary education institutions, learning school, learning organization, teacher.
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1. Giriş
Günümüzde iletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda toplumsal sistemin hemen
hemen her alanında hızlı değişimler yaşanmaktadır (Şimşek & Yıldırım, 2004). Dünya ile bütünleşmenin
doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan değişiklikler, örgütleri hızlı bir değişimle karşı karşıya bırakmaktadır
(Gürfidan, 2014). Bilgi toplumu olmanın sonucu olarak, örgütlerin başarısı çalışanların bilgiyi bulma, elde
etme, yaratma ve kullanma yeteneklerine bağlı hale gelmiştir (Mutlu, 2009). Rekabet baskısıyla karşı
karşıya kalan örgütler ise, öğrenme kapasitelerini sürekli geliştirmeye, diğer yandan çalışanları örgüte
bağlayacak politikalar geliştirmeye ve bunları uygulamaya koymaya yöneltmektedir (Balay, 2012).
Dolayısıyla bireyin, kurumun veya toplumun başarısının, bilgi üretme ve kullanmadaki etkinliğine bağlı
olarak bilginin oluşturduğu değişime uyum sağlayabilmek için sürekli yeni bilgi ve beceriler geliştirmek,
yani öğrenme hız ve etkinliğini artırması gerçekliği ile karşılaşmaktayız (Boztepe, 2007).
Örgütler, uyum sağlama yeteneklerini geliştirmek ve varlıklarını sürdürebilmek için öğrenmek
durumundadırlar (Akkoç, 2008). Öğrenme bir süreçtir. Öğrenen organizasyonların sürdürülebilir üstünlük
elde etmelerinde baş gösteren en önemli faktör bu sürecin sürekli olarak kendi içinde gelişmesidir (Toplu
& Akça, 2013). Örgütlerin öğrenen bir yapıya kavuşmaları öncelikle öğrenmeyi öğrenmekle başlamaktadır.
Kurum ve kuruluşların iç ve dış çevredeki değişimlere ayak uydurabilmeleri, varlıklarını devam
ettirebilmeleri, gelişen çağa ayak uydurabilmeleri öğrenen bir yapıya kavuşmaları ile mümkün olacaktır
(Güler, 2008).
Öğrenen örgüt, yüksek beklentiler içeren, geleceği iyi okuyan, stratejik kararlar verebilen,
değişimlere ayak uydurma konusunda esnek ve adapte olabilen, deneyimleri teşvik eden, öğrenme ve
gelişim için eşit fırsatlar veren bir yapı olarak tanımlanmaktadır (Uğurlu, Doğan & Yiğit, 2014). Öğrenen
örgütler, farklı öğrenme stratejilerine sahip olan, etkinlik, üretkenlik, uyum ve amaçlara ulaşma
konusunda diğer örgütlerden farklılık gösteren yapılardır (Fettahlıoğlu & Afşar, 2015). Öğrenen örgütün
temel ilkesi, çalışanların tamamının değişimi benimsemesi ve sürekli olarak her düzeyde öğrenme
kapasitesini geliştirebilmesidir (Çantuş, 2012). Örgütlerin öğrenen örgüt kimliğine kavuşabilmeleri
öncelikle çalışanlarının öğrenmeleri ile başlamaktadır (Erdem & Uçar, 2013).
Bir toplumun geleceğini şekillendirme görevi verilen okul örgütleri için de durum pek farklı değildir.
Okulun, bir şekilde önce var olan değişime uyum sağlaması ve daha sonra onu kontrol edebilir bir sistem
oluşturması gerekmektedir (Kış, 2009). Artık günümüzde okulun klasik öğretme görevi yerini öğrencinin
aktif olduğu öğrenmeye bırakmıştır. Öğrenmeyi öğretmek görevi olan okulların da öncelikle kendi içlerinde
öğrenen bir örgüt olmalarını gerekli kılmaktadır (Kösterlioğlu & Kösterlioğlu, 2008). Bilginin birkaç yılda bir
katlanarak arttığı, değişimin baş döndürücü hızla gerçekleştiği günümüz dünyasında, okulların birer
öğrenen örgüt özelliği taşıması büyük önem taşımaktadır (Aksu, 2013).
Sosyal ve açık bir sistem olarak okullara yüklenen öğrenme misyonundan yola çıkarak öğrenen okul
kavramına bakıldığında; başta okulun yöneticileri olmak üzere tüm işgörenlerinin yaşam boyu öğrenmeye
açık olduğu, öğretme yerine öğrenmenin ön plana alındığı, öğrenme etkinliğinin temelinde öğrencilerin
ilgi ve gereksinimlerinin yer aldığı okul şeklinde ifade edilmektedir (Şimşek & Yıldırım, 2004). Öğrenen
okul, gelecekteki kendi resmini tüm paydaşları ile görebilen, varması gereken hedefi bilen ve amacına
yürürken paydaşlarını bir sistem çerçevesinde çalıştırarak sinerji etkisi oluşturabilen bir organizasyondur
(Yiğit, 2013). Çünkü öğrenen okullar değişimin bir parçası olan, çalışanları gelişim için cesaretlendiren ve
uygun ortam hazırlayan, öğrenmeyi örgütün performansını kalıcı arttırmaya yönelik bir amaç olarak gören
kurumlardır (Sertkaya, 2014).
Aslında, öğrenme geleneksel anlamda öğrenciye özgü, okula ilişkin bir faaliyet olarak algılanmaktadır.
Ancak öğrenen örgüt düşüncesinin ön gördüğü öğrenme geleneksel öğrenme algısından farklıdır (Doğan,
Uğurlu, Topçu & Yiğit, 2015). Öğrenen okulda herkes sürekli öğrenen durumundadır. Okul; değişimi
yakalamayı, kendini değerlendirmeyi ve güncel kalabilmeyi sürekli öğrenme sayesinde başarır (Kış, 2009).
Dolayısıyla öğrenen okulların varlığı, örgütsel öğrenmeyi özümsemiş ve sürece katkı sağlayan öğretmen ve
yöneticilerin varlığından bağımsız düşünülemez (Bal, 2011). Bu nedenle okullar, öğretmenler için sürekli
olarak ortak düşünme ve bilgiyi paylaşmayı sağlayacak yapı ve süreçleri kurmak zorundadırlar (Ünal, 2014).
Eğitim sürecinde yer alan basamaklara bakıldığında ilköğretim neredeyse diğer tüm eğitim
kademelerine temel teşkil eden basamaktır. Bu anlamda ilköğretim okullarının çağın özelliklerini taşıyan
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örgütler olması beklenir (Menteşe, 2013). Okul sisteminin temeli olan ilköğretim, kültürel sürekliliğin
sağlanmasının, istikrarlı bir demokratik toplum oluşturulmasının, halkın yaşam kalitesinin
yükseltilmesinin, yaşam boyu sürecek bir öğrenmenin ve insan gelişiminin temellerini oluşturur (Çetin &
Subaş, 2014). Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman kendisini yeni tutabilen, gelişimini devamlı
olarak sürdürebilen, bilimsel olarak olaylara yaklaşabilen öğrenen okullara ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrenen
okula dönüşebilen kurumların sayısı arttıkça toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan alt
yapıda da karşılanmış olacaktır (Bilir & Arslan, 2016).
Geçmişten günümüze gelinceye kadar okullarımızda önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Eğitim
kurumları, günümüz toplumu tarafından dayatılan rekabetçi ortamda rekabet gücü kazanma, etkinliklerini
ve verimliliklerini artırma yollarını aramaktadırlar. Bu nedenle okullar çevrelerindeki değişimleri takip
etmeli ve bu değişimlere uyum sağlamalıdır (Uğurlu, Doğan & Yiğit, 2014). Okulun bu hızlı gelişmelere ayak
uydurabilmesi için öğreten örgüt anlayışından sıyrılarak öğrenen örgüt anlayışını benimsemesi
gerekmektedir. Öğrenen örgütlerde bireyler işbirliği içerisindedirler. Sağlıklı etkileşimin olduğu bir
gruptaki düşünsel etkinlikler ve öğrenme, hız ve çeşitliliğe ulaşır. Bu tür örgütlerde bireyler, bireysel
öğrenme ile belki hiçbir zaman ulaşamayacakları öğrenme düzeyine ulaşabilirler (Özden, 2005).
Okulların, hızla gelişen ve yarını gittikçe belirsizleşen günümüzde varlıklarını koruyabilmeleri için
yeniliğe açık olmaları, bunu kendi sistemleri ile en uygun şekilde bütünleştirmeleri gerekmektedir (Şahin,
Çakır & Öztürk, 2014). Buna göre çağın okulunda ya da bilgi toplumu okulunda yol gösterici öğretmen,
takım çalışmasıyla öğrenen öğrenci, öğretim-yöntem liderliğine dayalı yöneticilik, kişisel araştırmaya
dayalı öğrenme yöntemi, değişen eğitim programları, örgütsel öğrenme ve çok boyutlu kavramsal
öğrenme ölçütü önemli bir duruma gelmiştir (Balay, 2012).
İlköğretim öğretmenlerinin okulun hedef ve değerlerini benimsemesi, bunlara karşı yüksek bir inanç
duyması, sistemde kalmaya yönelik güçlü bir isteklilik içerisinde olması, kendisinden beklenenden daha
fazla çaba göstermesi (Erdem & Uçar, 2013), öğrenen okul vizyonunun öğretmenlere doğru şekilde
aktarılması, bu yaklaşıma ilişkin kuramsal temellerin kavratılması, bu konudaki iyi örneklerin
öğretmenlerin paylaşımına sunulması gerekmektedir (Çetin & Subaş, 2014). Okullar öğrenen örgüt
kapsamında yeniden yapılandırıldıkları ve öğrenen örgüt olmalarını engelleyen faktörler ortadan
kaldırıldığı takdirde daha başarılı olacaklardır (Bilir & Arslan, 2016).
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) öğretmenlerinin görev
yaptıkları okullara ilişkin öğrenen okul algılarını incelemektir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki
sorulara yanıtlar aranmıştır:
1. İlköğretim kurumları öğretmenlerinin görev yaptıkları okullara ilişkin öğrenen okul algıları hangi
düzeydedir?
2. İlköğretim kurumları öğretmenlerinin görev yaptıkları okullara ilişkin öğrenen okul algıları;
a. Cinsiyet,
b. Yaş,
c. Mesleki Kıdem,
d. Görev Alanı,
e. Mezuniyet değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
2. Yöntem
2.1. Araştırma Modeli
Öğretmenlerin öğrenen okula ilişkin algılarını incelemeye yönelik bu araştırma, tarama türünde
betimsel bir çalışmadır. Betimsel çalışmalar, mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkilerini de
dikkate alarak, durumlar arasındaki etkileşimi açıklamayı hedeflemektedir (Kaptan, 1998). Tarama modeli
ise, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma
yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi
tanımlanmaya çalışılır. Araştırmaya konu olan olayı birey ya da nesneleri herhangi bir şekilde değiştirme,
etkileme çabası gösterilmez. Aranan şey oradadır. Önemli olan, araştırmaya konu olan her ne ise onu
uygun bir şekilde gözleyip belirleyebilmektir (Karasar, 2009).
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2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, 2017-2018 öğretim yılında Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki ilköğretim
kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğünü saptamak için
Cochran’ın (1962) örneklem büyüklüğü belirleme formülü kullanılmıştır. Bu formülde %95 güven düzeyi
esas alınarak, örnekleme alınması gereken öğretmen sayısı 378 olarak hesaplanmıştır. Rastgele yöntemle
seçilen 30 ilköğretim kurumunda görev yapan 400 öğretmen örnekleme dâhil edilmiştir. 2017-2018
akademik yılı bahar döneminde 400 öğretmene ölçek dağıtılmış, 380 ölçek geri dönmüştür. Uygun şekilde
doldurulmayan 20 ölçme aracı değerlendirme dışı bırakılmış, dolayısıyla araştırmanın örneklemini 380
öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan ve uygulanan ölçme aracı geçerli sayılan öğretmenlerin
demografik niteliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1.
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Nitelikleri.
Demografik Nitelik
Cinsiyet

Yaş

Mesleki Kıdem

Görev Alanı

Mezuniyet

Gruplar

N

%

Kadın

193

50.8

Erkek

187

49.2

30 yaş ve daha az

159

41.8

31-40 yaş

122

32.1

41 yaş ve üzeri

99

26.1

1-5 yıl

151

39.7

6-15 yıl

106

27.9

16 yıl ve üzeri

123

32.4

Sınıf Öğretmeni

104

27.4

Branş Öğretmeni

276

72.6

Lisans

333

87.6

Lisansüstü

47

12.4

380

100.0

Toplam

Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretmenlerin demografik niteliklerinin verildiği Tablo 1.
incelendiğinde; cinsiyetlerine göre kadın öğretmenler grubun %50,8’ini (f=193) temsil ederken, erkek
öğretmenler ise grubun %49.2’sini (f=187) temsil etmektedir. Katılımcıların yaşlarının dağılımına
bakıldığında, %41.8’inin (f=159) yaşı 30 yaş ve daha az iken, %32.1’inin (f=122) yaşı 31-40 yaş aralığında,
%26,1’inin (f=99) ise 41 yaş ve üzeri olduğu görülmektedir. Meslekteki kıdem yılına göre, öğretmenlerin
%39,7’sinin (f=151) 1-5 yıl arası, %27,9’unun (f=106) 6-15 yıl arası, %32,4’ünün (f=123) ise16 yıl ve üzeri
kıdeme sahip olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin görev alanına bakıldığında, öğretmenlerin
%27.4’ünün (f=104) sınıf öğretmeni, %72.6’sının (f=276) ise branş öğretmeni olduğu görülmektedir. Son
olarak, öğretmenlerin mezuniyetlerine göre, %87.6’sı (f=333) lisans mezunu, %12.4’ünün (f=47) ise
lisansüstü mezunu olduğu görülmektedir.
2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak, Subaş (2010) tarafından öğretmenlerin öğrenen okula yönelik
tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirdiği “Öğrenen Okul Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçekte; kişisel gelişim (5
madde), zihnî modeller (3 madde), paylaşılan vizyon (7 madde), takım hâlinde öğrenme (8 madde), sistem
düşüncesi (4 madde) olmak üzere toplam 5 faktör 30 madde yer almaktadır. Subaş (2010) tarafından
ölçeğin Cronbach alfa katsayısı .910 olarak hesaplanmıştır.
Bu araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırma
kapsamına alınan öğretmenlerin demografik özelliklerine (Tablo 1) yer verilirken ikinci bölümde ise,
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ölçeğin 5 boyutunda yer alan 30 maddeye yer verilmiştir. Bu araştırmada ölçeklerin güvenirliğini test
etmek amacıyla diğer bir deyişle ölçeğin iç tutarlılığını anlayabilmek için güvenirlik analizi yapılmıştır. Tüm
ölçeğin Cronbach-Alpha katsayısı .95 olarak hesaplanmıştır. Cronbach-Alpha katsayısı alt boyutlara göre
de hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2.
Öğrenen Okul Ölçeğinin Alt Boyutları ve Cronbach-Alfa Katsayıları.
Boyutlar

Boyutlarla İlgili Maddeler

Cronbach-Alpha Katsayıları

Kişisel Gelişim

1-2-3-4-5-6

. 84

Zihnî Modeller

7-8-9-10-11

.79

12-13-14-15-16-17-18

.90

19-20-21-22-23-24-25-26

.92

27-28-29-30

.77

Paylaşılan Vizyon
Takım Hâlinde Öğrenme
Sistem Düşüncesi
Toplam

.95

Denek yanıtları, boyutlar çerçevesinde, aritmetik ortalama değerlerine göre,  ≤ 1.80 Kesinlikle
Katılmıyorum; 1.81 ≤  ≤ 2.60 Katılmıyorum; 2.61 ≤  ≤ 3.40 Kararsızım; 3.41 ≤  ≤ 4.20 Katılıyorum ve 
≥ 4.21 Kesinlikle Katılıyorum şeklinde düzeyler oluşturulmak suretiyle seçeneklere verilen yanıtlar
değerlendirilmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Çalışmadan elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerin öğrenen
okula ilişkin tutumlarını ortaya koymak için uygulanan ölçekten elde edilen verilerin analizinde kullanılacak
istatistiksel yöntemleri belirlemek amacıyla, normal dağılıma uygunluk analizinde Kolmogrov-Smirnov Z
sınaması, verilerin homojenlik durumunu tespit etmek için de Levene sınaması kullanılmıştır. Bu
sınamaların sonuçlarına göre; cinsiyet ve görev alanı değişkenleri için Independent-Samples t Test,
mezuniyet değişkeni için Mann-Whitney U testi, yaş ve mesleki kıdem değişkenleri için de Tek Faktörlü
Varyans Analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. Bu testler sonucunda anlamlı farklılığın hangi denek
grupları arasında gerçekleştiğini belirleyebilmek için Least Significant Difference (LSD) test ile çoklu
karşılaştırmalar yapılmıştır.
3. Bulgular
Öğretmenlerin görev yaptıkları okullara ilişkin öğrenen okul algılarını belirlemek amacıyla,
katılımcıların cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, görev alanı ve mezuniyet değişkenlerine ilişkin elde edilen
bulgular aşağıda yorumlanmıştır.
3.1. Öğretmenlerin Boyutlar Temelinde Genel Algılarına Göre Bulgular ve Yorumu
Öğretmenlerin öğrenen okula ilişkin algılarına ait betimsel istatistikler incelendiğinde, öğretmenlerin
zihni modeller boyutuna ilişkin algılarının en yüksek düzeyde (  = 4.08), paylaşılan vizyon boyutuna ilişkin
algılarının ise en düşük düzeyde (  = 3.70) olduğu görülmektedir. Diğer boyutlara ilişkin algılarının ise
azalan bir sırada sırasıyla; kişisel gelişim (  = 4.06), sistem düşüncesi (  = 4.00) ve takım halinde öğrenme
(  = 3.81) olduğu görülmektedir (Tablo 3).
Tablo 3.
Öğretmenlerin Boyutlar Temelinde Genel Algılarına Göre Betimsel İstatistikler.
Boyutlar
Kişisel Gelişim
Zihnî Modeller
Paylaşılan Vizyon
Takım Hâlinde Öğrenme
Sistem Düşüncesi
Genel Toplam

N



SS

SH

Yorum

380
380
380
380
380
380

4.06
4.08
3.70
3.81
4.00
4.13

.66
.67
.73
.72
.69
.69

.03
.03
.04
.04
.04
.04

Üst düzey
Üst düzey
Üst düzey
Üst düzey
Üst düzey
Üst düzey
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Ayrıca, puan ortalamaları dikkate alınarak bir değerlendirme yapıldığında, ilköğretim kurumlarında
görev yapan öğretmenlerin kendi okullarına ilişkin öğrenen okul algılarının “kişisel gelişim”, “zihnî
modeller”, “paylaşılan vizyon”, “takım hâlinde öğrenme’’ ve “sistem düşüncesi” boyutları ile birlikte genel
algılarının da (  = 4.13) üst düzeyde olduğu görülmektedir (Tablo 3).
3.2. Cinsiyet Değişkenine Göre Bulgular ve Yorumu
Cinsiyet değişkeni açısından uygulanan t sınaması sonuçlarına göre, öğretmenlerin görev yaptıkları
okula ilişkin öğrenen okul algıları arasında sadece takım halinde öğrenme [t(378) = 1.91, p< .05] boyutunda
kadın katılımcı grubun lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu bulguya göre, ‘takım halinde
öğrenme’’ boyutuna ilişkin tutumlar ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu söylenebilir.
Ancak, diğer boyutlar olan; kişisel gelişim [t(378) = 0.73, p> .05], zihni modeller [t(378) = -0.58, p> .05],
paylaşılan vizyon [t(378) = 0.47, p> .05] ve sistem düşüncesi [t(378) = 0.06, p> .05] boyutlarında ise katılımcı
grupların görüşleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Söz konusu boyutlarda da kadın
öğretmenlerin erkek öğretmenlere nazaran görev yaptıkları okula ilişkin öğrenen okul algılarının az da olsa
daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 4).
Tablo 4.
Öğretmenlerin Öğrenen Okula İlişkin Algılarının Cinsiyet Değişkenine Göre Verilerin Dağılımı.
Boyutlar
Kişisel Gelişim

Zihnî Modeller

Paylaşılan Vizyon

Takım Hâlinde Öğrenme

Sistem Düşüncesi

Gruplar
A) Kadın
B) Erkek
Toplam
A) Kadın
B) Erkek
Toplam
A) Kadın
B) Erkek
Toplam
A) Kadın
B) Erkek
Toplam
A) Kadın
B) Erkek
Toplam

N
193
187
380
193
187
380
193
187
380
193
187
380
193
187
380


4.08
4.03

S
.55
.75

sd
378

t
0.73

P
0.47

4.06
4.10

.64
.69

378

-0.58

0.57

3.72
3.68

.70
.77

378

0.47

0.64

3.88
3.74

.69
.74

378

1.91

0.04*

4.00
3.99

.69
.68

378

0.06

0.95

*p<.05
3.3.Yaş Değişkenine Göre Bulgular ve Yorumu
Öğretmenlerin yaşlarına göre oluşturulan grupların algılarının ortalamaları ilişkisiz örneklemler için
tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) ile karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları, kişisel gelişim [F(2-377)
=5.31, p< 0.01], zihni modeller [F(2-377) =3.54, p< 0.01], paylaşılan vizyon [F(2-377) =5.34, p< 0.01], takım
halinde öğrenme [F(2-377) =7.29, p< 0.01] boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Yapılan
LSD testi sonucunda anlamlı farkın, “30 ve daha az” yaş grubundaki öğretmenler ile “31-40 yaş” ve “41 ve
üzeri” yaş grubundaki öğretmenler arasında olduğu görülmüştür. Buna göre, “30 ve daha az” yaş
grubundaki öğretmenlerin, “31-40 yaş” ve “41 yaş ve üzeri” gruplarındaki öğretmenlere nazaran görev
yaptıkları okullarına ilişkin öğrenen okul algılarının daha yüksek düzeyde olduğu görülmektedir (Tablo 5).
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Tablo 5.
Öğretmenlerin Öğrenen Okula İlişkin Algılarının Yaş Değişkenine Göre Dağılımı.
Boyutlar
Kişisel
Gelişim

Zihnî
Modeller

Paylaşıla
n Vizyon

Takım
Hâlinde
Öğrenme
Sistem
Düşünces
i

Gruplar

N



A) 30 yaş ve daha
az

159

4.18

B) 31-40 yaş

122

C) 41 yaş ve üzeri
Toplam
A) 30 yaş ve daha
az
B) 31-40 yaş
C) 41 yaş ve üzeri
Toplam
A) 30 yaş ve daha
az
B) 31-40 yaş
C) 41 yaş ve üzeri
Toplam
A) 30 yaş ve daha
az
B) 31-40 yaş
C) 41 yaş ve üzeri
Toplam
A) 30 yaş ve daha
az
B) 31-40 yaş
C) 41 yaş ve üzeri

99

Toplam

380

Varyansın
kaynağı
Gruplar
arası

sd

Kareler
Ortalama
sı

F

P

4.507

2

2.254

5.31

0.01*

Anlamlı
fark
(LSD)

A-B
A-C

99
380

3.99
3.93
4.06

Gruplar İçi

159

4.17

Gruplar
arası

122
99
380

4.06
3.95
4.08

Gruplar İçi

159

3.84

Gruplar
arası

122
99
380

3.63
3.56
3.70

Gruplar İçi

159

3.97

Gruplar
arası

122
99
380

3.73
3.65
3.81

Gruplar İçi

159

4.05

Gruplar
arası

122

4.02
3.89
4.00

Kareler
toplamı

Gruplar İçi

159.942
164.449

377
379

.424

3.088

2

1.544

164.615
167.703

377
379

.437

5.624

2

2.812

198.609
204.233

377
379

.527

7.335

2

3.667

189.618
196.953

377
379

.503

1.657

2

.828

176.398

377

.468

178.054

379

3.54

0.03*

A-B
A-C

5.34

0.01*

A-B
A-C

7.29

0.00*

A-B
A-C

1.77

0.17

-

*P<.05
3.4. Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Bulgular ve Yorumu
Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre oluşturulan grupların algılarının ortalamaları ilişkisiz
örneklemler için tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) ile karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları, kişisel
gelişim [F(2-377) =5.91, p< 0.01], zihni modeller [F(2-377) =4.16, p< 0.01], paylaşılan vizyon [F(2-377) =5.48, p<
0.01], takım halinde öğrenme [F(2-377) =6.77, p< 0.01] boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğunu
göstermektedir. Yapılan LSD testi sonucunda anlamlı farkın, “1-5 yıl” mesleki kıdem grubundaki
öğretmenler ile “6-15 yıl” ve “16 yıl ve üzeri” mesleki kıdem grubundaki öğretmenler arasında olduğu
görülmüştür. Buna göre, “1-5 yıl” mesleki kıdem grubundaki öğretmenlerin, “6-15 yıl” ve “16 yıl ve üzeri”
gruplarındaki öğretmenlere nazaran görev yaptıkları okullarına ilişkin öğrenen okul algılarının daha yüksek
düzeyde olduğu görülmektedir (Tablo 6).
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Tablo 6.
Öğretmenlerin Öğrenen Okula İlişkin Algılarının Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Dağılımı.
Kareler
toplamı

sd

Kareler
Ortalamas
ı

4.999

2

2.499

377
379
2

.423

Gruplar arası

159.450
164.449
3.624

1.812

Gruplar İçi

164.079

377

.435

167.703

379

5.768

2

2.884

Gruplar İçi

198.465

377

.526

3.70
3.98
3.68

Gruplar arası

204.233
6.824

379
2

3.412

123

3.73

Gruplar İçi

190.129

377

Toplam
A) 1-5 yıl
B) 6-15 yıl

380
151
106

3.81
4.08
3.98

Gruplar arası

196.953
2.194

379
2

C) 16 yıl ve üzeri

123

3.90

Gruplar İçi

175.860

377

Toplam

380

4.00

178.054

379

Boyutlar

Gruplar

N



Varyansın
kaynağı

Kişisel
Gelişim

A) 1-5 yıl

151

4.1
9

Gruplar arası

B) 6-15 yıl
C) 16 yıl ve üzeri
Toplam
A) 1-5 yıl
B) 6-15 yıl
C) 16 yıl ve üzeri

106
123
380
151
123
123

4.01
3.93
4.06
4.19
4.05
3.96

Toplam

380

4.08

A) 1-5 yıl
B) 6-15 yıl
C) 16 yıl ve üzeri

151
106
123

3.85
3.58
3.62

Toplam
A) 1-5 yıl
B) 6-15 yıl

380
151
106

C) 16 yıl ve üzeri

Zihnî
Modeller
Paylaşıla
n Vizyon
Takım
Hâlinde
Öğrenme
Sistem
Düşünces
i

Gruplar İçi

Gruplar arası

.
.504

F

P

Anlamlı
fark
(LSD)

5.91

0.00*

A-B
A-C

4.16

0.02*

A-B
A-C

5.48

0.00*

A-B
A-C

6.77

0.00*

A-B
A-C

2.35

0.10

-

1.097
.466

*P<.05
3.5. Görev Alanı Değişkenine Göre Bulgular ve Yorumu
Görev alanı değişkeni açısından uygulanan t sınaması sonuçlarına göre, öğretmenlerin görev
yaptıkları okula ilişkin öğrenen okul algıları arasında sadece sistem düşüncesi [t(378) = 1.91, p< .05]
boyutunda sınıf öğretmeni katılımcı grubun lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu bulguya göre,
“sistem düşüncesi’’ boyutuna ilişkin tutumlar ile görev alanı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
söylenebilir.
Ancak, diğer boyutlar olan; kişisel gelişim [t(378) = 0.85, p> .05], zihni modeller [t(378) = 0.91, p> .05],
paylaşılan vizyon [t(378) = -0.42, p> .05] ve takım halinde öğrenme [t(378) = -0.16, p> .05] boyutlarında ise
katılımcı grupların algıları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Söz konusu boyutlarda da sınıf
öğretmenlerinin branş öğretmenlerine nazaran görev yaptıkları okula ilişkin öğrenen okul algılarının az da
olsa daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 7).
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Tablo 7.
Öğretmenlerin Öğrenen Okula İlişkin Algılarının Görev Alanı Değişkenine Göre Verilerin Dağılımı.
Boyutlar
Kişisel Gelişim

Zihnî Modeller

Paylaşılan Vizyon

Takım Hâlinde Öğrenme

Sistem Düşüncesi

Gruplar
A) Sınıf Öğretmeni
B) Branş Öğretmeni
Toplam
A) Sınıf Öğretmeni
B) Branş Öğretmeni
Toplam
A) Sınıf Öğretmeni
B) Branş Öğretmeni
Toplam
A) Sınıf Öğretmeni
B) Branş Öğretmeni
Toplam
A) Sınıf Öğretmeni
B) Branş Öğretmeni
Toplam

N
104
276
380
104
276
380
104
276
380
104
276
380
104
276
380


4.01
4.08

S
sd
t
0.71 378 0.85
0.64

P
0.40

4.13
4.06

0.66
0.67

378 0.91

0.37

3.67
3.71

0.77
0.72

378

0.42

0.67

3.80
3.82

0.81
0.69

378

0.16

0.88

4.03
3.98

0.70
0.68

378 0.67 0.40*

*p<.05
3.6. Mezuniyet Değişkenine Göre Bulgular ve Yorumu
İlköğretim kurumları öğretmenlerinin öğrenim durumlarına göre, öğrenen okul algıları arasında
anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koymak için yapılan Mann-Whitney U testinin sonuçlarına göre,
kişisel gelişim [U=5641.500; P<.05] boyutunda lisansüstü öğrenim düzeyine sahip öğretmenlerin lehine
anlamlı bir farklılık görülmüştür. Zihni modeller [U=7499.500; P>.05], paylaşılan vizyon [U=6609.500;
P>.05], takım halinde öğrenme [U=7348.500; P>.05] ve sistem düşüncesi [U=7599.500; P>.05]
boyutlarında ise grupların algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir (Tablo 8).
Gruplara ait sıra ortalamaları incelendiğinde lisansüstü öğrenim düzeyine sahip öğretmenlerin
“kişisel gelişim”, “zihni modeller”, “paylaşılan vizyon”, “takım halinde öğrenme” ve “sistem düşüncesi”
gibi öğrenen okula ilişkin tüm boyutlardaki sıra ortalamalarının lisans öğrenim düzeyine sahip
öğretmenlerden daha yüksek olduğu, dolayısıyla söz konusu boyutlarda lisansüstü öğrenime sahip
öğretmenlerin görev yaptıkları okullara ilişkin öğrenen okul algılarının daha yüksek düzeyde olduğu
anlaşılmaktadır (Tablo 8).
Tablo 8.
Öğretmenlerin Öğrenen Okula İlişkin Algılarının Mezuniyet Değişkenine Göre Dağılımı.
Boyutlar
Kişisel Gelişim

Zihnî Modeller

Paylaşılan Vizyon

Takım Hâlinde Öğrenme

Sistem Düşüncesi

Gruplar
A) Lisans
B) Lisansüstü
Toplam
A) Lisans
B) Lisansüstü
Toplam
A) Lisans
B) Lisansüstü
Toplam
A) Lisans
B) Lisansüstü
Toplam
A) Lisans
B) Lisansüstü
Toplam

N
333
47
380
333
47
380
333
47
380
333
47
380
333
47
380

*P<.05
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Sıra
Ortalaması
183.94
236.97

Sıra
Toplamı
61252.50
11137.50

189.52
197.44

U

P

5641.500

.00*

63110.50
9279.50

7499.500

.64

186.85
216.37

62220.50
10169.50

6609.500

.08

189.07
200.65

62959.50
9430.50

7348.500

.50

189.82
195.31

63210.50
9179.50

7599.500
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4. Tartişma, Sonuç Ve Öneriler
İlköğretim okulları öğretmenlerinin görev yaptıkları okullara ilişkin öğrenen okul algılarının
incelendiği bu araştırmada, cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, görev alanı ve mezuniyet değişkenleri temelinde
verilerin çözümlenmesi ile elde edilen bulgular şu sonuçları ortaya koymaktadır:
Cinsiyet değişkenine ilişkin ulaşılan bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin, görev yaptıkları okula
ilişkin öğrenen okul algıları arasında sadece “takım halinde öğrenme” boyutunda kadın katılımcı grubun
lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu durum kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere nazaran
birlikte öğrenme konusunda daha istekli olduğunu göstermektedir. Takım halinde çalışmanın zayıf olması
aynı zamanda kişisel vizyon ile kurum vizyonunun birleştirilememesinden, kişisel vizyonun ön planda
olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Alan yazını incelelendiğinde Subaş’ın (2010) çalışmasında
öğretmenlerin öğrenen okul algılarının “sistem düşüncesi” alt boyutunda erkek öğretmenler lehine
anlamlı bir farklılık tespit edilmişken, Bilir ve Arslan’nın (2011) yaptığı araştırmada ise öğretmenlerin kendi
okullarına ilişkin algılarının cinsiyetlerine göre değişmediği saptanmıştır.
Yaş değişkenine göre ulaşılan bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin “kişisel gelişim”, “zihni
modeller”, “paylaşılan vizyon”, “takım halinde öğrenme” boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğunu
göstermektedir. Buna göre, “30 ve daha az” yaş grubundaki öğretmenlerin, kendisinden yaşça daha büyük
öğretmenlere göre öğrenen okul algılarının daha yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Bu durumda daha
genç yaştaki öğretmenlerin öğrenen okul gibi yeni eğitim yaklaşımlara daha olumlu baktıkları söylenebilir.
Alan yazını incelendiğinde Yiğit (2013), öğretmenlerin yaşları ile “takım halinde öğrenme” ve “zihni
modeller” boyutlarına ilişkin algıları arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Söz
konusu farklılıklar “takım halinde öğrenme” boyutunda yaşları daha küçük olan öğretmen ve yöneticiler
lehine iken, “zihni modeller” boyutunda ise yaşı daha büyük olan öğretmenler lehinedir. Kılıç (2009) ve Bal
(2011) ise, öğretmenlerin yaş değişkenine göre öğrenen okulun tüm alt boyutlarına ilişkin algıları arasında
anlamlı bir farklılık bulunmadığını belirtmişlerdir.
Mesleki kıdem değişkenine göre öğretmenlerin, “kişisel gelişim”, “zihni modeller”, “paylaşılan
vizyon”, “takım halinde öğrenme” boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Buna göre,
öğretmenlerin mesleki kıdem yılı arttıkça görev yaptıkları okullarına ilişkin öğrenen okul algılarının düştüğü
görülmektedir. Alan yazını incelendiğinde Yiğit (2013) “zihni modeller” ve “takım halinde öğrenme”
boyutlarında kıdemi düşük olan öğretmenlerin öğrenen okul algılarının daha yüksek olduğunu saptamıştır.
Subaş (2010) ise, öğretmenlerin kurumlarına yönelik öğrenen okul algılarının “kişisel ustalık”, “paylaşılan
vizyon”, “sistem düşüncesi” ve “takım halinde öğrenme” boyutlarında kıdem yılı yüksek olan
öğretmenlerin öğrenen okul algılarının daha yüksek olduğunu ifade etmektedir.
Görev alanı değişkeni açısından, sadece sistem düşüncesi boyutunda sınıf öğretmeni katılımcı grubun
lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu bulguya göre, “sistem düşüncesi’’ boyutuna ilişkin tutumlar
ile görev alanı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Ancak, diğer boyutlar olan; “kişisel gelişim”,
“zihni modeller”, “paylaşılan vizyon” ve “takım halinde öğrenme” boyutlarında ise katılımcı grupların
görüşleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Söz konusu boyutlarda da sınıf öğretmenlerinin branş
öğretmenlerine nazaran görev yaptıkları okula ilişkin öğrenen okul algılarının az da olsa daha yüksek
olduğu anlaşılmaktadır. Bilir ve Arslan (2011), öğretmenlerin öğrenen okulun tüm alt boyutlarına ilişkin
algılarının görev alanı değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir.
Öğrenim durumlarına göre, “kişisel gelişim” boyutunda, lisansüstü öğrenim düzeyine sahip
öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. Gruplara ait sıra ortalamaları incelendiğinde
lisansüstü öğrenim düzeyine sahip öğretmenlerin öğrenen okula ilişkin tüm boyutlardaki sıra
ortalamalarının lisans öğrenim düzeyine sahip öğretmenlerden daha yüksek olduğu, dolayısıyla söz konusu
boyutlarda lisansüstü öğrenime sahip öğretmenlerin görev yaptıkları okullara ilişkin öğrenen okul
algılarının daha yüksek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin eğitim düzeyinin artmasıyla
farkındalık düzeyinin arttığı, böylece kendi okullarına yönelik eksiklikleri tespit etme düzeylerinin arttığı
görülmektedir. Alan yazını incelendiğinde Çetin ve Subaş (2014) araştırmasında da benzer sonuçlara
ulaşıldığı görülmektedir.
Bilgininin hızlı bir şekilde değiştiği toplumda, okullar artık sadece bilgili öğretmenlerin varlığıyla
başarının artacağını düşünmemelidir. Okul yöneticileri, öğretmenlere kendilerini yenilemeleri için sürekli
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olarak fırsat vermeli ve bu konuda da kendilerine büyük görevler düştüğünü bilmelidirler. Öğretmenler,
karşılıklı güven, saygı ve dürüstlük ortamı içinde bulunuyorlarsa işlerini daha anlamlı görebilecek ve
işlerine daha fazla sahip çıkabileceklerdir. Öğretmenlerin, hizmetiçi eğitim uygulamaları ile desteklenerek
okulun öğrenen okula dönüşümü sağlanabilir. Sonuç olarak, öğretmenlerde öğrenen okul algısını
güçlendirebilmek için okullarda birlik ve beraberlik içinde, yeni öğrenme durumlarından faydalanılması
gerekmektedir. Ayrıca öğrenen bir okul yapısı oluşturabilme sürecinde etkili olabilecek unsurları ortaya
çıkarmaya yönelik çeşitli araştırmalar yapılabilir.
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Çoklu Zeka Kuramina Göre Hazirlanan Öğretim Etkinliklerinin
4. Sinif Öğrencilerinin Matematik Başarilarina ve Kaygi Düzeylerine Etkisi
Aytekin Karbeyaz, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, aytekinkarbeyaz@gmail.com
Bilge Kuşdemir Kayıran, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye, kbilge01@gmail.com

Öz
Bu çalışmada, Çoklu Zekâ Kuramına göre hazırlanan öğretim etkinliklerinin ilkokul dördüncü sınıf
öğrencilerinin matematik başarılarına ve kaygı düzeylerine etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma,
öntest-sontest kontrol gruplu deneme modelinde, yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırma, 2016-2017
eğitim-öğretim yılında Osmaniye ili merkez ilçesindeki bir devlet ilkokulunda iki derslikte okuyan 55
öğrenci ile yürütülmüştür. Bir deney ve bir kontrol grubu ile yürütülen araştırma dokuz hafta sürmüştür.
Dersler, deney grubunda çoklu zeka kuramına göre hazırlanan öğretim etkinlikleri ile araştırmacı, kontrol
grubunda ise 2015 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı doğrultusunda hazırlanan ders planlarıyla
sınıf öğretmenleri tarafından işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak, ”Matematik Başarı Testi” ile kaygı
düzeylerini belirlemek için “Kaygı Ölçeği“ öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Uygulamanın bitiminde
10 öğrenciyle görüşme yapılmıştır.
Araştırmada başarı testi ve kaygı ölçeğinden elde edilen verilerin analizinde kovaryans analizi
kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<.05 olarak alınmıştır. Görüşmeden gelen veriler, betimsel analiz
yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen verilere göre, başarı testi öntest-sontest
puanlarının karşılaştırılması sonucunda; deney grubunun daha başarılı olduğu görülmüştür. Ek olarak kaygı
puanları açısından gruplar arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Ancak deney grubunun kaygı sontest
puanlarında, öntest puanlarına göre bir azalma görülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde
edilen sonuçlara göre öğrenciler, çoklu zekâ kuramına göre hazırlanan etkinlikleri zevkli/eğlenceli
bulduklarını, bu etkinlikler sayesinde matematik derslerine olan korkularını yenerek dersi sevmeye
başladıklarını ve derse katılmayı istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca uygulamadan sonra, Matematik
dersinden korkmayıp, öz güvenlerinin arttığından söz etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu Zekâ Kuramı, Matematik Öğretimi, Matematik Kaygısı, Akademik Başarı

Abstract

The Effect Of Teachıng Actıvıtıes Prepared Accordıng To Theory Of
Multıple Intellıgences On Mathematıcs Success And Anxıety Level Of 4th
Grade Students
In this study, it was investigated whether the teaching activities prepared according to the theory
of multiple intelligence were influenced by mathematics achievement and anxiety levels of the 4th grade
students of primary school. The study was designed according to the pretest-posttest control group trial
model. The study was carried out with 55 students in two classrooms in a public primary school in spring
semester of 2016-2017 academic year. The research carried out with an experimental and a control group
lasted nine weeks. The lessons were processed by the researcher in the direction of the activities prepared
according to multiple intelligences theory in experimental group, and by the classroom teachers in the
direction of the lesson plan prepared in line with the 2015 Elementary Mathematics Teaching Program in
the control group. "Achievement Test" as pretest and posttest for experimental and control groups; and
the "Mathematics Anxiety Scale for Primary School Students" was used to determine anxiety levels before
and after the research process. In addition, the "Personal Information Form" was used to obtain
information about the students who participated in the study. The qualitative data were collected by
having semi-structured interviews with a total of 10 students, five boys and five girls, in order to determine
the process-oriented attitudes of the students in the experimental group.
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In the study, data obtained from achievement test and anxiety scale were analyzed using analysis
of covariance. The level of significance in the analyzes was taken as p <.05 Qualitative data obtained from
the semi-structured interview form were analyzed using descriptive analysis. According to the results
obtained at the end of the study, as a result of the comparison of the pre-test and post-test scores; it has
been observed that the experimental group is more successful. In addition, there were no significant
differences between the groups in terms of anxiety scores. However; there was a serious decrease in the
anxiety posttest scores of the experimental group in comparison with the pretest scores. According to the
results obtained from the semi-structured interview form, the students stated that they found the
activities prepared according to the multiple intelligence as pleasurable / funny and that they started to
love the lesson by conquering their fear of mathematics lessons and wanted to attend the lesson. They
also mentioned that after applying the tests, they were not afraid of the Mathematics class, but increased
their self-confidence.
Key words: Theory of Multiple Intelligences, Mathematics Teaching, Mathematical Anxiety, Academic
Achievement.
Giriş
Bir yaşam şekli ve evrensel bir dil olan matematik, gelişen dünyada birey, toplum, bilimsel çalışmalar
ve teknolojik gelişmeler için vazgeçilmezdir (Moralı, Köroğlu ve Çelik, 2004). Baykul'a (1997) göre
matematik, günlük hayattaki problemleri çözmede başvurulan sayma, hesaplama, ölçme ve çizme; bazı
sembolleri kullanan bir dil; insanda mantıklı düşünmeyi geliştiren mantıklı bir sistem ve dünyayı
anlamamızda ve yaşadığımız çevreyi geliştirmede başvurduğumuz bir yardımcıdır. Günlük yaşantımızın
ayrılmaz bir parçası olan matematik, içerdiği kavramlar ve doğası gereği soyuttur (Milli Eğitim BakanlığıMEB, 2004). Matematiğin bu soyut içeriği, anlaşılmasını zorlaştırmakta ve öğrencilerin bu derste
zorlanmasına sebep olmaktadır. Pek çok öğrenci matematiğin zor olduğunu ve matematiği
başaramayacağını düşünerek kaygılanmakta ve matematiğe karşı olumsuz tutum geliştirmektedir (Baykul,
2004, s.28).
Matematik kaygısının ana sebeplerinden biri, matematik eğitiminde kullanılan öğretimsel
yöntemlerdir (Bohuslav, 1980; Burton, 1984; Strawderman, 1985, Akt. Çakır, 2015). Seçilen öğretim
yönteminin öğrenci üzerinde dikkate değer bir etkisi bulunmaktadır. Öğrencide oluşacak başarı algısının,
oluşabilecek muhtemel kaygıyı da azaltabileceği düşünülebilir.
Birçok dersin öğretiminde olduğu gibi matematik derslerinden de öğretmenin yöntem seçimi hem
başarının arttırılmasında, hem de olumlu duyuşsal özelliklerin geliştirilmesinde önemlidir. Öğretmen,
öğretim yöntemini seçerken, hem bilimsel gelişmeleri izlemeli; hem öğretimde öğrencilerini merkeze alıp,
onları aktif hale getirmeli hem de öğrencilerdeki bireysel farklılıkları dikkate almalıdır.
Öğrencilerdeki bireysel farklılıklara dikkat çeken bir kuram olan “Çoklu Zekâ Kuramı” (ÇZK) 1983’te
nöropsikolog olan Howard Gardner tarafından geliştirilmiştir. Temelde bir öğretim kuramı olmamasına
rağmen, Gardner’ın her bireyin farklı derecelerde çeşitli zekâlara sahip olduğunu ileri sürdüğü bu kuramı,
kısa sürede eğitim alanında geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Gardner (1999, s.141) çoklu zeka
kuramının okullarda, istenen yeteneklerin geliştirilmesinde; bir kavrama, konuya ya da derse farklı
şekillerde yaklaşılmasında veya eğitimin bireyselleştirilmesinde kullanılabileceğini vurgulamıştır.
Yapılan literatür taramasında, Türkiye'de ÇZK'nın matematik dersindeki akademik başarı üzerindeki
etkilerini inceleyen deneysel çalışmalara (Coşkungönüllü, 1998; Temur, 2001; Yeşildere, 2003; Kuloğlu,
2005; Saydam, 2005; Öz, 2005; Yıldırım, 2006; Işık, 2007; Altuntaş, 2007; Boztepe, 2010; Tufan, 2011) ve
diğer derslerdeki akademik başarı ve diğer duyuşsal özellikler üzerindeki etkililiğini inceleyen deneysel
çalışmalara (Batman, 2002; Ayaydın, 2002; İflazoğlu, 2003; Kuşdemir-Kayıran, 2007; Kaplan, Duran ve Baş,
2015; Yabansu, 2015; Özdoğru-Şenel, 2016) rastlanmıştır. ÇZK temelli öğretimin akademik başarı
açısından mevcut programa dayalı öğretimden daha etkili olduğunu ortaya çıkaran bir de meta-analiz
çalışmasına (Karabay, Işık, Günay-Bilaloğlu, Kuşdemir-Kayıran, 2011) rastlanmıştır.
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Ancak, dördüncü sınıf Matematik öğretiminde, çoklu zekâ kuramı destekli öğretim etkinliklerinin
matematik dersine ilişkin kaygının azaltılması konusundaki etkililiğini sınayan bir çalışmaya
rastlanamamıştır. Bu sınıf düzeyinde yapılan iki çalışma incelendiğinde, Işık ( 2007) çoklu zeka kuramı
destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki
akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisini araştırırken; Temur (2001) ise çoklu zeka kuramına göre
hazırlanan öğretim etkinliklerinin 4. sınıf öğrencilerinin matematik erişişine ve öğrenilen bilgilerin
kalıcılığına etkisini araştırmıştır. Bu durumda farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulandığı
araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlar göz önüne alındığında, çoklu zekâ kuramı destekli
etkinlikler matematik derslerinde kullanılabilir ve etkili olup olmadığı araştırılabilir. Ayrıca matematik
kaygısı yaşamak, matematik başarısızlığını da neden olabileceğinden; kaygıyı azaltmaya yönelik yapılan bu
çalışmanın başarıdaki artışı da beraberinde getirmesi beklenmektedir.
Özetle, yukarıdaki açıklamalar göz önüne alındığında, bu çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Araştırmanın problem cümlesi; “ilkokul 4. sınıf Matematik dersinde; çoklu zeka kuramına göre hazırlanan
öğretim etkinliklerinin uygulandığı grup ve 2015 ilkokul matematik öğretim programı doğrultusunda
yapılan öğretimin uygulandığı grubun akademik başarıları ve kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
var mıdır?” şeklinde ifade edilebilir.
Bu doğrultuda araştırmanın denenceleri aşağıda sunulmuştur;
Çoklu zeka kuramına göre hazırlanan öğretim etkinliklerinin uygulandığı deney grubu ile kontrol
grubundaki öğrencilerin,
1. Matematik başarı testi öntest puanları kontrol altına alındığında, sontest puanları arasında deney
grupları lehine anlamlı bir fark vardır.
2. Matematik kaygı ölçeği öntest puanları kontrol altına alındığında, sontest puanları arasında deney
grupları lehine anlamlı bir fark vardır.
Bu denencelere ek olarak aşağıdaki sorulara da yanıt aranmıştır.
Soru 1: Öğrencilerin Çoklu Zekâ Kuramına göre hazırlanan öğretim etkinliklerine ilişkin görüşleri nelerdir?
Soru 2: Öğrencilerin Çoklu Zekâ Kuramına göre hazırlanan öğretim etkinliklerinin uygulanmasından önce
ve sonra matematik dersine ilişkin görüşleri nelerdir?
Yöntem
Bu araştırmayla, ilkokul dördüncü sınıf matematik dersinde; ÇZK’ya göre hazırlanan öğretim
etkinliklerinin uygulandığı grup ve MEB (2015) ilkokul matematik dersi öğretim programına göre yapılan
öğretimin uygulandığı grubun akademik başarıları ve kaygı düzeylerine etkisini belirlemektir. Bağımsız
değişkenin (ÇZK'ya göre hazırlanmış öğretim etkinlikleri), bağımlı değişkenler (akademik başarı ve kaygı
düzeyi) üzerinde etkili olup olmadıklarına yanıt aranmıştır. Bu bağlamda araştırma, öntest-sontest
eşitlenmemiş kontrol gruplu deneme modelinde bir çalışmadır. Deneme modeli bir araştırmada bireyler
ya da gruplar arasında bağımsız değişken kullanılarak bağımlı değişkenin üzerinde bir etkisinin olup
olmadığının gözlenmesidir (Büyüköztürk, 2014). Fakat gruplar tam olarak eşitlenemediğinden bu çalışma
yarı deneysel bir çalışmadır. Yarı deneysel çalışma, uygulamaya dâhil olan grupların yansız olarak atamanın
güç olduğu araştırmalarda kullanılan bir modeldir (Aypay, Cemaloğlu, Sarpkaya, Tomul, Baştürk, Ellez,
Şahin, Yolcu, Karakaya ve Turgut, 2012).
Çalışma Grubu
Araştırma, 2016–2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Osmaniye İli Merkez İlçesindeki bir resmi
ilkokulunda öğrenim gören toplam 55 dördüncü sınıf öğrencisiyle dokuz hafta süreyle gerçekleştirilmiştir.
Deney grubunda 11 kız, 16 erkek, kontrol grubunda ise 13 kız, 15 erkek öğrenci mevcuttur. Ailelerin maddi
durumlarına bakıldığında deney grubunda bir öğrenci ailesinin maddi durumu kötü, yedi öğrencinin maddi
durumu orta, 17 öğrencinin maddi durumu iyi ve iki öğrencinin maddi durumu çok iyi olduğu, kontrol
grubundaki öğrencilerin 17’sinin maddi durumu orta, dokuzunun maddi durumu iyi ve ikisinin maddi
durumunun çok iyi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca deney grubundaki öğrencilerin anne ile baba eğitim
durumlarına bakıldığında çoğunluğunun ilkokul ve ortaokul mezunu olduğu, kontrol grubuna bakıldığında
anne ile baba eğitim durumlarının yine çoğunluğunun ilkokul ve ortaokul mezunu olduğu belirlenmiştir.

463

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrenciler, “Matematik Başarı Testi”, “Matematik Kaygı Ölçeği”, cinsiyet,
doğum yeri, kardeş sayısı, anne-babanın eğitim durumu, sosyo-ekonomik düzey vb. ölçütler açısından
eşitlenmeye çalışılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama araçları olarak, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik başarılarını
ölçmeye yönelik başarı testi öntest-sontest; matematik dersine yönelik kaygı düzeylerini ölçmede,
“İlköğretim Öğrencileri için Matematik Kaygı Ölçeği” işlem öncesinde ve işlem sonrasında kullanılmıştır. Ek
olarak, deney grubundaki öğrencilerin derste kullanılan Çoklu Zekâ Kuramına göre hazırlanan öğretim
etkinlikleri ve matematik dersine ilişkin düşüncelerini öğrenmek için yarı yapılandırılmış görüşme
formundan yararlanılmıştır.
Matematik Başarı Testi
Öğrencilerin matematik başarılarını ölçmeye yönelik kullanılan başarı testinde aşağıda verilen
basamaklar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
 Başarı testinde z aman ı ö lç me, uzu n lu k la ri ö lç me , üçg en, ka re ve d ikdö rtg en,
ondalik kesirler, sayilar kesirlerle toplama ve çikarma işlemi yapma konuları yer almaktadır.
Başarı testinde hatırlama, anlama ve uygulama düzeylerinde sorulara yer verilmiştir.
 Başarı testi hazırlanırken, dörder seçenekli denemelik maddelerden toplam 48 madde
oluşturulmuş, kapsam geçerliği kontrol edilmek üzere belirtke tablosu hazırlanmıştır.
 Oluşturulan denemelik form, ikisi Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi
ABD'de görevli ve biri Sınıf Eğitimi ABD'de görevli öğretim üyelerinin görüşleri doğrultusunda,
kapsam geçerliliği ve öğrenci düzeyine uygunluğu açısından incelenmiştir.
 Uzman görüşleri doğrultusunda sınıf düzeyine uygun bulunmayan beş madde testten çıkarılmış;
diğer test maddeleri tekrar gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Sonuçta 43
maddelik test hazırlanmıştır.
 Denemelik form, uygulama yapılan okula denk iki resmi ortaokulun beşinci sınıflarından 10
derslikte öğrenim gören toplam 259 öğrenciye uygulanmıştır.
 Deneme uygulamasının ardından madde ve test analizleri yapılmış; her bir maddenin güçlük ve
ayırıcılık indeksi hesaplanmıştır. Ayırıcılık indeksi .20'nin altında olan 10 madde başarı testinden
çıkarılmıştır.
 Maddelerin ayırtediciliği için ayrıca, bağımsız gruplar t-testi kullanılarak, alt ve üst %27’lik gruplar
arasında anlamlı bir fark olup olmadığı test edilmiştir. Anlamlı fark görülmeyen üç madde daha
ayırt edici kabul edilmeyip testten çıkarılmıştır.
 Sonuçta elde edilen veriler doğrultusunda test maddeleri analiz edilip gerekli çıkarma ve
düzeltmeler yapılarak elde edilen 30 sorunun kapsam geçerliği de tekrar gözden geçirilerek
kontrol edilmiştir.
 Maddelerin madde güçlük ve ayırıcılık indisleri, madde standart sapmaları ile t testi sonuçları
Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1.
Başarı Testi Madde Analizi Sonuçları.
Madde
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pj

Sj

rjx

t

0.80
0.68
0.67
0.68
0.70
0.75
0.51
0.80
0.54
0.93
0.95
0.63
0.39
0.34
0.60

0.40
0.47
0.47
0.47
0.46
0.43
0.5
0.4
0.5
0.26
0.22
0.48
0.48
0.47
0.49

0.59
0.41
0.59
0.65
0.54
0.42
0.56
0.53
0.61
0.36
0.34
0.41
0.57
0.45
0.59

8.07
4.67
8.68
8.9
5.67
4.67
8.08
6.06
7.92
2.91
2.65
5.09
7.82
5.09
8.91

Madde
No
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pj

Sj

rjx

t

0.65
0.62
0.64
0.72
0.8
0.76
0.37
0.25
0.55
0.72
0.76
0.72
0.76
0.27
0.59

0.48
0.49
0.48
0.45
0.4
0.43
0.49
0.44
0.5
0.45
0.43
0.45
0.43
0.45
0.49

0.38
0.4
0.5
0.55
0.6
0.4
0.35
0.38
0.67
0.56
0.57
0.63
0.58
0.36
0.46

5.09
4.74
6.78
7.14
7.59
5.06
3.98
4.36
4.28
7.29
7.29
8.61
6.85
3.28
6.62

 Test, madde güçlükleri .25 ile .95; ayırıcılık güçlükleri .34 ile .76 arasında değişen 30 maddeden
oluşmaktadır. Testin KR20 güvenirlik katsayısı ise .88'dir. Madde analizinden sonra, test puanları
üzerinde test analizi yapılmıştır. Test analizi sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2.
Başarı Testi Test Analizi Sonuçları.
N

X

SS

Ortanca

Mod

Ort. Güçlüğü

KR20

259

19.30

6.58

20

20

.63

.88

Tablo 2 incelendiğinde, ortalama güçlüğü .63 olan başarı testinin orta güçlükte bir test olduğu
görülmektedir. Ortanca (20) ve aritmetik ortalama (19.30) değerleri birbirine yakın bulunmuştur. Bu
durum, testin normal dağılım gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Bu durumda, KR 20 değeri .88 olan başarı
testinin, bu araştırmada kullanılabilecek bir güvenirliğe sahip olduğu söylenebilir.
İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği
Öğrencilerin, matematik dersine yönelik kaygı düzeylerini belirlemek için “İlköğretim Öğrencileri için
Matematik Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Bindak (2005) tarafından geliştirilen ölçek, beşli likert tipi
şeklindedir ve “Her zaman, Çoğu zaman, Ara sıra, Hemen hemen hiç ve Hiçbir zaman” şeklinde
derecelendirilmiştir. Ölçek, yedinci sınıflardan toplam 122 öğrenciye uygulanmış ve bunlardan yönergeye
uygun doldurulan toplam 117 öğrencinin kaygı ölçeği değerlendirmeye alınmıştır. Madde toplam puan
korelasyonları düşük bulunan iki; iki veya daha fazla faktördeki yük değerleri birbirine çok yakın olan dört
madde uygun bulunmayarak ölçekten çıkarılmış ve 10 maddelik bir ölçek formu oluşturulmuştur.
Ölçekteki olumlu maddeler 5-4-3-2-1; olumsuz maddeler ise 1-2-3-4-5 şeklinde puanlanarak toplam bir
kaygı puanı elde edilmiştir. Ölçekten elde edilen puanın yüksek olması, matematiğe ilişkin kaygının yüksek
olduğunu göstermektedir.
Kişisel Bilgiler Formu
Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin cinsiyeti, kardeş sayısı, aile büyüklüğü, aile içinde
Türkçe’den başka dil konuşulup konuşulmadığı, oturdukları evin kendilerine ait olup olmaması, ailelerinin
maddi durumları, anne-baba mesleği ve öğrenim durumu ile ilgili değişkenler hakkında bilgi toplamak
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amacıyla kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Gömleksiz (1997) tarafından geliştirilen form, Kayıran (2007)
tarafından yeniden düzenlenmiş, bu araştırma için güncellenerek kullanılmıştır.
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu
Bu çalışmada, görüşmeye katılan deney grubundan seçilen 10 öğrenci ÇZK'ya göre hazırlanan öğretim
etkinlikleri ile yapılan uygulama hakkındaki düşünceleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu görüşme ile matematik dersinde kullanılan yöntemi, yapılan etkinlikleri,
uygulanan yöntemin etkililiğini değerlendirmeleri istenmiştir. Görüşmeler araştırmacı tarafından
öğrencilerin evlerine bizzat gidilerek birebir yapılmıştır; öğrencilerle ev ortamında daha rahat ve uzun
süreli olarak görüşülebileceği düşünüldüğü için bu uygulamaya gidilmiştir.
Verilerin Toplanması
Çalışma kapsamında ilk olarak, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında, Osmaniye ili merkez
ilçesindeki bir resmi ilkokulunda öğrenim gören deney grubuna 20 Şubat 2017- 03 Mart 2017 tarihleri
arasında iki hafta süreyle çoklu zekâ ile ilgili hazırlık ve farkındalık çalışmaları yapılmıştır. Hazırlık
çalışmaların sonunda, “Matematik Başarı Testi” ve matematik dersine yönelik kaygı ölçeği öntest olarak
uygulanmıştır. Asıl uygulama, dokuz hafta süreyle yürütülmüştür. Başarı testinde z a ma nı ö lçme ,
u zun lu k la ri ö lçme, üçg en, k a re ve d ikdö rtge n, ondalik kesirler, sayilar kesirlerle toplama ve
çikarma işlemi yapma konuları yer almaktadır. Yapılan bu çalışmada MEB (2015) ilkokul Matematik
Öğretim Programında mevcut olan kazanımlar baz alınmıştır.
Deney grubuna ÇZK'ya göre hazırlanan öğretim etkinlikleri uygulanmıştır. Kontrol grubuna 2015
Matematik Dersi İlkokul Öğretim Programı doğrultusunda öğretim verilmiştir. Öntestlerin ardından, dokuz
hafta boyunca haftada beş saat olan matematik dersleri, deney grubunda araştırmacı, kontrol grubunda
ise ilgili sınıf öğretmeni tarafından işlenmiştir. Deneysel işlemler sonucunda başarı testi ve kaygı ölçeği
sontest olarak uygulanmıştır. Ek olarak deney grubundaki toplam 10 öğrenciye ÇZK'ya göre hazırlanan
öğretim etkinlikleri hakkında düşüncelerini öğrenmek maksadıyla çalışma sonunda yarı yapılandırılmış
görüşmeler yapılmıştır.
Öğretim Yöntemleri ve Uygulanması
Araştırmada deney grubunda dersler ÇZK'ya göre hazırlanan öğretim etkinlikleri aracılığıyla
araştırmacı tarafından, kontrol grubuna ise 2015 Matematik Dersi İlkokul Öğretim Programı aracılığıyla
sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmüştür. Çoklu Zekâya göre hazırlanan etkinlikler matematik ders
planları, programdaki ilgili kazanımlar doğrultusunda, belirli gün haftalar, mihver dersleri göz önüne alarak
hazırlanmıştır. ÇZK’ya göre öğretim etkinlikleri hazırlanırken Selçuk, Kayılı ve Okut (2004), Saban (2010),
Ayaydın (2015), Onay, (2008), Tarhan, Gümüşel ve Sayın (2012), Pritchard (2014) çalışmalarından
yararlanılmıştır. Derslere öncelikle öğrencilerin ilgisini çekecek bir durumla başlanılmış ve herbir zeka
alanına yönelik hazırlanan öğretim etkinliklerini içeren günlük planlar doğrultusunda devam edilmiş ve
dersin sonunda değerlendirmeye yer verilmiştir. Araştırma boyunca kontrol grubunda, 2015 Matematik
Dersi İlkokul Öğretim Programı uygulanmıştır. Bu programın haricinde zekâ alanlarına yönelik başka bir
etkinlik kullanılmamıştır.
Verilerin Analizi
Matematik başarı testi ve kaygı ölçeği öntest puanlarına göre düzeltilmiş sontest ortalama
puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığı kovaryans analizi ile test edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS paket
programı kullanılmış ve çıkan sonuçların yorumlanmasında ise .05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir.
Deney grubundaki beşi kız, beşi erkek olmak üzere toplam 10 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler
yapılmıştır. Öğrenciler belirlenirken, cinsiyetleri ve matematik başarı düzeyleri göz önünde
bulundurulmuştur. Her öğrenciyle yaklaşık 25 dakika görüşülmüştür. Görüşmeler bilgisayara aktarılmış ve
verilere betimsel çözümleme yapılmıştır. Bulgular sunulurken, öğrenci ifadelerinden alıntılar verilmiştir.
Öğrencilerin cinsiyetleri ve sıra numaraları (E5; K4 gibi) ise alıntıların sonuna eklenmiştir.
Bulgular
Araştırmanın birinci denencesi, “çoklu zekâ kuramına göre hazırlanan öğretim etkinliklerinin
uygulandığı deney grubu ile 2015 Matematik Dersi İlkokul Öğretim Programı doğrultusunda yapılan
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öğretimin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin başarı testi öntest puanları kontrol altına
alındığında, sontest puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark vardır” şeklinde ifade edilmiştir.
Çalışma gruplarındaki öğrencilerin matematik başarı testinden aldıkları öntest-sontest puanlarına ilişkin
betimsel değerler Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3.
Öğrencilerin Başarı Testi Öntest-Sontest Toplam Puanlarına İlişkin Betimsel Değerler.
Gruplar

Ortalama

N

Deney

27

Kontrol

28

öntest
sontest
öntest
sontest

Düzeltilmiş Ortalama

X

SS

15.93
21.41
15.64
16.64

5.21
4.99
5.47
6.88

X

SH

d

21.42

1.17

16.65

1.15

Tablo 3 incelendiğinde, deney ( X =15.93; 21.41) ve kontrol grubunun ( X =15.64; 16.64) başarı testi
sontest puanlarının öntest puanlarından daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Deney grubunun düzeltilmiş
sontest toplam puan ortalaması ( X d= 21.42), kontrol grubunun ortalamasından ( X d= 16.65) yüksektir.
Gözlenen bu farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için kovaryans analizi uygulanmış, elde edilen
sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4.
Çalışma Gruplarında Yer Alan Öğrencilerin Matematik Başarı Testi Sontest Toplam Puanlarının Kovaryans
Analizi Sonuçları.
Varyansın Kaynağı
Öntest
Gruplar
Hata
Toplam

Karelerinin
Toplamı
3.691
313.640
1921.257
22054.982

Karelerinin
ortalaması
3.691
313.640
36.947

df
1
1
52
54

F

p

.100
8.489

.000
.005

Tablo 4’te incelendiğinde, öntest toplam puanları kontrol altına alındığında, grupların sontest
düzeltilmiş ortalama puanları açısından gruplama ana etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir [F(1,1)=
8.489; p<.05). Sonuçta, deney ve kontrol grubu arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunmuştur. Başarı testinden elde edilen bulgular, araştırmanın birinci denencesinde ileri sürülen
yargıyı destekler niteliktedir.
Araştırmanın ikinci denencesi, "çoklu zekâ kuramına göre hazırlanan öğretim etkinliklerinin
uygulandığı deney grubu ile kontrol grubundaki öğrencilerin, kaygı ölçeği öntest puanları kontrol altına
alındığında, sontest puanları arasında deney grupları lehine anlamlı bir fark vardır" şekilde ifade edilmiştir.
Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin kaygı ölçeğinden elde edilen öntest-sontest puanlarına
ilişkin toplam puanlarının aritmetik ortalamaları ile sontest düzeltilmiş ortalama puanları Tablo 5’te
verilmiştir.
Tablo 5.
Kaygı Ölçeği Öntest-Sontest Toplam Puanlarına İlişkin Betimsel Değerler.
Gruplar

Ortalama

N

Deney

27

Kontrol

28

öntest
sontest
ön-test
son-test

Düzeltilmiş Ortalama

X

SS

23.81
19.81
15.46
15.85

10.75
5.85
11.05
3.94
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SH

20.19

1.69

15.49

1.66
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Tablo 5'e göre, deney grubunun kaygı ölçeği sontest puanlarının aritmetik ortalamalarının ( X
=23.81; 19.81), öntest puanlarına göre düştüğü ve kontrol grubunun ortalamalarının ise ( X =15.46;
15.85) hemen hemen aynı kaldığı gözlenmektedir. Deney grubunun düzeltilmiş sontest toplam puan
ortalaması ( X d= 20.19), kontrol grubunun ortalamasından ( X d= 15.49) yüksektir. Gözlenen bu farkın
anlamlı olup olmadığı kovaryans analizi ile belirlenmiş elde edilen sonuçlar Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6.
Deney ve Kontrol Gruplarında Yer Alan Öğrencilerin Kaygı Ölçeği Sontest Toplam Puanlarının Kovaryans
Analizi Sonuçları.
Varyansın Kaynağı
Öntest
Gruplar
Hata
Toplam

Karelerinin
Toplamı
31.548
244.708
3563.955
21237.000

df
1
1
52
55

Karelerinin
Ortalaması
31.548
244.708
36.947

F

p

.460
3.570

.500
.064

Tablo 6 incelendiğinde, yapılan kovaryans analizi sonucunda öntest toplam puanları kontrol altına
alındığında, grupların sontest düzeltilmiş ortalama puanları açısından anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmektedir [F(1,1)= 3.570; p>.05). Kaygı ölçeğinden elde edilen bulgular, araştırmanın ikinci
denencesinde ileri sürülen yargıyı desteklememektedir.
Araştırma Sorularına İlişkin Bulgular
Matematik derslerinin çoklu zekâ kuramına göre hazırlanan öğretim etkinlikleriyle işlenmesiyle ilgili
öğrencilerin düşünceleri sorulduğunda; öğrencilerin tamamı "uygulamayı sevdiklerini” belirtmişlerdir.
Ayrıca öğrencilerden yedisi ÇZK’ya göre hazırlanmış öğretim etkinliklerinin zevkli/eğlenceli bulmuş; biri
dersi iyi anladığını; biri de dersten mutluluk duyduğunu ve ders süresinin arttırılmasını istediğini
belirtmiştir. Öğrenciler konu ile ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etmişlerdir: “ÇZ eğlenceliydi.
Arkadaşlarımla beraber etkinlikleri yaptığımdan mutlu oldum…(K1).”, “ÇZ dersi daha iyi anlamamızı
sağladı…(K2).”, "Matematik ders süresinin arttırılmasını istiyorum (E3).”, “Bana faydalı olduğunu
düşünüyorum… (E2).
Öğrencilere dersleri ÇZK’ya göre hazırlanmış öğretim etkinlikleri ile ders işlemeye başlamadan önce
matematik dersleriyle ilgili düşünceleri sorulduğunda, öğrencilerden sekizi çok korktuğunu; bir öğrenci
derste sıkıldığını; bir öğrenci ise dersi çok zor olarak gördüğünü ifade etmiştir. Öğrencilere matematik
dersinde kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda ise, öğrencilerden dokuzu korkulu/huzursuz/endişeli,
bir tane öğrencinin ise kendini kötü hissettiğinden söz etmişlerdir. Konu ile ilgili olarak öğrenciler, “Zordu,
korkuyordum, yapamam diye endişeleniyordum…(K5).”, “Matematik bence az güzeldi, sıkılırdım ama
öğretmen ÇZK ‘dan sonra bu dersi bana sevdirdi…(E2).”, “Matematik bana çok zor geliyordu…(K1).”, “Önce
kaygılıydım, önce korkuyordum, matematik denildiğinde endişeleniyordum. Zor bir ders gibi geliyordu,
zorla giriyordum (E3).”, “Önce kötü hislerim vardı, matematiğin sıkıcı olduğunu düşünüyordum,
sevmiyordum, zordu, istemiyordum (E4).” şeklinde görüş belirtmişlerdir.
Öğrencilere birlikte yapılan bu dokuz haftalık çalışma ve yapılan etkinlikler sonunda matematik dersi
ile ilgili düşünceleri sorulduğunda; öğrencilerin beşi dersin eğlenceli/zevkli/mutluluk verici olduğunu; dört
öğrenci dersten korkmadıklarını; bir öğrenci ise dersin kolay geldiğini söylemiştir. Öğrencilere uygulama
sonrasında Matematik dersinde kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda, öğrencilerin altısı korkmayıp,
öz güveninin arttığından; dört öğrenci ise matematiği eğlenceli/zevkli hissettiği, sevdiğinden söz
etmişlerdir. Öğrenciler konu ile ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etmişlerdir: “Şimdi matematiğe karşı
korkum kalmadı, çok sevdim. Eğlenceli geliyor… (E3).”, “Şimdi düşüncelerim değişti, cesaretim arttı, derse
katılımım arttı, özgüvenim geldi..(K5).”, “İlk başta zordu, şimdi kolay geliyor…(E4).”, “Şuan derse girince
özgüvenim arttı. Öğretmen bana bir soru sorduğunda ben yapayım diye parmak kaldırıyorum (E2).”, “Şimdi
mutlu hissediyorum çünkü ÇZ sayesinde matematiği iyi öğrendim, hiç korkmuyorum artık çok güçlüyüm
(K3).”
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler
ÇZK’ya göre hazırlanmış öğretim etkinlikleri ile 2015 Matematik Dersi İlkokul Öğretim Programı
doğrultusunda yapılan öğretimin, dördüncü sınıf öğrencilerinin akademik başarıları üzerine etkisini
belirlemek amacıyla, deney ve kontrol gruplarına matematik başarı testi öntest-sontest olarak
uygulanmış; sonuçlar incelendiğinde, deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu sonuç
göz önünde bulundurulduğunda, ÇZK’ya göre hazırlanmış öğretim etkinlikleri ile yapılan öğretimin,
akademik başarıyı arttırmada daha etkili olduğu söylenebilir. Bu bulguya benzer olarak Temur (2001)
tarafından ilköğretim dördüncü sınıf matematik dersinde yapılan çalışmada da, ÇZK’ya göre hazırlanan
öğretim etkinliklerinin başarıyı arttırmada geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu bulunmuştur.
Alanyazın incelendiğinde, Işık (2007), Altuntaş (2007), Douglas, Burton, ve Reese-Durham (2008), Boztepe
(2010) tarafından yapılan araştırmalarda da çoklu zekâ kuramına göre hazırlanan öğretim etkinliklerinin
matematik dersindeki akademik başarıyı arttırmada etkili olduğu belirlenmiştir. Fasni, Fatimah ve Yulanda
(2017), matematik dersinde çoklu zekâ kuramına dayalı öğretim etkinliklerinin uygulandığı öğrencilerin
matematik öğrenmede olumlu düşüncelere sahip olduklarını ve problem çözme yeteneklerinin arttığını
belirtmişlerdir. Öğretimde farklı yöntemlerin kullanılması sayesinde konu öğrencinin dikkatini
çekebilmekte, öğrenmeyi isteyebilmekte ve öğrenci derse aktif olarak katılabilmektedir. Bu noktada
öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Araştırmada ÇZK’ya göre hazırlanmış öğretim etkinliklerinde
faydalanılan araç gereçler ve etkinlikler, araştırmacı tarafından tüm zekâ alanlarını kapsayacak biçimde
hazırlanarak tüm öğrencilere ulaşılmak istenmiştir. ÇZK’ya göre hazırlanmış öğretim etkinlikleri ile,
öğrencilerin matematik dersine aktif bir şekilde katılmaları sağlanmakta, bu şekilde öğrenci dersi daha iyi
öğrenebilmekte ve sonuç olarak öğrencinin akademik başarısı artabilmektedir.
Matematik dersine ilişkin kaygı bu çalışmada ikinci bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. ÇZK’ya göre
hazırlanmış öğretim etkinlikleri öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerine etkisine tespit etmek amacıyla
uygulanan öntest-sontest puanları ile kovaryans analizi yapılmıştır. Kovaryans analizi sonuçları öntest
puanları kontrol altına alındığında, grupların sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını
göstermiştir. Bu bulguya benzer olarak, Çakır (2015) tarafından yapılan probleme dayalı öğrenme
yönteminin, Altuntaş (2007) tarafından yapılan ÇZK destekli öğretimin kullanıldığı deney grubundaki
öğrencilerin kaygı puanlarında da kontrol grubuna göre bir farklılaşma gözlenmemiştir.
Ancak kaygı öntest ve sontest puanları incelendiğinde, kontrol grubunda dikkat çekici bir değişim
gözlenmezken, deney grubundaki öğrencilerin kaygı puanlarının düştüğü görülmektedir. Öğrenciler
matematik dersinde kendilerini rahat hissettikleri zaman matematiğe yönelik kaygı seviyesinin azaldığı
görülmektedir (Durmaz, 2012). Bu durum, öğrencilerdeki farklı zekâ alanlarına hitap ederek yapılan
öğretimin, öğrencilerin kendilerini rahat hissettirdiği ve kaygılarını azalttığı şeklinde yorumlanabilir.
Öğrencilerin matematik kaygılarını azaltmaya yönelik olarak matematiği başarma duygusunu tatması ve
dersten zevk alması sağlanıp, farklı öğrenme yöntemleri kullanarak, dikkatlerini arttıracak zevkli
etkinliklere ağırlık verilerek, destekleyici bir sınıf ortamı oluşturulabileceği (Duymaz, 2013) göz önünde
tutulduğunda, uygulanan yöntemin bu ihtiyacı karşıladığı söylenebilir. Kaygı puanları açısından
bakıldığında deney grubunun kontrol grubuna nazaran anlamlı çıkmaması dokuz haftalık sürecin kısa
olmasına bağlanabilir.
Deney grubundaki 10 öğrenciye ÇZK’ya göre hazırlanmış öğretim etkinlikleri ile ilgili görüşleri
sorulmuştur. Görüşme sonunda verilen cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin kullanılan yöntem sayesinde
dersi daha iyi anladıkları ve başarılarının arttığı belirlenmiştir. Bu yöntem sayesinde öğrencilerin dersi
eğlenceli/zevkli buldukları, bu yöntem ile öğrencilerin derse daha çok katılmak istedikleri görülmüştür.
Uygulamadan önce, öğrencilerin matematik dersinden korktukları, isteksiz oldukları ancak sonra
görüşlerinin olumlu yönde değiştiğini ifade edilmişlerdir. Öğrencilerle yapılan görüşmelere ek olarak
öğrenciler, derste eğlendiklerinden, zevk aldıklarından, dersi başardıklarından ve kendilerini güçlü
hissettiklerinden söz etmişlerdir. Bu sonuçlar çerçevesinde, ÇZK’ya göre hazırlanmış öğretim etkinlikleri ile
öğrencinin dersi öğrenirken eğlendiği, ona farklı öğrenme fırsatı verdiği, kendini iyi bir şekilde anlatabildiği
çıkarımı yapılabilir. Bu yöntemle öğrencilerin matematik dersine ilişkin kaygı düzeylerinin ciddi derecede
azaldığı söylenebilir. ÇZK destekli yapılan benzer çalışmalarda, öğrenciler, dersi daha iyi ve daha kolay
öğrendiklerini, etkinlikleri arkadaşlarıyla yapmaktan zevk aldıklarını (Yıldırım & Tarım, 2008); kendilerini
ifade etme becerilerinin geliştiğini, dersi eğlenceli bulduklarını (Başbay, 2005); ders işlerken eğlendiklerini,
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kendilerini iyi anlatabildiklerini, bu şekilde kendilerine farklı öğrenme imkânları bulduklarını (Işık, 2007)
belirtmişlerdir.
Bu sonuçlar doğrultusunda daha sonra yapılacak araştırmalara yönelik olarak şu önerilerde
bulunulabilir. Araştırmanın uygulanma süresi arttırılabilir. Bu araştırma ÇZK’ya göre hazırlanmış öğretim
etkinlikleri dördüncü sınıf matematik dersindeki akademik başarı ve kaygı değişkenleri ile sınırlıdır. Diğer
çalışmalarda tutum, akademik benlik saygısı vb. değişkenler üzerindeki etkiler incelenebilir. ÇZK’ya göre
hazırlanmış öğretim etkinlikleri akademik başarı ve kaygı düzeylerindeki etkileri farklı kademelerde ve
farklı derslerde uygulanması da önerilebilir. Araştırmada öğrencilerden bilgi toplamak için akademik başarı
testi, kaygı ölçeği, kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Diğer çalışmalarda bilgi toplamak için öğrencilere
çeşitli projeler benzeri görevler verip yaptıkları ürünler değerlendirilebilir. Öğrenci aileleri ile görüşülebilir.
Öğrenci okul içinde ve okul dışında gözlemlenebilir. Ek olarak bu çalışma, ÇZK’ya göre hazırlanmış öğretim
etkinlikleri aracılığıyla uygulanmıştır. Diğer yapılacak çalışmalarda, çoklu zekâ kuramı diğer yöntemlerle
(problem çözme vb.) birleştirilerek uygulanabilir.
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Öz
Bu araştırmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Birincisi ortaokul fen eğitimine yönelik işaretçi
tabanlı Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarının tasarlanması ve bu sürecin detaylı olarak sunulmasıdır.
İkincisi ise geliştirilen AG uygulamalarına yönelik öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesidir.
Araştırmada tasarım tabanlı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştımada ortaokul yedinci sınıf düzeyinde
fen bilimleri dersinde kuvvet, hareket, basınç gibi konularının öğretimine yönelik olarak geliştirilen
artırılmış gerçeklik uygulamalarının tasarım sürecinde ADDIE modeli kullanılmış ve bu süreç
detaylandırılarak sunulmuştur. Tasarım aşamasında “Çoklu Ortamda Bilişsel Kuram”ı, “Bilişsel Yük Kuramı”
dikkate alınmıştır. Araştırmada geliştirilen uygulamalara yönelik Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir
üniversitenin Eğitim Fakültesi’nde Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde son sınıfta öğrenim gören 14
öğretmen adayının görüşü de alınmıştır. Bu doğrultuda öğretmen adayları uygulamaların
kullanılabilirliğine yönelik; dersi daha eğlenceli hale getirmesi, öğrenmeyi kolaylaştırması, ilgi çekici ve
motive edici olması, odaklanmayı artırması, soyut nesneleri somutlaştırması gibi daha çok olumlu yönde
görüşlerini bildirmişlerdir. Bunun yanında bazı katılımcılar uygulamaların kullanımında teknik sorunların
yaşanabileceği, zaman alıcı olması, gürültü oluşması gibi sınırlılıklarının da olabileceğini belirtmiştir.
Araştırmada fen eğitimine, öğretim tasarımcılarına ve bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalara yönelik
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, öğretim tasarımı, fen eğitimi, ortaokul.

Abstract
The current study has two main purposes. First, it is to develop the marker based Augmented Reality
(AR) applications towards secondary science education and present the design process of AR. Second, it
is also to examine the prospective teachers’ opinions about these applications. In this study, design-based
research was used. ADDIE instruction model was used for teaching the scientific subjects such as force,
motion, pressure in the secondary school and the process of design was presented in detail. “Coginitive
Theory of Multimedia Learning”, “Cognitive Load Theory” was taken into consideration at the design
stage. A total of 14 prospective teachers, who majoring in Science Teacher Education Program at a
university located Blacksea region in Turkey, commented the their opinions. The results demostrated that
they expressed more their positive opinions; the AR applications might have more fun the lessons, faciliate
the learning, motivate the students, embody the abstract objects. On the contrary it’s advantages, some
of the participants expressed on the limitations that the students might have some technical problems;
the applications might take a long time; the students might make noise. The recommendations for science
education, instructional designers and future researches were also given in the current study.
Keywords: Augmented reality, instructional design, science education, secondary school.
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Giriş
Artırılmış Gerçeklik (AG), bilgisayar teknolojileri aracılığıyla tasarlanan sanal nesnelerin (video,
animasyon, üç boyutlu model gibi) gerçek dünya ortamına konumlandırılmasıyla gerçeklik algısının
artırılmasını sağlayan sürükleyici bir teknolojidir. Azuma (1997) AG kavramını, sanal gerçekliğin bir türevi
olarak, sanal nesnelerin gerçek dünyayla birlikte algılanmasını sağlayan bir ortam olarak nitelendirmiştir.
Özellikle son zamanlarda kullanıcılara sunduğu avantajlarla birlikte AG, diğer alanlarda olduğu gibi eğitim
alanında da yaygınlaşmaya başlamıştır. Uluslararası bağlamda eğitim teknolojilerine yön veren kurum ve
kuruluşların raporlarında (Johnson, Adams Becker, Estrada & Freeman, 2014; Johnson ve diğerleri, 2016)
AG’nin K-12 ve üniversite düzeyinde potansiyel teknolojiler arasında olduğu ve ilerleyen süreçte
geliştirilebilir ve sürükleyici yapısıyla öğrenme üzerinde dikkate değer katkısının olabileceği
öngörülmektedir.
Nitekim AG teknolojisi eğitim ortamlarında ulaşılamayan veya gözle görülemeyen nesnelerin
öğretiminde, tehlikeli deneylerin uygulamasında, soyut kavramların somutlaştırılmasında kullanılmaktadır
(Lee, 2012; Wu, Lee, Chang ve Liang, 2013). Bununla birlikte öğrenmede kalıcılığı artırma, dersleri daha
eğlenceli hale getirme, öğrencilerin ilgisinin artırma gibi bilişsel ve duyuşsal gelişime yönelik avantajlarının
olduğu da bilinmektedir (Wei, Weng, Liu ve Wang, 2015; Wu, Lee, Chang ve Liang, 2013).
Diğer taraftan ülkelerin kalkınmasında büyük önem arz eden fen bilimleri alanına yönelik, Türkiye’de
öğrenme materyali eksikliğinin olması, öğretmen merkezli yöntemlerin devam etmesi, teknoloji
entegrasyonunda eksikliklerin olması gibi öğrenme-öğretme sürecine yönelik sorunlar mevcuttur. Ulusal
ve uluslararası bağlamda özellikle ortaokul düzeyinde öğrencilerin fen başarılarının da istenen düzeyde
olmaması da söz konusu bu sorunlarla ilişkili olabilir. Fen alanına yönelik tasarlanan öğrenme
etkinliklerinin belirli standartlara göre hazırlanması ve kullanıcıya hitap etmesi gerekmektedir. Önemli
olarak, mevcut araştırma AG uygulamalarının geliştirilmesi ve eğitim ortamlarında kullanılmasına yönelik
öğretim tasarımcılarına yol gösterici niteliktedir.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında, mevcut araştırmanın iki amacı bulunmaktadır. Birincisi ortaokul fen
eğitimine yönelik AG uygulamalarının tasarlanması ve bu sürecin detaylı olarak sunulmasıdır. İkincisi ise
geliştirilen AG uygulamalarına yönelik öğretmen adaylarının görüşlerinin ortaya konulmasıdır.
Yöntem
Araştırmada tasarım tabanlı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma yöntemi tasarım, kuram
ve uygulama kavramlarının birlikteliğinden ortaya çıkan bir yaklaşımdır. Spesifik olarak gerçek yaşam
bağlamında süreçte tasarım geliştirme aşamalarına odaklanıldığı, yeni ürünlerin ve ortamların ortaya
konulduğu bir paradigma olarak nitelendirilebilir (Barab ve Squire, 2004; Wang ve Hannafin, 2005). Bu
doğrultuda yeni bir öğrenme ortamının, materyalinin ya da modelinin oluşturulmasında ve bu doğrultuda
süreç içerisinde iyileştirilmelerin yapılabilmesinde tasarım tabanlı araştırmaların yapısının uygun olduğu
söylenebilir.
Araştırmanın çalışma grubunu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir üniversitenin Eğitim Fakültesi’nde
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde son sınıfta öğrenim gören 14 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırmada öğretmen adayları tasarlanan söz konusu AG uygulamalarına yönelik görüşkerini
bildirmişlerdir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.
Görüşmelerde katılımcılara şu iki temel soru sorulmuştur: (i) “İncelediğiniz AG uygulamalarının olumlu
yanları nelerdir?” (ii) “İncelediğiniz AG uygulamalarının sınırlılıkları nelerdir?” Bununla birlikte; “Nedenini
açıklayabilir misiniz?”, “Çözüm önerileriniz nedir?”, “Hangi uygulama?”, gibi sonda sorular da sorulmuştur.
Elde edilen veriler hem betimsel (temel soruların önceden belirli olmasından dolayı) hem de içerik
analiziyle çözümlenmiştir.
Bulgular
1. AG Uygulamalarının Tasarım Sürecine İlişkin Bulgular
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Araştırmada uygulamaların geliştirilmesi sürecinde; öğretim tasarımında yaygın olarak kullanılan ve
süreçte basamaklar arasında geçiş yapmaya kolaylık sağlayan ADDIE tasarım modeli kullanılmıştır.
(Akkoyunlu, Altun ve Soylu, 2008). Bu model ismini; tasarım aşamaları olarak belirtilen Analiz (Analysis),
Tasarım (Design), Geliştirme (Development), Uygulama (Implementation), ve Değerlendirme (Evaluation)
kavramlarının İngilizce karşılıklarının ilk harflerinden almıştır. ADDIE modeli, hem öğretim sürecinin
tasarımında hem de materyal geliştirmede kullanılan fonksiyonel ve çekirdek modellerden birisidir
(Şimşek, 2013). Analiz aşamasında, uygulamaların hangi konulara ve sınıf düzeyinde yönelik olacağı
belirlenmiştir. Bu doğrultuda detaylı bir literatür taraması yapılmıştır. Tasarım aşamasında uygulamalara
yönelik ön bir tasarım planlaması ve hazırlıklar yapılmış, bu doğrultuda senaryolar, hikaye tahtaları ve
görseller oluşturulmuştur. Geliştirme aşamasında AG uygulamaları ilgili program ve yazılımlarla
oluşturulmuştur. Uygulama ve Değerlendirme aşamasında ise asıl uygulamadan ziyade öğretmen
adaylarının görüşleri alınmıştır. Ayrıca süreçte uzman görüşüne de başvurulmuştur.
AG uygulamalarının tasarım süreci aşağıda ayrıntılı olarak detaylandırılmıştır:
1- İlgili ders/konu/kazanım seçimi: Araştırma kapsamında ortaokul düzeyinde öğrencilerin fen
eğitimine yönelik zorlandığı konular incelenmiştir. Bu doğrultuda konuyla ilgili literatür detaylıca analiz
edilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin fen bilimleri dersinde fiziksel olaylar konu alanına yönelik kavramları
anlamada zorluk çektiği görülmüştür. Nitekim fizik konularının soyut ve karmaşık yapısı, yeterli öğretim
materyalinin bulunmaması, etkili öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmaması gibi durumlardan
kaynaklı olarak öğrencilerin konuları özümsemeleri ve öğrenmeleri zorlaşmaktadır (Argaw, Haile, Ayalew
ve Kuma, 2017; Balbağ ve Karaer, 2016; Timur ve Taşar, 2010; Timur, Timur, Özdemir ve Şen, 2016). Bu
doğrultuda yedinci sınıf fen bilimleri dersine yönelik kuvvet, basınç, hareket gibi konulara yönelik
uygulamaların tasarlanmasına karar verilmiştir.
2- Senaryoların ve hikaye tahtalarının (storyboard) oluşturulması: Materyallerin asıl tasarım
aşamasına geçmeden önce uygulamalarda kullanılacak ögeler ve içerikler ilk olarak yazılı şekilde
senaryolaştırılmış ve ardından karakalem çizimleri yapılarak hikaye tahtaları (storyboard) oluşturulmuştur.
Bir sonraki aşamada ise hikaye tahtaları grafik işleme programları aracılığıyla görselleştirilmiştir. Aşağıda
Şekil-1’de karakalem ile, Şekil-2’de ise grafik işleme programı aracılığıyla oluşturulmuş örnek hikaye
tahtaları verilmiştir.

Şekil 1. Karakalemle çizilmiş hikâye tahtası örnekleri.
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Şekil 2. Grafik işleme programıyla görselleştirilmiş hikâye tahtası örnekleri.
3- Uzman Görüşlerinin alınması: Uygulamaların asıl tasarım aşamasına geçmeden önce ilk olarak ön
tasarım ve planlamalara ilişkin “Fen Eğitimi” (n=2), “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” (n=2) ve
“Eğitim Programları ve Öğretim” (n=2) alanlarından doktora mezunu olan toplam 6 uzmandan görüş
alınmış, onların geri dönütleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
4- Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının tasarımı: Uygulamaların üç boyutlu modelleri 3DS Max,
Cinema 4D programları kullanılarak tasarlanmıştır. AG uygulamalarının oluşturulmasında ise Unity 3D
programı ve Vuforia platformu kullanılmıştır. Uygulamalarda etkileşimlerin sağlanması için C# ve
Javascript yazılım dillerinden yararlanılmıştır. Uygulamaların çalıştırılmasında gerekli olan işaretçiler ise
Adobe Photoshop CS6 programında tasarlanmıştır. Aşağıda Şekil-3’de AG uygulamalarının geliştirme
sürecine ilişkin örnek görüntüler verilmiştir.

Şekil 3. AG uygulamalarının geliştirme sürecine yönelik ekran görüntülerinden örnekler
Uygulamaların tasarlanmasında Mayer’in (2001) “Çoklu Öğrenme Ortamında Bilişsel Kuram”ı dikkate
alınmıştır. Bu bağlamda uygulamalar geliştirilirken çoklu ortam, konumsal ve zamansal yakınlık,
gereksizlik, tutarlılık, resim, kişiselleştirme, ön alıştırma, parçalara bölme, sinyalleme ve biçim ilkeleri göz
önünde bulundurulmuştur. Örneğin, bu doğrultuda birbiriyle ilişkili olan metin ve görseller aynı ekranda
verilmiştir; sesler dijitalleştirilmeden orijinal haliyle sunulmuştur; konuyla ilgisi olmayan içerikler
sunulmamıştır. Bununla birlikte öğretim tasarımı ilkeleri ve Sweller, Van Merrienboer ve Paas (1998)
tarafından ortaya konan “Bilişsel Yük Kuramı” da dikkate alınmıştır.
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5- Uzman Görüşlerinin alınması: Uygulamaların geliştirilmesi aşamasından sonra “Fen Eğitimi”
(n=2), “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” (n=2) ve “Eğitim Programları ve Öğretim” (n=2)
alanında doktora mezunu olan toplam 6 uzmandan görüş alınmıştır ve onların geri dönütleri
doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Tasarlanan AG uygulamalarının genel özellikleri şu
şekildedir:


Uygulamalar üç boyutlu (3D) olarak modellenerek işaretçi tabanlı (marker-based) olarak
tasarlanmıştır. Oluşturulan ögeler farklı açılardan detaylıca incelenebilmektedir.



Uygulamalarda öğrencilerin konuyla ilgili farklı durumları inceleyebilmeleri açısından amacına
uygun butonlar kullanılmıştır.



Uygulamalar doğrudan bilgi vermek yerine, öğrenciyi düşünmeye sevk eden yönlendirici ögeler
içermektedir.

6- Uygulama ve Değerlendirme: AG uygulamalarına yönelik fen bilgisi öğretmenliği bölümü son
sınıfta öğrenim gören 14 öğretmen adayının görüşü alınmıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerine ilişkin
bulgular ise aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.
2. Öğretmen Adaylarının Uygulamalara Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çoğu AG uygulamalarına yönelik olumlu görüş bildirmişlerdir. Bu doğrultuda
uygulamaların yararlarına ilişkin oluşturulan kodlar aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.
AG uygulamalarının yararlarına ilişkin kodlar
Kodlar
Dersi eğlenceli hale getirmesi (f=6), Öğrenmeyi kolaylaştırıcı olması (f=5), İlgi çekici olması (f=3), Motive
edici olması (f=2), Odaklanmayı artırması (f=2), Soyut nesneleri somutlaştırması (F=2), Zihinsel
aktiviteleri uyarıcı olması, Kalıcı öğrenme sağlaması, Üst düzey zihinsel becerileri artırması, Çoklu zekâ
kuramına uygun olması, Öğrenciyi aktif kılması, Merak uyandırması, Öğrenmede fırsat eşitliği sağlaması,
Okul dışında da öğrenmeye katkı sağlaması, Yaparak yaşayarak öğrenmeye destek olması, Dersi sevmeye
yardımcı olması, Sorgulama becerisini geliştirmesi
Tablo 1’de görüldüğü gibi öğretmen adayları, AG uygulamalarının öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde
yararlı olabileceğine yönelik görüş bildirmişlerdir. Katılımcılar daha çok AG uygulamalarının dersi eğlenceli
hale getirdiği ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı yönünde açıklama yapmışlardır. Ayrıca bu görüşlerin sebebi
olarak; uygulamaların gerçekçi olması, üç boyutlu olması, görsel ağırlıklı olması gibi gerekçeler
sunmuşlardır. Bu bulgulara referans katılımcı görüşleri şu şekildedir:
“Geneli çok güzel ve yararlı. Daha iyi olabilirdi. Ancak bu bile bence çok iyi, eğlenceli ve eğlenirken
öğrendiriyor. Öğrenciler sıkıldıklarında konu ile bağlantılı olduğu için dersten fazla kopmazlar. Bence
öğrencilerin dikkatini çekme noktasında severek öğrenirler.” (ÖA-5)
“3 boyutlu daha iyi, bakarken ne kadar eğlendik, öğrenciler daha da eğlenir. Mesela Newton’un elma
düşmesi uygulaması falan harika… Uygulamalar daha çok öğrenciye öğrenmesi için fırsat sağlıyor
bence. Hem de öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Yapılandırmacı öğrenmenin amacı o değil mi öğrenmeyi
öğrenme, çocuğa bir şey vereceksin oda keşfedecek…” (ÖA-11)
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“Uygulamaların çoğu sesli ve hareketli olduğu için oldukça iyiydi, hem merak uyandırıyor, hem
heyecan veriyor, resimler ve görseller kazanımlarla orantılı olmuş. Bu yüzden uygulamaları çok
beğendim, derste kullanabiliriz, çocukların ilgisini çektiği için kullanabiliriz…” (ÖA-9)
“Uygulamalar zevkli ve eğlenceli, derste kullanılabilir. Uygulamaların görsel nitelikte ve anlaşılır
olduğunu düşünüyorum.” (ÖA-2)
AG uygulamalarına yönelik olumlu görüşlerinin yanında, öğretmenlerden bazıları ise uygulamaların
sınırlılıklarına ilişkin görüş bildirmişlerdir. Bu bağlamda oluşturulan kodlar aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2.
AG uygulamalarının sınırlılıklarına ilişkin kodlar
Kodlar
Maliyetli olması, Zaman alması, Sınıfta gürültü oluşması, Mobil cihazı olmayan öğrencilerin olması,
Teknik sorunların yaşanması, Basit olması, Mobil cihazın yavaş çalışması, erken yaşlarda fiziksel
rahatsızlıklara sebebiyet vermesi
Tablo 2’de görüldüğü gibi AG uygulamalarının sınırlılıklarına ilişkin bazı referans katılımcı görüşlerine
aşağıda yer verilmiştir.
“Bazıları öğrenci seviyesine göre basit kalmış…” (ÖA-12)
“Kulaklık yoksa aynı anda sesli birşey izlerlerse gürültü olabilir. Teknolojiye dayalı olduğu için internet
sıkıntısı olabilir ya da tablet bozulabilir…” (ÖA-1)
“Sınıfta çok fazla gürültü olabilir. Bir de küçük sınıflarda çocukların tabletlerle devamlı tutuması ve
işaretleri bir eliyle değiştirmesi yorucu olabilir… Bazı animasyonlar geliştirilmelidir…” (ÖA-8)
“Çalışmalar esnasında gereksiz gürültü olabilir, sınıfta kargaşa çıkabilir, bu yüzden sınıf yönetiminde
zorluk yaşanabilir…” (ÖA-10)
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada ortaokul fen eğitimine yönelik üç boyutlu AG uygulamalarının tasarlanma süreci
detaylı olarak ortaya konulmuş ve uygulamalara yönelik öğretmen adaylarının görüşleri de incelenmiştir.
Nitekim AG uygulamalarını geliştirmeye yönelik farklı platformlar bulunmaktadır (İçten ve Bal, 2017).
Mevcut araştırmada AG uygulamaları, hazır platformalardan ziyade üç boyutlu modelleme, grafik işleme
programlarının yanı sıra Unity 3D programı ve Vuforia platformu kullanılarak tasarlanmıştır. Önemli olarak,
tasarım tabanlı bir yaklaşım göz önünde bulundurularak; genel öğretim tasarımı ilkeleri, Mayer’in (2001)
“Çoklu Öğrenme Ortamında Bilişsel Kuram”ı, Sweller, Van Merrienboer ve Paas (1998) tarafından ortaya
konan “Bilişsel Yük Kuramı” dikkate alınarak uygulamalar geliştirilmiştir.
Araştırmada AG uygulamalarının kullanımına yönelik öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış
görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler ışığında öğretmen adayları AG uygulamalarının fen eğitiminde
kullanışlı olduğuna, zaman ve mekândan bağımsız kullanılabilirliğine, derslerde öğrencilerin dikkatini
çekmede ve dersi eğlenceli hale getirmede etkili bir araç olduğuna, üst düzey düşünme becerilerine katkı
sağladığına, derslerde gerçek hayattan sınıf ortamına getirilemeyen durumların bu uygulamalar aracılığıyla
daha gerçekçi bir şekilde sunulabildiğine yönelik görüşlerini bildirmişlerdir. Ayrıca bazı öğretmen adayları
AG uygulamalarının üç boyutlu olmasının daha gerçekçi olduğunu, içeriği farklı açılardan ayrıntılı şekilde
inceleme fırsatı sunduğunu ifade etmişlerdir. Bu bulgular ışığında katılımcılar daha çok AG uygulamalarına
yönelik olumlu görüş bildirmişlerdir. Ancak bazı öğretmen adayları uygulamaların avantajlarının yanında
zaman alıcı olması, gürültüye neden olması, teknik sorunların yaşanabileceği noktasında sınırlılıklarının
olabileceğini de bildirmişlerdir. Bu bulgular literatürde konuyla ilgili gerçekleştirilen araştırmaların
sonuçlarıyla da tutarlıdır (Akçayır ve Akçayır, 2017; Bacca ve diğerleri, 2014; Yılmaz ve Batdı, 2016).

478

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

Araştırma sonuçlarından yola çıkarak şu önerilere yer verilebilir:
9- Artırılmış gerçeklik uygulamalarında; gerçeklik algısını artırması, farklı açılardan içeriklerin
incelenmesi gibi avantajlarından dolayı ağırlıklı olarak üç boyutlu içeriklerin kullanılması
önerilmektedir.
10- AG uygulamaları farklı yöntem ve tekniklerle bütünleştirilebilir. Özellikle sürükleyici bir ortam
sunan bu ve benzeri teknolojiler, öğrenme ortamlarında duyuşsal ve bilişsel gelişim açısından
etkili olabilir.
11- AG uygulamalarının tasarım sürecinde kuramsal dayanaklarla birlikte titizlikle ve sistematik bir
yaklaşım izlenmelidir.
12- İşaretçi tabanlı AG uygulamalarının kullanımında erken yaştaki öğrencilerin gelişim özellikleri de
göz önünde bulundurularak tasarlanması, sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından önemli olduğu
düşünülmektedir. Bu doğrultuda hologram ya da giyilebilir görüntüleme teknolojilerine
odaklanılabilir.
13- AG uygulamaları, öğrenenlerin üst düzey zihinsel aktiviteleri harekete geçirici nitelikte olmalıdır.
Ayrıca uygulamalar etkileşimli olacak şekilde (örneğin uygulamalara amaca uygun butonlar
eklenebilir, uygulamalar ekip çalışmasına elverişli olabilir, oyun tabanlı olarak tasarlanabilir)
tasarlanmalıdır.
14- Öğrencilerin konulara daha iyi odaklanabilmesi ve sürecin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi
için teknik sorunların en aza indirilmesi gerekmektedir.
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Hilal Kazu1, Fırat Üniversitesi, Türkiye, hkazu@firat.edu.tr
Ali Aktaş 2, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye,aliaktasa@gmail.com
Öz
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak bitişik eğik yazı ve dik temel yazı
ile yazı öğretiminin karşılaştırılmasını yapmaktır. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Kolay
ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle örneklem seçimine gidilmiştir. Araştırmada veriler
araştırmacılar tarafından düzenlenen görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde
betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler, bitişik eğik yazıya nazaran dik
temel yazı öğretiminin kolay olması, harflerin net ve uzantısız olması, okunaklı olması, tek hamlede
yapılması, kullanımının yaygın olması, beceri gerektirmemesi, karakterlerinin birbirinden bağımsız olması,
harflerin tam yazılması, ailelerde ve anaokulunda yapılan çizgi çalışmalarının katkı sağlaması ve öğrenmeyi
kolaylaştırması, zaman kaybının olmaması, az çaba gerektirmesi, öğrencilerin günlük hayatta görmeleri,
hazır bulunuşlu olmaları gibi sebeplerden dolayı yazı öğretiminin kolay olduğu, okuma-yazmaya çabuk
geçildiği, daha güzel ve okunaklı yazdıklarını belirtmişlerdir. Dolayısıyla öğretmenlerin bireysel ve zümre
olarak hemen hemen hepsinin dik temel yazıyı seçtikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yazı Öğretimi, Bitişik Eğik Yazı, Dik Temel Yazı
Abstract

Comparing İtalic Writing and Cursive Writing According to Based On Class
Teachers İdeas
The purpose of this work is comparing the cursive italic writing and basic vertical writing based on
teacher side as. The qualitative searching method was used here. Convenience sampling had been used.
The data were gathered with an interview form which was prepared by researchers. Descriptive analysis
was used while investigating the data. The teachers who attended this research mostly agree on that Basic
Vertical writing is easier than italic writing because the letters are clear, can be read easily, can be written
fast, usage is common, no need for any special effort, characters are independent of each other, the
letters can be written fully, the kindergarten linewriting and parents guided writing works contribute also,
so learning is becoming easier and the time loss can be eliminated in a sufficient way, besides you don't
need too much effort, in daily life students meet with this writing, readiness etc. All the kind of factors
show us that teaching basic vertical writing is easier so they can pass to reading fast, they write more
legible. For this reason, it is determined that both as groups and as individuals allmost all teachers prefer
Basic Vertical Writing.
Keywords: Writing Instruction, Cursive İtalic Writing, Basic Vertical Writing
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Giriş
Geçmişte olduğu gibi bugün de dünyada farklı yazı şekilleri kullanılmaktadır. Ülkemizde de dik temel
harflerle yazı öğretimi yapıldığı yıllarda bitişik eğik yazıdan vazgeçilmemiş, güzel yazı dersi adı altında
öğretilmeye çalışılmıştır. Ancak dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak 2005–2006 eğitim-öğretim
yılında eğitim programlarının hazırlanmasında yapılandırmacı yaklaşım benimsenmiştir. Bitişik eğik yazının
yapılandırmacı yaklaşıma daha uygun olduğu düşünüldüğünden okullarda uygulamaya konulmuştur. Aynı
zamanda dik temel harflerden sonra bitişik eğik yazıya geçişte öğrencilerin zorlandığı, bundan dolayı yazı
öğretiminde bitişik eğik yazıyla başlandığı ifade edilmektedir (İlköğretim Türkçe Dersi 1 - 5. Sınıflar Öğretim
Programı ve Kılavuzu, 2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (MEB, 2005) “Öğrencilerin
kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri gözlenmektedir. Bu durum öğrencilerin
bitişik eğik yazıya geçişini kolaylaştırmaktadır. Öğrenciler anatomik yapıları gereği kalemi eğik olarak
tutmaktadırlar. Bitişik eğik yazı, geri dönüşlere izin vermemektedir. Bu durum yazının akıcı ve doğru yönde
gelişimini sağlamaktadır” denilmektedir. Türkçe öğretim programında öğrencilerin bitişik eğik yazıyla
estetik, işlek ve akıcı bir şekilde el yazısı yazmaları amaçlanmıştır (Coşkun ve Coşkun, 2012). Etkili ve kalıcı
iletişim için yazıdaki hız ve okunabilirlik büyük öneme sahiptir. Bu da harf şekillerinin basit ve kolay
olmasıyla sağlanmaktadır (Akyol, 2000). Güneş (2007) bitişik eğik yazının, bağlantıların devamlılığından
dolayı öğrencilerin bilgileri zihinlerinde yapılandırmasına yardımcı olduğunu belirtmektedir. Yapılan bazı
araştırmalar da bitişik eğik yazının dik temel yazıya göre daha hızlı yazıldığını göstermektedir (Kazu ve
Ersözlü, 2006). Bilgisayarların yaygın kullanımına rağmen, okunaklı el yazısı eğitimciler ve pratisyenlerce
önemli bir yaşam becerisi olarak görülmektedir (Feder ve Majnemer, 2007).
Yukarıdaki araştırmalar Bitişik Eğik Yazının avantajlarından bahsetse de bazı araştırmalar da bitişik
eğik yazının düşünüldüğü gibi avantajlı olmadığı, öğrencilerin bu yazı çeşidiyle beklenilen yazıyı
yazmadıklarını, birçok sorunla karşılaştıklarını bulmuşlardır. Coşkun ve Coşkun (2014) bitişik eğik yazıda
hedeflenen başarıya ulaşılamadığı, öğretmen, öğrenci ve veliler arasında bitişik eğik yazı öğretiminin
gerekliliği konusunda görüş birliği olmadığı sonucuna varmışlardır. Rosenblum ve diğerleri (2003), el yazısı
güçlüklerinin öğrenci okuldan mezun olduğunda da devam ettiği ve yetersiz el yazısının, güven kaybına,
kariyer ve kişisel ilişkiler açısından olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin
önemli bir kısmının, okul hayatları boyunca el yazısı ile yazma zorlukları yaşadığı bilinmektedir (Medwell
ve Wray, 2007). Öğrencilerin bitişik eğik yazılarının okunaklılık açısından gelişim göstermediği, ancak
yazma hızı açısından gelişim gösterdiği sonucuna varılmıştır (Erdoğan, 2012). Bayraktar (2006), yazının
sayfadaki düzeni, eğikliğin korunması, okunaklı yazılması, öğrencinin kendine uygun üslup geliştirmesi ve
estetiklik konularında olumsuzluklar bulunduğunu belirtmektedir. Bu sonuçlara karşın Graham ve diğerleri
(2008) iki yazı biçiminin de öğretilmesi gerektiğini ancak dik temel yazının okul öncesi ya da birinci sınıfta,
bitişik eğik yazının ikinci ya da üçüncü sınıfta öğretilmesi gerektiğini bulmuşlardır. Bitişik eğik yazıya ilişkin
bir başka eleştiri ise bu yazı stilinin ilköğretim programların temel dayanağı olan yapılandırmacı öğrenme
anlayışına uymadığıdır (Turan ve Akpınar, 2008).
Yukarıdaki gibi her iki yazı türünün de olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyan birçok araştırma
bulunmakta iken ve tartışma devam ederken; ‘’Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
Alpaslan Durmuş, daha önce ilk okuma yazma derslerine sadece “bitişik eğik el yazısı” ile başladıklarını
hatırlatarak, şu bilgileri verdi: Öğrenciler artık dik temel yazıyla da eğitim görebilir olacaklar. Yakın bir
zamanda, bir iki haftaya kadar okullarımızdan öğretmenlerimizin tercihlerini talep edeceğiz. Buna göre,
eğer öğretmenimiz 2017-2018 eğitim öğretim yılında dik temel yazı ile ilk okuma yazma öğretimini vermek
istiyorsa ilgili malzemelerini göndereceğiz. Eğer öğretmenimiz bitişik el yazısı ile okuma yazmayı öğretmeyi
talep ediyorsa, o meslektaşımıza da bitişik eğik el yazı malzemelerini göndermiş olacağız. Yani burada
yazıda bir demokratikleşme yapıyoruz, meslektaşımıza bir seçim hakkı getiriyoruz. Bu aynı zamanda,
öğrencilerimizin de kendi günlük hayatlarındaki bir sadeleşmeyi getirecektir. Öğrencilerin hem kendilerine
daha yakın buldukları hem de öğretmenin kendisine daha yakın bulduğu bir yazı stilini benimsemiş
olacaklar.’’(MEB, 2018) şeklinde bir açıklamada bulunarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hangi yazı
çeşidi ile yazı öğretiminin yapılacağı öğretmenlerin tercihine bırakılmıştır. Bu yüzden hangi yazı çeşidiyle
yazı öğretiminin daha güzel, okunaklı, kolay, okuma- yazmanın daha çabuk gerçekleştiği ve zümre
öğretmenlerinin hangi yazı çeşidini seçtikleri merak edilmiştir. Bu nedenle böyle bir çalışmaya ihtiyaç
duyulmuştur.
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Amaç
2017-2018 eğitim-öğretim yılında bir değişikliğe gidilerek hangi yazı ile yazı öğretiminin yapılacağı
zümre öğretmenlerine bırakılmıştır. Zümre öğretmenlerinin kararına göre öğretmenler, bitişik eğik yazıyla
veya dik temel yazıyla mı yazı öğreteceklerine karar vereceklerdir. Bu uygulama, öğretmenlerin hangi yazı
çeşidini neden kullanmak istediklerini ortaya koymak düşüncesine yol açmıştır. Bu bağlamda çalışmanın
amacı, sınıf öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak bitişik eğik yazı ve dik temel yazı ile yazı öğretiminin
karşılaştırılmasını yapmaya çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. Öğrencilerdik temel yazıyla mı yoksa bitişik eğik yazıyla mı daha güzel yazı yazarlar ve bunun
nedenleri nelerdir?
2. Dik temel yazı mı yoksa bitişik eğik yazı mı daha okunaklıdır? Bunun nedenleri nelerdir?
3. Dik temel yazının mı yoksa bitişik eğik yazının mı öğrenilmesi daha kolaydır? Bunun nedenleri
nelerdir?
4. Dik temel yazıyla mı yoksa bitişik eğik yazıyla mı okuma-yazma daha çabuk gerçekleştir? Bunun
nedenleri nelerdir?
5. Zümre öğretmenleri hangi yazı çeşidini seçtiklerine ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
6. Bireysel olarak öğretmenlerin hangi yazı çeşidini tercih etmekteler ve bunun nedenleri nelerdir?
7. Dik temel yazı öğretirken karşılaşılan sorunlarla bitişik eğik yazı öğretirken karşılaşılan sorunlar
aynı mıdır?
Yöntem
Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada olgu bilim(fenomenoloji)deseni kullanılmıştır.
Olgu bilim deseni, “farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız
olgulara odaklanmaktadır. Olgular, yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler,
kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir” (Yıldırım ve Şimşek, 2011, 72). Bu
çalışmada da öğretmenlerin deneyimlerine dayalı olarak bitişik eğik yazıyla dik temel yazının
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle örneklem seçimine
gidilmiştir. Bu yöntem yakın ve kolay ulaşılabilir olan bir durumun seçilmesini sağlar (Yıldırım ve Şimşek,
2011). Araştırmaya Malatya/ Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde görev yapan ve birinci sınıfları okutan toplam
21 gönüllü sınıf öğretmeni katılmıştır. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında birinci sınıfları okutan
öğretmenlerin görüşlerini almak için yarı yapılandırılmış görüşme formunda yedi soru yer almıştır.
Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
Verilerin Toplanması
Araştırmanın veriler; araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu ile toplanmıştır. Bu formun
geçerlilik ve güvenirliği için 1. Sınıf öğretmenlerinin desteği alınarak soru havuzu oluşturulmuştur ve
gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Daha sonra bu sorulardan amaca hizmet edeceği düşünülenlerden
uzman görüşü almak için Fırat Üniversitesi ve Isparta Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapan
iki öğretim üyesinin görüşüne başvurulmuş, gerekli düzenlemeler yapılarak görüşme formuna son hali
verilmiştir. Araştırmanın geçerliği ve güvenirliğini sağlamada uzman görüşü ve katılımcıların gönüllü
olmasının önemi vurgulanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Ayrıca katılımcılarla birebir görüşülmüş,
araştırmanın önemi anlatılmış ve samimi cevaplar vermeleri için gönüllü olmaları sağlanmıştır.
Katılımcıların cevapları olduğu gibi bulgular kısmına aktarılmıştır. Araştırmada görüşmeye katılıp, soruları
cevaplayan öğretmenlerin görüşlerine göre analiz yapılmış ve kodlanmıştır. “Toplanan verilerin ayrıntılı
olarak rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması nitel araştırmada geçerliğin
önemli ölçütleri arasında yer almaktadır’’ (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Kodlamada ‘’Ö’’ öğretmeni, “K” kadın,
“E” erkek ve rakam ise sırasını göstermektedir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. “Betimsel analizde görüşülen veya
gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir”
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu araştırmada da sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı ve dik temel yazı ile
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yazı öğretimine ilişkin görüşlerini yansıtmak ve var olan durumu açıklamak için betimsel analiz yöntemi
kullanılmıştır.
Bulgular ve Yorum
Bu başlık altında öncelikle araştırma kapsamında öğretmenlerden elde edilen görüşlerin frekansları
tablolaştırılarak sunulmuş, daha sonra da görüşlerin betimsel analizi yapılmıştır.
Tablo 1.
Öğrencilerin Dik Temel Yazıyla mı Yoksa Bitişik Eğik Yazıyla mı Daha Güzel Yazı Yazdıklarına
Ve Bunun Nedenlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri.
Bitişik eğik yazıya ilişkin görüşler
f
Harf bağlantılarının yapılmaması

8

El kaslarının BEY için zayıf olması

2

Okunaklı olmaması

2

Karmaşık olması

2

Estetik olması

1

Yazı şeklinin zamanla bozulması

1

Aile ve çevrenin BEY’i bilmemesi

1

Beceri gerektirmesi

1

Toplam

21

Dik Temel Yazıya İlişkin Görüşler

f

Öğretiminin kolay olması

7

Net ve uzantısız olması

4

Okunaklı olması

4

Tek hamlede yapılması

1

Kullanımının yaygın olması

1

Toplam

17

Tablo-1’de Öğrencilerin dik temel yazıyla mı yoksa bitişik eğik yazıyla mı daha güzel yazı yazdıklarına
ilişkin öğretmen görüşleri yer almaktadır.
Bitişik eğik yazıya ilişkin görüşler:
Katılımcıların önemli bir kısmı öğrencilerin BEY’yi yazarken harf bağlantılarını yapamadıkları yönünde
görüş belirtmişlerdir. Bu bağlamda ÖK-5 ‘’Eğik bitişik yazıdaki bağlantılarını, çocuklar tam anlamıyla
yazamadıkları için yazıları daha bozuk ve okunaksızdır.’’demiştir. Bu görüşü destekler nitelikte ÖK13“Bence öğrenciler dik temel harflerle daha güzel yazıyorlar. Çünkü harf bağlanacak mı bağlanmayacak
mı, nasıl bağlanacak, kuyruk kısmı nasıl olacak gibi bir takım kurallar öğrencileri olumsuz etkilemektedir.’’
demiştir. Benzer şekilde ÖK-19‘‘Dik temel harflerle daha güzel yazıyorlar. Bitişik eğik yazıda harflerin
bağlantıları yapılıyor ve öğrenciler bu durumda çok zorlanıyorlardı. Bitişik eğik yazılarda yazının eğimini
sağlamak da zor oluyordu. Sonraki yıllarda yazının güzelliği bozuldu.’’ demiştir.
Katılımcılar el kaslarının BEY için zayıf olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Buna ilişkin ÖK1kodluöğretmen görüşü şu şekildedir; “Dik temel yazıyı daha güzel yazarlar. Önceki tecrübelerimizden yola
çıkarak çocukların eğik bitişik yazı yazmada başarılı olmadıkları gözlemlendi. Çocukların etrafında ve
ailelerinde el yazısı kullanılmamaktadır ve çocuklarına yardımcı olamıyorlar. Çocukların el kaslarının bitişik
eğik yazı kullanımı için zayıf olduğunu düşünüyorum.’’
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Bitişik eğik yazının okunaklı olmadığı yönünde görüş belirtenler de olmuştur. Bu konuda ÖK-5 kodlu
öğretmen ‘’Dik temel harfler ile daha güzel yazı yazıyorlar. Eğik bitişik yazıdaki bağlantıları çocuklar tam
anlamıyla yazamadıkları için yazıları daha bozuk ve okunaksızdır.’’ demiştir. Benzer biçimde ÖK-11 kodlu
öğretmen de “Dik temel yazı ile daha güzel yazmaktalar. Çünkü harflerin birleşiminde problem yaşıyorlar.
Bu yüzden bitişik eğik yazı yazarken yazıları okunmuyor.’’ şeklinde görüş belirtmiştir.
Bazı öğretmenler ise BEY ile yazılan yazıların karmaşık olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Buna
ilişkin ÖK-6 kodlu öğretmen ‘’Bu konuda çocuğun hazır bulunuşluk özelliği çok önemlidir. İlkokuldan önce
anasınıfına, kreşe veya herhangi bir eğitim merkezine giden çocuklar ince kaslarını güçlendiren, boyama,
oyun hamuru ile oynama gibi çalışmalardan dolayı daha kolay öğrenmektedirler. Bitişik eğik yazının birçok
kuralı olduğu için daha zor öğrenilmektedir’’demiştir. Bu görüşü destekler nitelikte ÖK-13 kodlu öğretmen
“Bence öğrenciler dik temel harflerle daha güzel yazıyorlar. Çünkü harf bağlanacak mı bağlanmayacak mı,
nasıl bağlanacak, kuyruk kısmı nasıl olacak gibi bir takım kurallar karmaşıklığa sebep olmaktadır. Bu da
öğrencileri olumsuz etkilemektedir’’ demiştir.
Katılımcıların bir kısmı da BEY’in daha estetik olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. ÖE-2 kodlu
öğretmen “Güzellik kavramı göreceli olduğu için hangisiyle güzel yazarlar demekte göreceli olacaktır.
Bunun yerine estetik açıdan el yazısı daha iyidir. Hakim eğitimcilere düz yazı öğretimi kolay geldiği için
öğrencilerin daha güzel yazdığını lanse etmektedirler’’ demiştir. Benzer şekilde ÖE-8 kodlu öğretmen “dik
temel harfler ile daha güzel yazı yazıyorlar. Dik temel yazı ile öğrenci doğrudan harfi öğrenir. Yazımında
bitişik eğik yazıdaki gibi zorluklarla karşılaşılmaz. Harflerin birbirine nasıl bağlanacağını düşünmez. Ancak
bitişik eğik yazı daha estetik, göze hitap ediyor’’ şeklinde görüş belirtmiştir.
Katılımcıların bir kısmı da BEY ile yazılan yazıların zamanla bozulduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda
ÖK-19 kodlu öğretmen ‘’Dik temel harflerle daha güzel yazıyorlar. Bitişik eğik yazıda harflerin bağlantıları
yapılıyor ve öğrenciler bu durumda çok zorlanıyorlardı. Bitişik eğik yazıda yazının eğimini sağlamak da zor
oluyordu. Sonraki yıllarda yazının güzelliği bozuldu’’demiştir.
Bazı öğretmenler ise BEY’in ailede ve çevrede kullanılmadığı, bu konuda öğrencilerin zorlandıkları
yönünde görüş beyan etmişlerdir. Bu konuda ÖK-1 kodlu öğretmen şöyle demiştir; “Dik temel yazıyı daha
güzel yazarlar. Önceki tecrübelerimizden yola çıkarak çocukların eğik bitişik yazı yazmada başarılı
olmadıkları gözlemlendi. Çocukların etrafında ve ailelerinde el yazısı kullanılmamaktadır ve çocuklarına
yardımcı olamıyorlar.”
Yazmanın beceri gerektirdiğini ve becerisi olan öğrencilerin hem DTY ile hem de BEY ile güzel
yazacaklarına ilişkin Ö-15 kodlu öğretmen “Güzel yazı yazmak el becerisiyle alakalı bir durum. Güzel yazı
yazabilen öğrenciler iki yazı türünde de güzel yazabiliyor.’’demiştir.
Dik temel yazıya ilişkin görüşler:
Katılımcıların önemli bir kısmı DTY’nin öğretiminin kolay olmasından dolayı öğrenciler tarafından
daha güzel yazıldıkları yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu konuda ÖK-4’ün görüşü şu şekildedir. ‘’Dik temel
tazı ile daha güzel yazarlar. Çünkü yazımı daha kolayıdır. Öğrenciler harfleri yazarken zorlanmazlar ve
daha güzel yazarlar.’’Benzer şekilde ÖK-14 ‘’Dik temel yazı ile daha güzel yazarlar. Çünkü dik temel yazı
görsel olarak daha kolay ve anlaşılır. Bağlantıları yapmada, eğik yazmada güçlük çekiliyordu. Kavramaları
daha çok zaman alıyordu. Ama dik yazıya daha çabuk alışıyorlar’’ demiştir. Bu konudaÖE-18’in görüşü
şöyledir; ‘’Dik temel yazıyı daha rahat ve zorlanmadan yazıyorlar.’’
Katılımcıların önemli bir kısmı DTY’nin net ve uzantısız olmasından dolayı öğrenciler tarafından daha
güzel yazıldıkları yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu konuda ÖE-7’nin görüşü şu şekildedir; ‘’ Dik temel yazı
ile daha iyi yazarlar. Dik temel yazı öğretiminde harfler uzantısız, nettir. Bağlantı uzantıları yoktur.
Öğretiminde her harf bağımsız bir şekilde hecede ve kelimede yerini alır. Okunması da kolayıdır. ‘’Benzer
şekilde ÖK-12’nin görüşü şöyledir: ‘’Deneyimlerime ve gözlemlerime göre öğrenciler dik temel yazıyı daha
çabuk ve daha güzel yazıyorlar. Nedeni ise ileri–geri gidiş-gelişlerin düz yazıda bulunmamasıdır. ’’Bunları
destekler nitelikte ÖK-14’ün görüşü şöyledir; ‘’Dik temel yazı ile daha güzel yazarlar. Çünkü dik temel yazı
görsel olarak daha kolay ve anlaşılır. Bağlantıları yapmada, eğik yazmada güçlük çekiliyordu. Kavramaları
daha çok zaman alıyordu. Ama dik yazıya daha çabuk alışıyorlar.’’
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Katılımcıların önemli bir kısmı da DTY okunaklı olduğundan öğrenciler tarafında daha güzel yazıldığı
yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu konuda ÖE-7’nin görüşü şu şekildedir; ‘’Dik temel yazı yazarken ana
çizgiler kurallarına uygun çizilirse, yazım esnasında harf aralıkları uyum içinde yazılırsa güzel olur. Eğik yazı
yazarken, ana çizgileri çizerken el, bilek ve parmak kaslarında ağrılar oluştuğundan bitkinlik vermektedir.
Bundan dolayı harflerin kuralına göre yazılma düzeni bozuluyor. Bu nedenden dolayı yazı güzelliği
bozuluyor. ‘’Benzer şekilde ÖK-20’nin görüşü şöyledir; ‘’Kas gelişimine uygun olmamasından bitişik eğik
yazıyla zorlanmakta, dik temel yazıyla ise zorlanmadan ve daha güzel yazıyorlar.’’
Bazı öğretmenler ise DTY’nin tek hamlede yapılması, kullanımının yaygın olması ve beceri
gerektirmemesi gibi sebeplerden dolayı öğrencilerin daha güzel yazdıklarını belirttikleri görülmektedir. Bu
çerçevede ÖE-3 kodlu öğretmen ‘’Bence dik temel yazı ile daha güzel yazarlar. Çünkü kullanımı daha
yaygındır. Bitişik eğik yazıyı öğrenseler bile zamanla çevresindeki yazıların, basılan kitapların dik temel yazı
ile yazılmasından dolayı ilgisini dik temel harfler çekmektedir. Bu yazı türü ile daha iyi yazarlar.’’ÖK-6 kodlu
öğretmen de ‘’Yazı yazmak zihinsel bir işlev değil, bir beceri işidir. El kasları iyi gelişmiş bireyler yazıyı doğru
ve güzel yazabilir. Ayrıca el, göz koordinasyonunun gelişmiş olması da çok önemlidir. Bu özellikleri normal
gelişmiş çocuklar bitişik eğik yazıyı da dik temel yazıyı da güzel yazabiliyorlar. Ancak bitişik eğik yazı
öğrencilere daha karmaşık gelmekte ve zorlanmaktadırlar. Dik temel harfler tek hamlede yazılırken bitişik
eğik yazı daha çok hamle gerektirir. “
Tablo 2.
Öğrencilerin Dik Temel Yazıyla mı Yoksa Bitişik Eğik Yazıyla mı daha Okunaklı Yazı Yazdıklarına
ve Bunun Nedenlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Bitişik eğik yazıya ilişkin görüşler
f
Yazım şeklinden dolayı anlaşılır olmaması
4
Harf birleştirmede bozulma
3
Karmaşık olması
2
Kuralına göre yazılmaması
2
Toplam
11
Dik Temel Yazıya İlişkin Görüşler
f
Harflerin bağımsız ve anlaşılır olması
4
Kullanım alanının yaygın olması
2
Ailenin bilgisi-anasınıfındaki çalışmalar
2
Harflerin tam yazılması
1
Sonraki yıllarda DTY ile okuma-yazma
1
Doğru metodun okunaklılığı artırması
1
Toplam

11

Tablo 2’de Öğrencilerin dik temel yazıyla mı yoksa bitişik eğik yazıyla mı daha okunaklı yazı
yazdıklarına ilişkin öğretmen görüşleri verilmiştir.
Bitişik eğik yazıya ilişkin görüşler:
Öğretmenler BEY’de harfler yazılırken öğrencilerin kendilerine göre yeni şekiller oluşturmalarından
dolayı yazıların okunaklı olmadığına ilişkin görüşler belirtmişler. Bu konuda ÖK-11’in görüşü de şöyledir;
‘’Dik temel yazı daha okunaklıdır. Öğrenciler bitişik eğik yazı ile yazarlarken harflerin yazımında kendine
göre şekiller oluşturuyorlar.’’ÖK-12’ningörüşü ise şöyledir; “Dik temel yazı ile daha okunaklı oluyor. Tek
seferde yazılması, ileri –geri, gidiş-gelişlerin olmamasıdır. Benzer şekildeÖ-4 kodlu öğretmen ‘’Dik temel
yazı daha okunaklıdır. Yazım şeklinden dolayı daha anlaşılırdır’’ demiştir.
Öğretmenler BEY’de harfler birbirlerine bağlı oldukları için sınıflar ilerledikçe hızlı yazma, not tutma
gibi durumlar söz konusu olduğundan kurallara uyulmadığını ve yazılarının bozulduğunu belirtmişlerdir.
Bu anlamda ÖK-15kodlu öğretmen şöyle demiştir; “Dik temel yazı daha okunaklı. Bitişik eğik yazı harfleri
birbirine bağlı olduğu için; sınıflar ilerledikçe, çocuklar hızlı yazmaya başladıkça harfler karışıyor. Harflerin
ayırt ediliş şekilleri ortadan kalkıyor. Bu görüşü destekler nitelikte ÖE-16kodlu öğretmen ise ‘’ Dik temel
yazı öğretiminde harfler yazılma kurallarına uyularak yazılırsa okunması kolay olur. Bitişik eğik yazıda
İlkokul 3. Sınıfa kadar kurallarına göre harfler yazılır. Üçüncü sınıftan sonraki sınıflarda not tutma, özet
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yazmada acele edildiğinden dolayı birleşmeleri alttan yaptıklarından okunaklı olmamaktadır. Alttan
birleşme yanlış’’demiştir.
BEY’de yazının karmaşık olduğu, yazıları okunmadığı ve harflerin karıştırıldığına ilişkin görüşler de
ortaya çıkmıştır. Bu konudaÖK-6‘’Bitişik eğik yazı, dik temel yazıya göre daha karmaşık ve görsel
ayrımlaştırması daha zor bir yazıdır. Bitişik eğik yazıyı yazamayan öğrencilerin yazıları okunamamaktadır.
Bu konuda el becerisi iyi olan öğrencilerin her iki yazı çeşidinde de yazıları okunaklıdır. Ancak harfler
birbirinden ayrı yazıldığı için dik temel harflerle yazılan yazılar daha okunaklıdır’’demiştir. ÖK-20ise
görüşünü şöyle belirtmiştir; ‘’ Dik temel harfler daha okunaklıdır. Çünkü harflerin karıştırılması ihtimali
daha düşük (r-n). Yazımı daha basit (k,b) gibi. Birleşim noktalarını karıştırma, başlama noktalarını
karıştırma riski çok düşüktür.’’
Bazı öğretmenler de BEY’in kurallarına göre yazılmamasından dolayı yazının okunaklı olmadığını
yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu konuda ÖK-1 “Dik temel yazı daha okunaklıdır. Çünkü bitişik eğik yazıyı
kuralına uygun yazamadıkları için okunaklı olmuyor.’’ demiştir. ÖE-18 ise görüşünü şöyle dile getirmiştir;
‘’Dik temel yazı daha okunaklı. Eğik bitişik yazıda harflerin çoğunu tam anlamıyla yazamıyorlar.’’
Dik temel yazıya ilişkin görüşler:
Öğretmenler dik temel harflerle yazı öğretiminin yazı karakterlerinin birbirinden bağımsız olması,
anlaşılır olması, bir çırpıda yazılmasından dolayı daha okunaklı olduğu yönünde görüşler belirtmişlerdir.
Bu konudaÖE-7 kodlu öğretmen ‘’Dik temel yazı daha okunaklıdır. Nedeni harf karakterleri birbirinden
bağımsızdır. Kelime ve heceler daha rahat okunur’’ demiştir. ÖE-17 kodlu öğretmenin görüşü ise şöyledir;
‘’Dik temel harfler daha okunaklıdır. Harfler açık-seçik ve nettir.’’ Benzer şekilde ÖK-19 kodlu öğretmende
şöyle demiştir; ‘’Dik temel harflerle yazılan yazılar daha çok okunaklıdır. Çünkü harfler çabuk anlaşılır ve
kolay okunur.‘’
Bazı öğretmenler de öğrencilerin dik temel yazıyı günlük hayatlarında gördüklerinden dolayı daha
yatkın oldukları ve yazılarının daha okunaklı olduğu yönünde görüşler belirtmişlerdir. Bu çerçevedeÖK13kodlu öğretmen ‘’Dik temel yazının daha okunaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar dik temel
yazıyı günlük hayatlarıyla daha çok bağdaştırabiliyor. Okul dışı kitaplarda, televizyonda, tabelalarda dik
temel yazıyı gördükleri için yazıya aktarmaları, haliyle yazının okunaklı olma durumu artıyor’’demiştir.
Bazı öğretmenler de öğrencilerin ailelerinde ve anaokulunda yapmış oldukları çizgi çalışmaları ile
kitaplarda, televizyon vb. yerlerde dik temel yazıyı görmelerinden dolayı öğrencilerin DTY’yi daha okunaklı
yazdıkları yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu konuda ÖK-1 kodlu öğretmen ‘’Dik temel yazı daha
okunaklıdır. Anasınıfında karalama çalışması yapıp, ailede düz yazı çalışması öğrenip gelen çocukta büyük
bir karmaşa oluşuyor. Tam olarak bitişik yazı yazmayı başaramadığından yazı okunaklı olmuyor.’’ demiştir.
ÖK-14 kodlu öğretmen ise ‘’Dik temel yazı daha okunaklıdır. Çünkü dik temel yazıyı daha çabuk kavrıyorlar.
Üstelik kitaplarda, televizyonda, ailelerinde ve anaokulunda yapmış oldukları çizgi çalışmalarından dolayı
dik temel yazıya daha yatkın oluyorlar’’demiştir.
DTY’nin harflerini tam yazdıkları için daha okunaklı olduğunu belirten görüş şöyledir; (ÖK-5 kodlu
öğretmen) ‘’dik temel yazıda yazı daha okunaklıdır. Çünkü çocuklar harfleri tam anlamıyla yazmaktadırlar.
‘’
Bitişik eğik yazının ileriki zamanlarda yerini dik temel yazıya bırakmasından dolayı bitişik eğik ile yazı
öğretimine gerek olmadığı yönünde görüş belirten ÖK-9 kodlu öğretmen; ‘’ Bence dik yazı daha okunaklı.
Çocuk ileriki yaşlarda dik yazıyı okuyup yazacaksa, ilkokulda bitişik eğik yazı yazmasının sebebi ne…’’
demiştir.
Bazı öğretmenlerin de doğru metodun uygulanması halinde her iki yazı çeşidiyle de yazılan yazıların
okunaklı olacağını ifade ettikleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda ÖE-2kodlu öğretmen “Okunaklılık açısından
bir fark yoktur. Zamanında müdahale edilirse ve doğru metot kullanılırsa iki türde de okunaklı olur’’
demiştir.
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Tablo 3.
Öğrencilerin Dik Temel Yazıyı mı Yoksa Bitişik Eğik Yazıyı mı daha kolay öğrendiklerine ve
Bunun Nedenlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri.
Bitişik eğik yazıya ilişkin görüşler
f
Harf arası bağlantıların yapılamaması

2

El kaslarının zorlanması

2

Çok fazla kuralın olması

1

Eve fazla ödev verilmesi

1

Veliyle iletişimin zayıf olması

1

Bazı harflerin yazılışının kendine benzememesi

1

Toplam

8

Dik Temel Yazıya İlişkin Görüşler

f

Çizgi çalışmalarının etkili olması

1

Harf-hece- kelimenin net yazılması

3

Benzetme yöntemiyle öğretilmesi

1

Harflerin bağımsız öğretilmesi

2

Zaman kaybının olmaması

1

Toplam

8

Bitişik eğik yazıya ilişkin görüşler:
Öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, harf arası bağlantıların ve kıvrımların olmasından dolayı
BEY’in öğretilmesinin de zorlaştırdığını belirttikleri görülmektedir. Bu çerçevede ÖK-1 kodlu öğretmen
‘’Bitişik eğik yazı öğretimi daha zor olduğundan dik temel yazı kolaydır. Kıvrımlı harflerin olması ve yapılan
çizgi çalışmalarının dik temel yazıyı daha destekler olması nedeniyle dik temel yazı daha kolaydır’’demiştir.
Öğretmenlerin bitişik eğik yazının öğretilmesinde el kaslarının zorlanmasının yazının öğretimini eziyet
haline getirdiğini belirttikleri görülmektedir. Bu anlamda ÖK-13kodlu öğretmen şöyle demiştir; ‘’dik temel
yazının öğrenilmesinin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Bitişik eğik yazının el kaslarını zorladığına ve
yazı yazmayı bir eziyet haline getirdiğine inanıyorum.’’Benzer şekilde ÖK-14kodlu öğretmen ise ‘’Dik temel
yazıyı öğrenmeleri daha kolay. Bitişik eğik yazı daha dikkat isteyen ve el kaslarını zorlayan bir yazı
türüdür.’’demiştir.
Eve çok ödev verilmesinin ve veliyle iletişimin zayıf olmasının bitişik eğik yazı öğretimini zorlaştırdığını
belirten görüşler de ortaya çıkmıştır. Bu anlamda Ö-2 kodlu öğretmen bununla ilgili olarak şöyle demiştir.
‘’Öğrenci açısından fark eden bir yazı yok. Öğretilmesi açısından yanlış metotlar kullanılması sorun
olmaktadır. Örneğin çok fazla ödev verilmesi, veliyle iletişim kurulamamasından dolayı öğrenci çok baskı
altında tutulmaktadır. Öğrenci sanki eğik bitişik yazıyı zor öğreniyor sanılmaktadır.’’
Bazı harflerin yazılışının kendine benzememesinin BEY’in öğretimini zorlaştırdığı yönünde görüşler de
belirtilmiştir. Bu konuda Ö-9 kodlu öğretmen, ‘’Dik temel yazı daha kolay. Çünkü eğik bitişik yazıda harfler
kendine benzemiyor. Örneğin r, s gibi.’’ demiştir.
Dik temel yazıya ilişkin görüşler:
Tablo3’te öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, yazı öğretimi öncesi yapılan çizgi çalışmalarının
DTY’yi öğretmede daha etkili olduğu ve bunun dik temel yazının öğrenilmesini kolaylaştırdığını belirttikleri
görülmektedir. Bu konuda ÖK-1 kodlu öğretmen ‘’Bitişik eğik yazı öğretimi daha zor olduğundan dik temel
yazı kolaydır. Kıvrımlı harflerin olması ve yapılan çizgi çalışmalarının dik temel yazıyı daha destekler olması
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nedeniyle dik temel yazı daha kolaydır’’ demiştir. Harf-hece-kelimenin net yazılmasından dolayı DTY’nin
öğrenilmesinin daha kolay olduğunu ortaya koyan görüşler de vardır. Bu konuda ÖE-3 kodlu öğretmen
‘’Dik temel yazı daha kolay öğretilir. Öğrenciler harf-hece- kelimeyi daha net yazmaktadırlar’’ demiştir.
Benzer şekilde ÖK-4 kodlu öğretmen de şöyle ifade etmiştir; “Dik temel yazıyı yazı şeklinden dolayı
öğrenciler zorlanmadan daha kolay öğrenirler.’’ Bu görüşü destekler nitelikte ÖK-19 kodlu öğretmen ise
‘’Dik temel harflerin yazımı ve öğrenilmesi daha kolaydır. Çünkü harfler kendi başına bağımsız yazılıyor.
Heceden-kelimeye ve cümleye geçişler daha kolaydır’’ demiştir. DTY’nin öğrenilmesinde benzetme
yöntemi kullanıldığından kalıcılığını artırdığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu konuda ÖK-5 kodlu
öğretmen görüşünü şöyle belirtmiştir; “Dik temel yazı ile harfler öğretmek daha kolaydır. Çünkü yazı
öğretirken harfler benzetme yöntemiyle kalıcı şekilde öğretilmektedir. ”DTY harflerinin bağımsız
öğretilmesinden dolayı DTY’nin öğrenciler tarafından öğrenilmesinin daha kolay olduğunu belirten
görüşler de vardır. Bu çerçevede ÖE-7 kodlu öğretmen şöyle demiştir; “Dik temel yazının öğretilmesi daha
kolaydır. Çünkü her harf kendi karakteriyle diğer harflerden bağımsız öğretilir. Bağlantı uzantıları olmaz.’’
ÖE-17 kodlu öğretmen ise “Dik temel yazının öğrenilmesi daha kolaydır. Harfler ve kelimeler belirgindir,
karıştırılmaz.” demiştir. DTY’nin öğretilmesinde zaman kaybının olmamasının öğrenmeyi kolaylaştırdığını
belirten görüşler de ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede ÖE-8 şöyle demiştir ‘’Dik temel harfler ile yazının
öğretilmesi daha kolaydır. Dik temel harfler ile zaman kaybının önüne geçilir.
Tablo 4.
Öğrencilerin Dik Temel Yazıyla mı Yoksa Bitişik Eğik Yazıyla mı Okuma-Yazmayı Daha
Çabuk Gerçekleştirdiklerine ve Bunun Nedenlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Bitişik eğik yazıya ilişkin görüşler
Yazma süresinin uzaması
Yazım zorluklarıyla uğraşılması
Karmaşık olması
Toplam

f
2
1
1
4

Dik temel yazıya ilişkin görüşler
Yazımının kolay olması
Kısa sürede öğretilmesi
Kullanımının yaygın olması
Az çaba gerektirmesi
Okunaklı olması
Hazır bulunuşluluğun olması
Aile desteğinin olması
Toplam

f
3
2
2
1
1
1
1
11

Okumanın aynı; yazmada farklılık olduğuna ilişkin görüşler
Okumaya aynı sürede geçilmesi

f
3

Bitişik eğik yazıya ilişkin görüşler:
Tablo-4’te öğretmen görüşleri incelendiğinde, bitişik eğik yazı öğretiminin uzun sürmesi, öğrencilerin
yazım zorluklarıyla uğraşması ve karmaşık olmasının okuma-yazmaya geçişi etkilediğine ilişkin görüşler
belirtmişlerdir. Bu çerçevede ÖE-3’ün görüşü şöyledir; “Dik temel yazı ile okuma–yazma daha çabuk
gerçekleşmektedir. Okuma-yazma süreci aynanda yürütüldüğünden yazmada yaşanan gecikmeler okuma
sürecini etkilemektedir.’’ÖK-9’un görüşü ise şöyledir; “Bence okuma yazma dik temel yazıyla daha çabuk
gerçekleşir. Çünkü eğik yazı daha karmaşık görünüyor. Daha karışık.’’Bu konuda ÖE-8 şöyle görüş
belirtmiştir; “Dik temel harfler ile okuma yazma daha çabuk gerçekleşir. Öğrenci bitişik eğik yazının
zorluklarıyla uğraşmaz.’’
Dik temel yazıya ilişkin görüşler:
Dik temel yazı ile yazının kolay yazılmasından dolayı okuma-yazmanın daha çabuk gerçekleştiğine
ilişkin görüşler de ortaya çıkmıştır. Bu konuda ÖK-4 şöyle görüş belirtmiştir; ‘’Yazma dik temel yazıyla daha
çabuk olduğundan okuma-yazma daha çabuk gerçekleşir. Çünkü daha kısa sürede harfleri öğrenirler. Daha
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az zaman harcanır bu da okumaya daha çabuk geçmeyi sağlar. Harf yazma öğrenme süresi bitişik eğik
yazıyla daha uzun sürer. ÖK-13 kodlu öğretmen ise ‘’Dik temel yazı ile okuma yazma daha çabuk
gerçekleşir. Çünkü çocuklar yazılarını dik temel harflerde daha kolay okuyabiliyorlar. Bu motivasyon ile
daha kısa sürede okuyup yazabiliyorlar’’demiştir.
Dik temel yazının kısa sürede öğretilmesinin okuma-yazmaya daha çabuk geçmeyi sağladığını belirten
görüşler de mevcuttur. Bu konuda ÖK-5 kodlu öğretmen görüşünü şöyle belirtmiştir; “Dik temel yazıyla
okuma–yazma daha çabuk olur. Çünkü çocuklar daha kısa sürede yazmaya geçerler.’’
Dik temel yazının kullanımının yaygın olması sebebiyle okuma-yazmaya daha çabuk geçildiğine ilişkin
ÖK-6 şöyle görüş belirtilmiştir; ‘’Dik temel yazıyla okuma ve yazma öğretmek daha kolaydır. Çünkü çocuk
hayatının her alanında, her yerde dik temel harfleri görmektedir. Bu sebeple dik temel harflerle okum –
yazma daha çabuk gerçekleşir.’’
Öğrenciler dik temel yazıyla yazı yazmayı daha kısa sürede öğrendiklerinden okumaya da daha çabuk
geçtiklerini belirttikleri görülmektedir. Bu konuda ÖK-21 kodlu öğretmen ‘’ Dik temel yazıyla daha çabuk
gerçekleşir. Çünkü çocuklar yazarken daha az efor harcıyorlar. Bu sebeple hem okuma hem de yazma daha
çabuk gerçekleşir.’’ demiştir.
Öğrencilerin dik temel yazıyla yazı yazmayı öğrendiklerinde DTY’nin okunaklı olmasından dolayı,
okuma-yazmanın daha çabuk gerçekleştiğini belirten görüş ÖK-19 tarafından şöyle belirtilmiştir; ‘Okumayazmaya dik temel harflerle daha çabuk geçiliyor. Yazılar okunaklı ve okumaya daha çabuk geçiliyor. Bitişik
eğik yazılarda okuma-yazmada harflerin karışıklığı sorun oluyordu.’’
Öğrencilerin dik temel yazıya daha hazır bulunuşluluklarından dolayı okuma-yazmanın daha çabuk
gerçekleştiğini belirten görüş ÖE-17 tarafından şöyle belirtilmiştir. ‘’Dik temel yazıyla okuma-yazmaya
daha çabuk geçilir. Çocukların hazır bulunuşluğu dik temel harflere uygundur ve okurken harfleri daha
rahat seçebilirler.’’
Aile desteğinin dik temel yazı öğretiminde daha fazla olduğundan okuma- yazmanın daha çabuk
gerçekleştiğini belirten görüş ÖK-14 tarafından şöyle ifade edilmiştir, “Dik temel yazı ile okuma – yazma
daha çabuk gerçekleşir. Çünkü dik temel yazıyı öğrenmek daha kolaydır. Aileden de bu yönde daha doğru
destek alabiliyorlar. Ayrıca biz öğretmenler de eğik el yazısı ile eğik bitişik yazı ile yazarken daha yavaş
yazıyoruz.’’
Okumanın aynı; yazmada farklılık olduğuna ilişkin görüşler:
Her iki yazı türünde de okumanın aynı; yazmada farklılık olduğuna ilişkin görüşlerde ortaya çıkmıştır.
Bu konuda ÖK-1 şöyle demiştir; “Okuma süreci iki türde de aynı süreçte olsa da, yazma dik temel yazıyla
daha çabuk oluyor. Yazım kolaylığı dik temel yazıyla daha hızlı kavrandığı için…’’Bu görüşü destekler
nitelikte ÖE-3 görüşünü şöyle belirtmiştir; “Dik temel yazı ile okuma–yazma daha çabuk
gerçekleşmektedir. Okuma-yazma süreci aynı anda yürütüldüğünden yazmada yaşanan gecikmeler okuma
sürecini etkilemektedir.’’Bu konuda ÖE-2’nin görüşü ise şu şekildedir, “Öğrenci açısından fark eden bir yazı
yok. Öğretilmesi açısından yanlış metotlar kullanılması sorun olmaktadır. Örneğin çok fazla ödev verilmesi,
veliyle iletişim kuramamasından dolayı öğrenci çok baskı altında tutulmaktadır. Öğrenci sanki eğik bitişik
yazıyı zor öğreniyor sanılmaktadır.’’
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Tablo 5.
Zümre Öğretmenlerinin Hangi Yazı Çeşidini Seçtikleri ve Bunların Nedenlerine İlişkin
Öğretmen Görüşleri
Bitişik eğik yazıya ilişkin görüşler
f
Öğrenci ve öğretmenin zorlanması
Okunaklı olmaması
Öğretiminin zor olması
Toplam

1
1
1
3

Dik Temel Yazıya İlişkin Görüşler

f

Öğretiminin kolay olması
İş yükünü azaltması
Ders kitaplarıyla uyumlu olması

6
2
1

Kalıcı olması

1

Öğrenme ve uygulama kolaylığı

1

Akıcı ve eğlenceli olması

1

Net olması
Toplam

1
13

Tablo-5’te zümre öğretmenlerinin hangi yazı çeşidini seçtiklerine ilişkin öğretmen görüşleri
incelendiğinde;

Bitişik eğik yazıya ilişkin görüşler:
BEY’in öğretilmesinde öğrenci ve öğretmenlerin zorlandıklarını ve okunaklı olmadığını belirten
görüşler ortaya çıkmıştır. Bu konuda Ö-3 kodlu öğretmenin görüşü şöyledir; “Dik temel yazıyı seçtik.
Öğretilmesinin daha kolay olduğunu düşündüğüm için. Çünkü bitişik eğik yazının öğretilmesi zordur.’’
Benzer şekilde Ö-17 ise; “Dik temel yazıyı seçtik. Bitişik eğik yazı öğretimi daha zor ve yazıların okunaklı
olmamasından dolayı’’demiştir.’’
Dik Temel Yazıya İlişkin Görüşler:
Dik temel yazı öğretiminin ve öğrenilmesinin kolay olduğuna ilişkin görüşler ortaya çıkmıştır. Bu
konuda ÖK-4 şöyle demiştir; “Dik temel yazı çeşidini seçtik. Çünkü yazma öğretimi daha kolaydır. Okumaya
daha erken geçerler.’’ÖK-10 kodlu öğretmenin görüşü ise şöyledir; “Dik temel yazı. Öğrenciler her yerde
bu yazıyı gördüğünden ve kas gelişimine uygun olduğundan daha kolay öğrenirler’’demiştir. ÖE-18‘de
şöyle demiştir; ‘’ Dik temel yazı öğrenmesi kolay, karmaşık değil ve çok çaba gerektirmiyor.’’Bu görüşü
destekler nitelikte ÖK-21 ise; “Dik temel yazıyı seçtik. Kolay olduğu için. Bizim ve öğrencinin yükünü
azalttığı için’’ demiştir. ÖK-6’nın görüşü şöyledir; “Dik temel yazıyı tercih ediyorum. Çünkü harflerin ayrımı
kolay olduğundan okunması ve yazması kolaydır.’’
Öğretmenler kendilerinin ve öğrencilerin iş yükünü azalttığı için DTY’yi seçtiklerini belirtmişlerdir. Bu
konuda ÖK-21 kodlu öğretmen görüşünü şöyle ifade edilmiştir; “Dik temel yazıyı seçtik. Kolay olduğu için.
Bizim ve öğrencinin yükünü azalttığı için.’’ ÖE-2 ise; “Dik temel yazıyı seçtik. İş yükü azalttığından dolayı’’
demiştir.
DTY’yi ders kitaplarıyla uyumlu olmasından dolayı seçtiklerini belirten görüşler de ortaya çıkmıştır.
Bu konuda ÖE-16 görüşü şöyledir; “Dik temel yazıyı yazımı daha kolay ve ders kitaplarıyla uyumlu
olduğundan seçtik. Not: Bende dik temel yazıyı öğrenip, başka bir okula nakil giden öğrenci bitişik eğik
yazıyla yazı öğreten bir öğretmene düştüğünde nasıl uyum sağlayacak. Bunu düşünen yok mu?’’
DTY’nin kalıcılığının olmasından dolayı seçen öğretmenler olduğu da ortaya çıkmıştır. Bu konuda ÖK5 görüşünü şöyle ifade etmiştir. “Dik temel yazıyı seçtik. Öğretilmesi ve kalıcılığı daha kolaydır.’’Bu görüşü
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destekler nitelikte ÖK-14 şöyle demiştir; “Dik temel yazıyı seçtik. Bu şekilde daha çabuk öğreneceklerine
ve ileriki yıllarda daha düzgün yazıları olacağına inandık.’’
Ayrıca öğrenme ve uygulama kolaylığı sağlaması, akıcı ve eğlenceli olması, net olması gibi
sebeplerden dolayı öğretmenlerin DTY’yi seçtiklerini belirttikleri görülmektedir. Bu çerçevede ÖK-12 kodlu
öğretmen şöyle demiştir; “Dik temel yazıyı seçtik. Öğrenmenin ve uygulamanın çocuklar için daha uygun
olduğuna inandığımız için.’’Benzer şekilde ÖK-15 ise; “Dik temel yazıyı seçtik. Çünkü dik temel yazı daha
kolay kavranıyor. Yazıda sıkıntı çekilmeyince ders daha eğlenceli oluyor. Ayrıca yazılar daha güzel oluyor’’
demiştir. ÖK-19’un görüşü ise şöyledir; “Dik temel yazıyı seçtim. Daha açıklayıcı ve anlaşılır. Yazı net ve
okunaklıdır.’’
Tablo 6.
Öğretmenlerin Bireysel Olarak Hangi Yazı Çeşidini Seçeceklerine İlişkin Görüşleri
Bitişik eğik yazıya ilişkin görüşler
f
Bitişik eğik yazıyı seçerim

1

Toplam

1

Dik Temel Yazıya İlişkin Görüşler

f

Dik temel yazıyı seçerim

20

Toplam

20

Tablo-6’da öğretmenlerin bireysel olarak hangi yazı çeşidini seçeceklerine ilişkin görüşleri
incelendiğinde, ÖE-17 kodlu öğretmen hariç diğer bütün öğretmenlerin dik temel yazıyı seçecekleri
yönünde fikir belirttikleri ortaya çıkmıştır. Diğer bütün öğretmenler ise dik temel yazıyı seçeceklerini
belirtmişlerdir. Bu konuda ÖK-6 kodlu öğretmen; ‘’Dik temel yazıyı tercih ediyorum. Çünkü harflerin ayrımı
kolay olduğundan okunması ve yazması kolaydır.’’ demiştir. ÖE-8 ise; “Dik temel harflerle daha hızlı
okuma- yazmaya geçildiği için dik temel yazıyı seçtik’’ demiştir. ÖK-12’de; ‘’Kesinlikle dik temel yazıyı tercih
ederim. Düz yazının öğreniminden sonra bitişik eğik yazıyı öğrenmek daha kolay oluyor ve çocuklar daha
güzel yazıyorlar’’ demiştir. Bununla birlikte ÖE-16 şöyle demiştir; “Ben dik temel yazıyı tercih ederim. Ama
haftada bir saat bitişik eğik yazı olmasını da isterim.’’ÖE-2 kodlu öğretmen ise; ‘’Geleneksel bir toplumda
yaşadığımız için dik temel yazıyı seçmek zorunda kalırım’’ demiştir.
Tablo 7.
Dik Temel Yazı Öğretirken Karşılaşılan Sorunlarla Bitişik Eğik Yazı Öğretirken Karşılaşılan
Sorunların Aynı Olup Olmadığına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Bitişik eğik yazıya ilişkin görüşler
f
Bağlantı noktalarının zorluğu
7
Harf şekillerinin karıştırılması
2
El-bilek ve parmaklarda ağrı oluşması
2
Öğretmen ve öğrencilerin zorlanması
1
Öğrencilerde güvensizlik oluşturması
1
Zamanla kurallardan uzaklaşılması
1
Toplam
14
Dik Temel Yazıya İlişkin Görüşler
f
Harfler arası mesafenin ayarlanmaması
6
Kolay yazılması
4
Toplam
10

Tablo 7’deki dik temel yazı öğretirken karşılaşılan sorunlarla bitişik eğik yazı öğretirken karşılaşılan
sorunların aynı olup olmadığına ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde;
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Bitişik eğik yazıya ilişkin görüşler:
DTY ile BEY’i öğretirken karşılaşılan sorunların farklı olduğunu belirttikleri görülmektedir.
Katılımcıların önemli bir kısmının bu farklılığın bitişik eğik yazıdaki harf bağlantı noktalarının zorluğundan
kaynaklandığı yönünde fikir belirttikleri ortaya çıkmıştır. Bu konuda ÖK-5 kodlu öğretmen görüşünü şöyle
ifade etmiştir; “Farklıdır. Dik temel yazıda çok problem yaşamadık. Fakat eğik yazıda, bağlantıda, elini
kaldırarak yazma gibi bir sürü problem yaşıyorduk.”Bu görüşü destekler nitelikte ÖE-8’in görüşü şöyledir;
“Farklı. Bitişik eğik yazı ile devam eden süreklilik olduğu için bunun zorluklarını yaşadık. Dik temel harflerle
herhangi bir zorluk yaşamadık.’’ÖK-20’nin görüşü şöyledir. “Güçlükler farklıdır. Dik temel yazıda, eğik
temel yazıya nazaran daha az sorunla karşılaşılır. Harf birleştirme, birleşim noktasını karıştırma, yanlış
yönde yazma gibi güçlükler ortadan kalkıyor. ÖK-13 kodlu öğretmen ise; “Sorunlar farklı. Bitişik eğik yazıda
harflerin bağlantı noktalarının yazımı çocuklar tarafından zor algılanıyor ve bu durum yazılarda bir
bütünlük oluşturmuyordu. Dik temel yazıda böyle bir durum yok. Sadece bazı harflerin yazım yönleri
karıştırılıyor. Örneğin: ‘’b ve ‘’d’’ gibi’’ demiştir. ÖK-19 ise; ‘’Sorunlar farklı farklıdır. Bitişik eğik yazıda
harflerin bağlantısını öğrenmekte çok zorlandık. Dik harflerde sesleri algılamakta sorun yaşandı. Harfleri
yazmada değil, okumada sorun yaşandı’’ demiştir.
Bitişik eğik yazı öğretiminde harf şekillerinin karıştırılmasından dolayı farklı zorluklar ortaya çıktığı
görülmektedir. Bu konuda ÖK-6 şöyle demiştir; “Bazı harfler karıştırılmaktadır. Bitişik eğik yazıda E harfi 3
ile karıştırılmakta, bazı büyük harfler gelen harflere bağlanırken sürekli değişmekte ve eğik bitişik yazı
birçok hareketten oluştuğu için zordur. Dik temel yazıda da harfler arası boşluk ayarlanamamaktadır. Buna
rağmen öğrenciler dik temel yazıyı daha kolay öğrenmektedirler.” Benzer şekilde ÖK-12 ise “Dik temel
yazıda yazı hataları daha rahat düzeltiliyor. Çocuklar daha çabuk öğreniyor. Bitişik eğik yazıda harflerin
şeklinden dolayı problem yaşıyorduk’’ demiştir.
Bitişik eğik yazı öğretiminde el-bilek ve parmaklarda ağrı oluşmasından kaynaklı farklı zorluklar ortaya
çıkmıştır. Bu konuda ÖE-16 “Dik temel yazıyı yazdırırken yazım kurallarına ve çizgilerin çiziminde özen
göstermek, öğrencilerle, ilgilenmek sorunları giderir. Bitişik eğik yazıda öğrencilerin el, parmak, el bilek
kasları yeterince gelişmediğinden ağrılar oluşmakta ve bu da yazı yazma isteğini zorlaştırıyor.’’ demiştir.
Benzer şekilde ÖE-17 kodlu öğretmenin görüşü şöyledir; “Dik temel harflerde kelimeler, harfler arası
boşluk bırakmakta zorluk çekilebilirken, çocuklar bitişik eğik harfleri yazarken kalemi daha çok sıktıkları ve
yazı yazmanın zorlu bir hale geldiğini gözlemliyoruz. Ayrıca bitişik eğik harflerin benzerliğinden okumanın
zorlaştığı gözlemlendi.’’
Bitişik eğik yazı öğretiminde öğretmen ve öğrencilerin zorlandığına ilişkin görüşler de ortaya çıkmıştır.
Bu konudaÖK-10 kodlu öğretmenin görüşü şöyledir; “Çocuklar bitişik eğik yazıda bağlantılardan dolayı
zorlandıkları için. ’’Bu konudaÖK-21 şöyle demiştir; “Dik temel yazıda daha az sorun yaşıyorum. Eğik
yazıdaki harfleri yazarken öğrenciler çok zorlanıyor, biz bile zorlanıyoruz.’’
Bitişik eğik yazı öğretiminde yazamayan öğrencilerde güvensizlik oluşturduğu yönünde görüş ÖK-4
tarafından şöyle ifade edilmiştir; “Çocuklar dik temel harflerle daha kolay öğrendi. Bitişik eğik yazı
öğretiminde yazma çalışmaları daha uzun ve zor bir süreçte gerçekleşir. Yazamayan öğrencilerde
güvensizlik oluşabiliyor.’’
Öğretilen bitişik eğik yazının zamanla kurallardan uzaklaştığı yönünde görüş ortaya çıkmıştır. Bu
konuda ÖK-14‘ün görüşü şöyledir; “Dik yazıda sözcüler ve harfler arasında gerekli boşlukları bırakırken
zorlandılar. Bitişik yazıda ise bağlantılarda zorlanıldı. Ayrıca bitişik eğik yazı zamanla kurallarından iyice
uzaklaşırken, dik temel yazı daha da düzgün hale gelebiliyor.’’
Dik temel yazıya ilişkin görüşler:
Dik temel yazı öğretiminde ise farklı zorluklar olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların önemli bir kısmı
harfler arası mesafenin ayarlanmamasının sorun olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu konuda ÖK-1
şöyle demiştir; ‘’Dik temel yazıda harfler arası mesafe ayarlamada sıkıntı yaşamaktayız. Bitişik eğik yazıda
ise kıvrımlar dolayısıyla harfleri tam yapamamaktan sorun yaşadık. ’’Benzer şekilde ÖE-2 ise “Dik temel
yazıda heceler yazılırken harfler arasındaki mesafeyi ayarlamada öğrenciler zorlanmaktadır’’ demiştir. Bu
konuda ÖK-7 kodlu öğretmen ‘’Karşılaştığımız sorunlar aynı değildir. Mesela kelime ve harfler arasındaki
boşluğu fazla bırakma sorunu dik temel yazı öğretiminde yaşanabiliyor’’ demiştir.
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Dik temel yazı öğretiminde yazının kolay yazılmasından kaynaklı farklılıklar olduğu da ortaya çıkmıştır.
Bu konuda ÖE-3’ün görüşü şöyledir; “Dik temel yazıyı seçtik. Öğretilmesinin daha kolay olduğunu
düşündüğüm için seçtik. Çünkü BEY’in öğretilmesi zordur. ’’Benzer şekilde ÖK-11 kodlu öğretmen “Dik
temel yazı öğretirken sorun yaşamıyorum’’ demiştir. Bu konuda ÖK-15 ise; Farklı. Dik temel harflerin
yazımını; yazılış yönü olarak kavratmak çok daha kolay’’ demiştir. ÖE-18 kodlu öğretmen de; “Farklılıklar
var tabii. Bitişik eğik yazı karmaşık ve yorucu, sonraki yıllarda öğrenciler zaten dik temel harfleri
kullanıyorlar ve yazıları inanılmaz çirkin oluyor’’ demiştir.
Sonuçlar
Araştırma sonucunda öğrencilerin bitişik eğik yazının; harf bağlantılarını yapamadıkları, karmaşık
olduğu, zamanla bozulduğu, ailede ve çevrede kullanılmadığından öğrencilerin zorlandıkları, beceri
gerektirdiği, öğrenciler kendilerine göre yeni şekiller oluşturduğu, sınıflar ilerledikçe hızlı yazma, not tutma
gibi durumlarda yazılarının bozulduğu, bağlantı ve kıvrımların yazı öğretimini zorlaştırdığı, bazı harflerin
yazılışının kendine benzemediği, yazım zorlukları, el kaslarının bitişik eğik yazı için zayıf olduğu, öğretiminin
uzun sürmesi, yazamayan öğrencilerde güvensizlik oluşturduğu gibi sebeplerden dolayı öğrenilmesinin zor
olduğu, okuma-yazmaya geçişin geciktiği, güzel yazamadıkları, yazıların okunaklı olmadığı; öğretmenlerin
gerek bireysel ve gerekse zümre olarak hemen hemen hepsinin bitişik eğik yazıyı seçmedikleri ancak bitişik
eğik yazının daha estetik olduğu sonuçlarına varılmıştır.
Öğretiminin kolay olması, harflerin net ve uzantısız olması, okunaklı olması, tek hamlede yapılması,
kullanımının yaygın olması, beceri gerektirmemesi, karakterlerinin birbirinden bağımsız olması, harflerin
tam yazılması, yapılan çizgi çalışmalarının dik temel yazının öğretiminde etkili olması ve öğrenilmesini
kolaylaştırması, benzetme yöntemi kullanıldığından kalıcılığını arttırması, zaman kaybının olmaması, az
çaba gerektirmesi, ailelerde ve anaokulunda yapmış oldukları çalışmaların olumlu katkı sağlaması; kitap,
televizyon vb. yerlerde görmeleri, öğrencilerin hazır bulunuşlu olması gibi sebeplerden dolayı yazı
öğretiminin kolay olduğu, okuma-yazmaya çabuk geçildiği, daha güzel ve okunaklı yazdıkları belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda öğretmenlerin bireysel ve zümre olarak hemen hepsinin dik temel yazıyı seçtikleri
ortaya çıkmıştır.
Öneriler
Araştırmanın sonuçları doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Öğrenciler dik temel yazı ile kolay yazmayı öğrendiklerinden, okuma-yazmaya çabuk
geçtiklerinden daha güzel ve okunaklı yazdıklarından dolayı yazı öğretimi dik temel harflerle
yapılmalıdır.
Bitişik eğik yazının ortaokulda yerini dik temel yazıya bırakmasından dolayı bitişik eğik ile yazı
öğretiminden vazgeçilebilir.
Bitişik eğik yazı daha estetik olduğu için ilkokullarda haftada bir ders konulabilir.
Öğretmenlere yazı öğretimi için doğru metot uygulamalı olarak öğretilmelidir.
Bütünlük sağlanması açısından bitişik eğik yazıyla mı yoksa dik temel yazıla mı yazı öğretimi
yapılacağı öğretmene ve zümrelere bırakılmamalıdır. Nakil gelip-giden öğretmenler ve öğrenciler
için sıkıntı olabilir.
Ana sınıflarında yazı öğretimine yönelik hazırlık çalışmaları artırılabilir.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin sınıfta sergiledikleri olumsuz davranışlara dikkat çekmektir.
Bunun yanında araştırmada, bu olumsuz davranışların daha çok hangi eğitim-öğretim kademesinde
gerçekleştiğinin saptanılması, öğrencilerin bu davranışlardan nasıl etkilendiğinin tespit edilmesi ve bu
davranışların minimum seviyeye indirilmesi için nelerin yapılabileceğine dair önerilerde bulunulması
hedeflenmiştir. Bu çalışma nitel araştırma yönteminde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak görüşme
formu kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Analiz sürecinde araştırma
verileri kategorilere ayrılarak kodlanmıştır. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite araştırmanın kategorilerini
oluşturmuştur. Görüşme formlarından elde edilen verilerin incelenmesi sonucunda yirmi iki adet kodlama
belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 100 kişi oluşturmaktadır. Görüşme formunda üç adet soru
kullanılmıştır. Bu soruların ilkine verilen yanıtlarda katılımcıların bazıları öğretmenlerini olduğu gibi çizmiş,
bazıları öğretmenleriyle ilgili anılarını kâğıda dökmüştür. İkinci soruya verilen cevaplar neticesinde
oluşturulan kodlar, katılımcıların en çok şikâyet ettikleri öğretmen davranışlarını ortaya koymuştur. Son
soruya verilen cevaplardan olumsuz davranış sergileyen öğretmenlerin en fazla ortaokul kademesinde
görev yaptığı görülmüştür. Geçmişten günümüze eğitim süreçlerinde sınıf içi yetersizlikler, fiziksel ve
psikolojik şiddet, akademik yetersizlik, iletişim bozuklukları, adaletsizlik gibi faktörler etkili olmaya devam
ettiği sonucuna varılmıştır. Bu faktörlerin minimum seviyeye düşürülmesi büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen tutum ve davranışları, öğretmen-öğrenci ilişkileri, sınıf yönetimi, sınıf
içi etkileşim.
Abstract
The aim of this research is to draw attention to negative behaviours that teachers have in the
classroom. Besides, in the research it is aimed to determine in which education stage these negative
behaviours occur most, and to give suggestions about what can be done to minimize these attitudes and
behaviours. Qualitative research method was used for this study. An interview form was used as a data
collection tool. The collected data were analyzed with content analysis method. In the analysis process,
the research data were coded into categories. Primary school, secondary school, high school, and
university constitute the categories of the research. Twenty-two codes were determined with the result
of analysis of the data from the interview forms. The study group of research consists of 100 participants.
Three questions were directed to the participants in the interview form. In the first question, some of the
participants drew their teachers as they were, and some wrote their memories for the first question. The
codes which were constituted with the result of answers given to the second question reveal the teacher
attitudes that the participants complain most. It is seen from the answers given to the third question that
teachers behaving negatively work mostly at secondary school. It is concluded that from past to present
in the process of teaching, factors such as inabilities in the class, physical and psychological violence,
academic inadequacy, communication defect, injustice continue to be effective. It is very important to
lower these factors.
Key words: Teacher attitudes and behaviours, student-teacher relationship, classroom
management, classroom interaction.
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1.Giriş
Hayat boyu devam eden bir süreç olan eğitim bireylerin düşünme tarzını, seçimlerini, geleceğini ve
kariyerini kısacası insanları birbirinden farklı ve özel kılan değerleri etkilemektedir. Örgün eğitim de insan
hayatını şekillendiren, kişilerin yaşamı boyunca kullanabileceği çekirdek becerilerin kazanılması açısından
önemlidir ve sınıf ortamında gerçekleşmektedir. Sınıflar yapıları gereği, içinde yer alan bireylerin
benimsedikleri yazılı olan ve olmayan kurallarla, değerlerle, inançlarla, iletişimlerle ve sürekli ilişkilerden
oluşmaktadır (Özcan, 2012). Bu bakımdan öğrencilerin hayatında önemli bir yer arz eden sınıfların
yönetimi de sağlıklı sınıf ortamları için gereklidir. Bu kaliteli ortamı sağlayacak olanlar öğretmenler ve
öğrencilerdir. Toplumda da en çok model alınan kişiler olan öğretmenlerin hem olumlu hem de olumsuz
davranışları eğitim ortamını etkilemektedir. Öğretmenler sınıfta öğrencilerle sıcak ve arkadaşça bir ilişki
kurduğunda öğrencilerde öğretmene, okula ve öğrenmeye karşı olumlu tutum gelişmektedir (Cheng,
1994). Ancak, tam tersi bir durum söz konusu olduğunda öğretmenlerin sınıftaki olumsuz davranışları
öğrencilerin de olumsuz tutum sergilemesine sebep olmaktadır ve bu durum öğrencilerde bazı akademik,
sosyal ve psikolojik problemlere yol açabilmektedir. Öğrencilerin akademik performansını iyileştirecek
veya kötüleştirecek olan öğretmenin tutum ve beklentileridir (Chimhenga,2016). Öğretmenlerin
cezalandırıcı, ilgisiz, sert, aşağılayıcı olduğu; hakaret ettiği; sesini yükselttiği; eşit davranmadığı veya fiziksel
şiddet uyguladığı durumlarda öğrencilerde kişilik bozukluklarına kadar varan problemler meydana
gelebilir.
Öğretmenlerin sergiledikleri tutumlar sınıf yönetimi kapsamına girmektedir. Sınıf yönetimi,
öğrencilerin akademik, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlayan etkinliklerin gerçekleştirilmesi şeklinde
tanımlanmaktadır (Evertson ve Weinstein, 2006). Brophy (2006)’ye göre ise sınıf yönetimi, başarılı bir
öğretime yardımcı olan bir öğrenme ortamının yaratılması ve sürdürülmesi için gerçekleştirilen eylemler
(fiziksel ortamın düzenlenmesi, kuralların ve prosedürlerin oluşturulması, öğrencilerin derse ilgisinin ve
faaliyetlere katılımının sağlanması) olarak tanımlamaktadır. Öğretmenlerin sınıf yönetimi şekilleri farklılık
gösterir. Bu farklılıklar, öğretmenlerin kişilik özelliklerinden, düşünce yapılarından, eğitime ve öğrenciye
bakış açılarından kaynaklanmaktadır (Erdem, 2012). Dolayısıyla, öğretmenler günlük yaşantılarının,
bireysel ve öğretim tarzı farklılıklarının etkilerini sınıf ortamlarına yansıtmakta hatta ders işlenişini bu
farklılık ve etkiye göre gerçekleştirmektedirler.
Dorman ve diğerleri (1995), karşılıklı kabul ve saygıya dayalı bir öğretmen-öğrenci ilişkisinin
bulunmadığı sınıflarda daha çok disiplin sorunu yaşandığını tespit etmişlerdir. Günümüzdeki eğitim
sistemlerinde de bunun örneklerini net bir şekilde görmek mümkündür. Örneğin; bir sınıf ortamında
öğretmen öğrenciye sinirlenip olumsuz tepki verdiğinde öğrenci öğretmene disiplinsiz tavırlarda
bulunabilmektedir. Bu da sınıflarda huzursuz ortamlara yol açmaktadır.
Nitekim Terzi ve İpek (2010) tarafından yapılan bir diğer araştırma, öğretmenlerinden destek
gördüğünü düşünen öğrencilerin okullarını daha çok sevdikleri, öğretmenlerinden yeterince destek
görmediğini düşünen öğrencilerin ise okula gitmek istemediklerini ortaya koymaktadır. Az destek
gördüğünü düşünen bu öğrencilerin genellikle karşılaştıkları öğretmen tipi otokratik yani otoriter
öğretmen tipidir. Güven (1994) araştırmasında yükseköğretimde öğrenci görüşlerine göre öğretmen
tutumlarını incelemiş; öğretmenlerin "otoriter, katı, belirsiz ve asık suratlı" olma özelliklerinin ağır bastığı
ve "dostça davranma, haksızlığa tavır koyma, yumuşak ve nazik davranma" davranışlarının ise oldukça az
görüldüğünü ortaya çıkarmıştır. İpek (1999) ise resmi ve özel liselerdeki öğretmenlerin kendilerini
demokratik bulduklarını, oysa öğrencilerin onları daha otokratik gördüklerini ortaya koymuştur. Ancak
olumlu sınıf ikliminin temelinde, öğrencilerin öğretmenleri ve birbirleriyle karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı
bir iletişim ve etkileşim içinde olmaları yer almaktadır (Evertson ve Emmer, 2013).
Öğretmen davranışlarında otokratik olma kadar yetkinlik de önemli bir yere sahiptir. Yetkinlik,
öğretmenlerin belirli bir bağlam içerisinde öğretme görevini başarılı bir şekilde yerine getirebilmek ve
öğrenci davranışlarını değiştirebilmek için gerekli davranışları gösterebilme konusundaki inanışları olarak
tanımlanmaktadır (Tschannen-Moran, Woolfolk ve Hoy, 1998). Diğer bir deyişle, yetkinlik kavramı sınıf
yönetiminin ders anlatma ve mesleki yeterlilik kapsamında değerlendirilmektedir ve huzurlu bir sınıf
ortamı sağlanarak verimli ders işlemenin anahtar noktasını oluşturmaktadır. Öğretmen yetkinlik
beklentisi; öğretmenlerin düşüncelerini, duygularını, etkinlik seçimlerini, sarf edecekleri çaba miktarını ve
engellerle karşılaştıklarında gösterecekleri ısrarın derecesini belirlemektedir (Ashton ve Webb, 1986:3).
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Atıcı (2001)’nın yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre de düşük yetkinlik grubuna sahip öğretmenlerin
eleştirme, azarlama, bağırma ve ceza gibi olumsuz yöntemleri daha fazla kullanma eğiliminde oldukları,
bu yöntemlerin yüksek yetkinlik düzeyindeki öğretmenler tarafından kullanımının daha az olduğu
görülmüştür.
Ataman (2003) elde ettiği bulgularda sınıftaki iletişim problemlerinin kaynaklarını ikiye ayırmıştır:
Birinci grupta öğretmenden kaynaklanan nedenler yer almaktadır. Bunların başlıcaları
şöyle sıralanmıştır: Öğretmenin yeterli hoşgörüye sahip olmaması, istendik davranışları
ödüllendirmekten çok istenmeyen davranışları cezalandırma yoluna gitmesi, istenilen
davranışlar için model olamaması, beklentilerini öğrencilerin gelişim seviyelerinin çok
üstünde belirlemesi ve onların bireysel özelliklerine önem vermemesi.
Duman, Gelişli ve Çetin (2004) yaptıkları araştırmalarında öğretmenlerin modern-yapıcı disiplin
yaklaşımından ziyade ağırlıklı olarak müdahaleci-baskıcı bir disiplin yaklaşımını uygulamakta olduklarına
dair bulgulara ulaşmışlardır. Memişoğlu (2005) sınıf ortamında istenmeyen davranışlara neden olan
başlıca öğretmen davranışlarını, “öğrencilerini notla tehdit etmesi, öğrencileri arasında ayrım yapması,
öğrencilerine bağırıp çağırması, seviyesiz davranışlar sergilemesi, kişisel sorunlarını sınıfa taşıması, belirli
öğrencilerle ilgilenmesi, alan bilgisinin yetersiz olması, kendi görüşlerini empoze etmeye çalışması ve
öğrencilerine değer vermemesi, öğrencilerini anlayamaması” şeklinde belirlemiştir (Şentürk ve Oral,
2008).
Öğretmenlerin otokratik tutumlarının yanı sıra okullarda fiziksel şiddet olaylarına da rastlanmaktadır.
Koç (2006)’a göre fiziksel şiddet; bireyin itaati ve disiplini sağlama, cezalandırma ya da öfke boşaltma
amacı ile şiddet uygulayarak çocuğa bir zarar verilmesidir. Gözütok (1993)'un yaptığı araştırmada fiziksel
cezanın gösterildiği, şiddetli dövme, başını sıraya vurma davranışlarının gözlenebildiği belirtilmiştir.
Okullarda görülen şiddet olaylarının hem eğitim-öğretim etkinliklerini, hem de geniş bir çerçevede bireyin
ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği dikkate alındığında, konunun önemi açıkça ortaya çıkmaktadır
(Terzi, 2007). Ayrıca fiziksel ceza, öğrencileri geçici olarak öğrenmeye teşvik etse dahi UNICEF çocukların
ceza korkusuyla hareket ettiğinde sadece öğretmeni memnun etmeyi öğrendiklerini ve kendi gelişimleri
için bilgi ve beceri edinmediklerini ve fiziksel cezanın çalışmalarda konsantrasyon kaybına neden olduğunu
belirtmektedir (Ali et al. 2015). Doğan, Aydın ve Çalış (2000) sınıf öğretmenleri ile öğrencileri arasındaki
pozitif, negatif, nötr, formal ve informal ilişkilerde gözlenen model öğretmen davranışlarını belirlemeye
çalışmışlardır (Şentürk ve Oral, 2008). Araştırmada negatif ilişkilerde gözlenen davranış sayısı altmış üç
olarak saptanmış olup en fazla gözlenen davranışlar olarak dayak atma, şiddet uygulama, vurdumduymaz
tavır takınma, korkutma ve bağırıp çağırma, azarlama, hakaret etme, kötü söz söyleme ve sert davranma
sıralanmaktadır (Şentürk ve Oral,2008).
Öğrencileri olumsuz etkileyen bir başka öğretmen tutumu ise adaletsizliktir. Öğrenciler genellikle
öğretmenlerin sınıfta ayrımcılık yaptığından ve öğretmenlerinin sürekli aynı kişilere söz hakkı verdiğinden
yakınmaktadır. Bazı öğrenciler ise öğretmenlerinin kendilerine not verirken de adaletli davranmadığını ve
bazı öğrencilere de hak ettiğinden daha fazla not verdiğini ve ilgi gösterdiğini ifade etmektedir. Sezer
(2017) yaptığı çalışmasında öğretmenlerde eşitlik ve adalet ilkesine aykırı tutumla ilgili bulgulara
ulaşmıştır. Çalışmasında eşitlik ve adalet ilkesine aykırı davranan öğretmenlerin öğrencilerde adalet
algısını zedelemekte olduğunu, nefret ve intikam alma duygusuna neden olduğunu ifade etmiştir.
Sınıflarda oluşan bu negatif ortamlar öğrencilerde çeşitli sorunlara yol açmakta ve eğitim sürecini de
kalitesizleştirmektedir. Okullarda bu ortamlar oluştuğu sürece eğitim faaliyetleri amacına hizmet
edememektedir. Sonuç olarak da okula karşı önyargılı ve okula gitmek istemeyen bireyler yetişmektedir.
Yapılan bu araştırmada da amaç öğretmenlerin sınıfta sergiledikleri olumsuz davranışlara dikkat
çekmektir. Alanda yapılan diğer çalışmalara bakıldığında sınıf ortamındaki olumsuzluklara çoğunlukla
öğrenci davranışı açısından değinildiği görülmüştür. Öğretmen davranışını odak noktasına alan
çalışmalarda da genellikle öğretmen davranışları öğretmenlerle yapılan anketler ya da görüşmeleri
içermektedir. Ancak bu araştırma hem öğrenciler hem de öğretmenlerle yapılan görüşmeler üzerine
yapılmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, onların öğrencilik yıllarına dair tecrübelerinden
faydalanılmıştır. Bunun temel sebebi, yıllar geçmesine rağmen öğretmenlerin öğrencilere karşı olan
tavırlarında bir değişiklik olup olmadığını saptamaktır. Bu yönüyle çalışma alan yazına bir yenilik katmayı
da hedeflemektedir. Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır:
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1. Öğretmenlerin sınıfta sergiledikleri olumsuz davranışlar nelerdir?
2. Bu davranışlar daha çok hangi eğitim kademesinde gerçekleşmektedir?
3. Öğrenciler bu davranışlardan nasıl etkilenmektedir?
4. Olumsuz öğretmen davranışlarının azaltılması ve daha kaliteli sınıf ortamlarının oluşması
için neler önerilebilir?
2.Yöntem
Bu araştırma, öğretmen davranışlarının derinlemesine incelenebilmesi ve katılımcıların görüş ve
fikirlerini ortaya çıkarmak için bilimsel araştırma yöntemlerinden nitel araştırma yönteminde
yürütülmüştür. Nitel araştırma, sosyal ya da beşeri bir probleme bireylerin veya grupların atfettiği
anlamları keşfetme ve anlamaya yönelik bir yaklaşımdır (Creswell,2017).
Veri toplamak amacıyla görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme, sözlü iletişim yoluyla veri toplama
tekniğidir (Karasar,2017). Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. İçerik analizi birbirine
benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun
anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım & Şimşek,2006). Bu yüzden araştırmada
elde edilen verilerin gruplandırılıp yorumlanması için bu yaklaşım kullanılmıştır. İçerik analizi, bilgilerin
tarafsız ve sistematik bir şekilde incelenmesi, yorumlanması, sınıflandırılması ve sembolleştirilmesi için
kullanılabilmektedir.
Görüşmeyle elde edilen veriler kategorilere ayrılarak kodlanmıştır. Kodlamalar el ile yapılmıştır.
Kullanılan ifadelerin sıklığının belirlenmesi için kodlanan birimlerin frekans analiziyle bir tablosu
oluşturulmuştur. Oluşturulan tablodaki veriler hakkında yorum yapılmıştır. Kodların cevaplanma sıklığına
göre frekans tablosu oluşturulmuştur.
2.1 Çalışma Grub
Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kocaeli ili Gebze ilçesinde Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan otuz beş öğretmen ve 6. ve 8. sınıfta öğrenim gören altmış beş öğrenci
olmak üzere toplamda yüz katılımcı oluşturmaktadır. Tüm katılımcılar gönüllü olarak araştırmaya
katılmıştır.
2.2 Veri Toplama Aracı
Verilerin toplanması aşamasında araştırmacı tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Görüşme, görüşmecinin cevap almak amacıyla soruları, sözlü ve genellikle yüz yüze olmak
koşuluyla deneklere yönelttiği bir şekildir (Tavukçuoğlu, 2002). Yapılandırılmış görüşme ise araştırmacının
önceden sormayı planladığı soruları içermektedir. Bu görüşme formu üç açık uçlu sorudan oluşmaktadır.
Sorular aşağıdaki gibidir:
1. Bu zamana kadarki eğitim-öğretim hayatınızda sizi akademik, sosyal ve duygusal yönden
olumsuz etkileyen bir öğretmeninizi çiziniz.
2. Bu öğretmeniniz hangi olumsuz davranışları sergilemiştir?
3. Bu öğretmeninizden hangi eğitim basamağında eğitim aldınız?
2.3 Verilerin Analizi
Yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yüz
katılımcıdan yazılı olarak edinilen veriler araştırmacı tarafından ortak bir görüşte toplanması ve daha kolay
bir şekilde analiz edilmesi için kodlar oluşturulmuştur. Bu kodlar oluşturulurken katılımcıların sorulara
verdikleri cevapları içeren ifadeler kullanılmıştır. Bu kod gruplandırmasından yirmi ana kod elde edilmiştir.
Elde edilen bu verilerin cevaplanma sıklığı yazılarak frekans tablosu yapılmıştır. En sık cevaplanan koddan
en az cevaplanana doğru bir sıralama yapılmıştır. Katılımcılara onları temsilen K1, K2, K3, K4 gibi semboller
verilmiştir. Araştırma ile elde edilen sonuçlar tekrarlanma sıklıklarıyla beraber bazı katılımcıların doğrudan
cevaplarıyla birlikte sunulmuştur.
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3. Bulgular
Hem ortaokulda halen daha eğitim ve öğrenim görmekte olan öğrenciler hem de Milli Eğitim
Bakanlığı kadrosunda görev yapan ama öğrencilik yıllarındaki deneyimlerine göre cevap veren
öğretmenler araştırmaya katılmıştır. Katılımcılara üç soru yöneltilmiştir ve sorulan üç soru ile katılımcıların
öğretmenleriyle ilgili görsel algıları, öğretmenlerinin sınıfta sergiledikleri olumsuz tutum ve davranışlar ve
bu öğretmenlerin hangi eğitim kademesinde olduğuyla ilgili bilgilere ulaşılmıştır. Katılımcıların görüşme
sorularına verdiği cevaplar analiz edilmiştir.
İlk soruda katılımcıların öğretmenlerine dair görsel algılarıyla ilgili veri elde etmek için öğretmenlerini
bir kâğıda resmetmeleri istenmiştir. “Bu zamana kadarki eğitim-öğretim hayatınızda sizi akademik, sosyal
ve duygusal yönden olumsuz etkileyen bir öğretmeninizi çiziniz.” görüşme formunun ilk sorusudur. Yüz
katılımcının kırk biri çizim konusunda çok iyi olmadıklarını belirterek çöp adam diye tabir edilen çizimleriyle
öğretmenlerini kâğıda aktarmıştır. Yirmi sekiz katılımcı öğretmenlerini oldukları gibi çizmiştir. On iki
katılımcı üzgün ya da asık yüz ifadesi olan çizimler yapmıştır ve hatta bu çizimlerden birinde katılımcı
zihnindeki algıyı, ortamı güneşli ancak öğretmeni asık suratlı ve üzerine yağmur yağar şekilde çizerek
anlatmıştır. Katılımcılardan dokuzu öğretmenlerini sınıf ortamında bu olumsuz davranışı sergilerken
çizmiştir. Bu çizimlerden birinde katılımcı sınıf ortamında çizdiği öğretmeninin yüzüne kocaman bir soru
işareti çizerek öğretmenini anlayamadığını ifade etmek istemiştir. Bir diğer katılımcı ise kâğıdın bir
köşesine öğrencilerin bir kısmının olduğu öğretmensiz bir sınıf çizmiş ve bu sınıfın dışında çalışkan
öğrencileriyle bir iddia karşılığı masa tenisi oynayan bir öğretmen çizmiştir. Katılımcıların yedisi kızgın yüz
ifadeli, dördü ise öğretmenlerini korkunç bir karaktermiş gibi çizimler yapmıştır. Katılımcılardan biri de
öğretmeni kızgın bir şekilde elinde silahla beraber öğrenciye ateş ederken çizmiştir. İki katılımcı ise
çizimlerinde hem sınıf ortamını hem de çöp adamı kullanmıştır.
İkinci soru ise şu şekildedir “Bu öğretmeniniz hangi olumsuz davranışları sergilemiştir?”. Bu soruya
verilen cevaplarla ilgili içerik analizi yapılarak sınıf ortamında öğretmenlerin sergiledikleri ve öğrencileri
akademik, sosyal ve duygusal yönden etkileyen olumsuz tutum ve davranışlarla ilgili 22 ana kod elde
edilmiştir. Bu kodlar şunlardır; adaletsizlik, agresiflik, aşırı disiplin, ceza verme, çoğunlukla derse
gelmeme, çok yazı yazdırma, ders anlatmama, derse geç girme, diksiyon bozukluğu, düşük benlik algısına
sebep olma, ego yüksekliği, fiziksel şiddet, iletişim becerisi zayıflığı, korkutma, mesleki yetersizlik,
öğrenciyi dinlememe, psikolojik şiddet, sıkıcı ders anlatma, sigara kokma, suratsız/ sert olma, telefonla
meşgul olma ve yapılanı beğenmeme. Ayrıca bu kodların söylenme sıklığına göre frekans analizi yapılmış
ve hangi davranışların daha çok sergilendiği ortaya konmuştur.
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Tablo1.
Öğretmenlerin Sergiledikleri Olumsuz Tutum ve Davranışlar
Olumsuz Davranışlar

f

Psikolojik Şiddet

59

Adaletsizlik

49

Fiziksel Şiddet

44

Agresiflik

23

Ders Anlatmama

23

Sıkıcı Ders Anlatma

12

Ceza Verme

12

Suratsız / Sert Olma

11

Korkutma

11

Yapılanı Beğenmeme

8

Sigara Kokma

7

Mesleki Yetersizlik

6

Telefonla Meşgul Olma

5

Derse Geç Girme

5

Öğrenciyi Dinlememe

3

Aşırı Disiplin

3

Düşük Benlik Algısına Sebep Olma

2

İletişim Becerisi Zayıflığı

2

Çoğunlukla Derse Gelmeme

2

Diksiyon Bozukluğu

1

Çok Yazı Yazdırma

1

Ego Yüksekliği

1

Yukarıdaki frekans tablosunda, kodlar en çok cevaplanandan en az cevaplanana doğru sıralanmıştır.
En çok cevaplanan kod psikolojik şiddettir. Psikolojik şiddet: “kötü bir anlam taşıyan her türlü davranış,
söz, eylem ve hareket” (Marie-France Hırıgoyen 2000, s.61), “duygusal bir saldırı”(Çobanoğlu a.g.e., s.22),
“mağdurların kendilerine olan güvenine ve öz saygısına karşı yapılan sürekli ve acımasız bir hücum” (Tim
Field, 2008),“ örgütte birey veya gruplara zarar vermek için leke sürmek, rezil etmek, ayağını kaydırmak,
gücünü kötüye kullanmak, hakaret etmek, gözdağı vermek, saldırmak biçiminde görülen davranışlar”
(http://www.lhc.org.uk/ (2008)’dır (Karcıoğlu & Akbaş, 2010). Bu yapılan tanımlar doğrultusunda,
katılımcıların ifade ettiği hakaret, bağırma, tehdit, küfür etme, aşağılama gibi davranışlar psikolojik şiddet
kodu altında değerlendirilmiştir. Bu kodla ilgili bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir:
K8: Soruları yanlış yapanlara hakaret eder, özgüven kırar.
K9: Bağırarak konuşma, hakaret, aşağılama, notla tehdit.
K12: Sürekli bağırır. Bir konuyu anlatırken dinleyip anlamadığımızda ve bunu söylediğimizde
bağırırdı kim olursa olsun.
K82: Derste arkadaşımız dersle, konuyla ilgili soru cevapladığında bile bağırıyordu.
K61: Bir derste sorduğum sorudan dolayı beni azarlamış ve aşağılamıştı.
K94, K86, K84, K70, K66, K48, K38, K37, K30, K28, K2, K5, K10, K13, K18, K22, K23, K27, K15, K14, K87,
K12, K81, K83, K77, K63, K65 öğretmenlerinin çok fazla ve/veya sürekli bağırdığını ve kızdığını ifade
etmiştir. K98, K97, K81, K68, K67, K64, K60, K49, K46, K44, K42, K41, K29, K3, K6, K20, K91, K31, K9, K8,
K81,K33, K43 öğretmenlerinin hakaret ya da küfür ettiklerini belirtmiştir. K9, K14, K69, K45 ve K36 kodlu
katılımcılar öğretmenleri tarafından azarlandıklarını ve aşağılandıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların
birçoğunun cevaplarında öğretmenlerinin onlara hakaret ettiğini ve sürekli bağırdığını belirterek psikolojik
şiddeti araştırmada en dikkat çekici kod haline getirmiş ve ön plana çıkarmıştır.
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Katılımcıların “Ayrımcılık yapıyor.”, şeklinde ifade ettikleri veya “adaletsizdi, haksızlık yapıyordu”
şeklinde belirttikleri cevaplar ‘adaletsizlik’ kodu altında toplanmıştır. Bu kod altında toplanabilecek toplam
49 cevap bulunmaktadır. Adaletsizlik kodu ile ilgili katılımcıların bazılarının ifadeleri şu şekildedir:
K76: Bu hocayı sevmememin nedeni beni diğer arkadaşlarımla kıyaslamasıdır. Ayrıca
yaptığım yanlışları da yüzüme vurmasından hoşlanmıyordum ve bunu sadece bana değil bazı
arkadaşlarıma da yapardı. Fakat benim yaptığım yanlışı bir başkası yaptığında hiçbir tepki vermez. Ama
ben yaptığımda kızar ve hatta ‘Çabuk arka sıraya geç!’ diye bağırırdı. Bu nedenle yaptıkları yüzünden onu
hep kötü hatırlayacağım.
K78: Ayrımcılık yapardı. Sadece rehberliğini yaptığı sınıftaki öğrencileri sevip onlarla diğer
öğrencilerden çok ilgileniyordu.
K80: Sevdiği öğrencileri ayırırdı. Onlara sürekli ‘Sen çok akıllısın.’ derdi ve daha çok puan,
ilgi ve bilgi verirdi.
K1: Bazı öğrencilere karşı sonsuz anlayışlı ama benim hep kötü olduğumu düşünüyor.
K2: Okul müdürünün kızına sürekli 100 verirdi. Ne kadar çalışırsam çalışayım yazılıdan hep
70 alırdım, bir kez kopya çektim ve yine 70 aldım. Kopya çektiğimi itiraf ettim ve 100 aldım.
K68: Başkalarının yaptığını başkalarına mal ederdi.
K50: Adil değildi, ayrımcıydı. Farklılıklara saygısı yoktu. Ramazan ayında tiyatro yaptığım için
bütünlemeye, sonra tekrara bıraktı.
K53: Favori öğrencileriyle vakit geçirirdi, onlarla baklavasına masa tenisi oynar ve derse çok
geç gelirdi.
K69, K60 ve K9 kodlu katılımcılar da öğretmenlerinin cinsiyet ayrımı yaptıklarını belirtmiştir.
K4, K14, K15, K7, K16, K21, K26, K31, K33, K56, K57, K58, K62, K63, K73, K77, K83, K20, K42, K46, K64,
K27, K8, K22, K37, K70, K86, K90, K14, K10 ve K84 kodlu katılımcılar da öğretmenlerinin ayrımcılık
yaptıklarını belirtmişlerdir. Yukarıdaki cümleler göz önüne alındığında öğretmenlerin çoğunlukla
öğrenciler arası ayrımcılık yaptıkları yani katılımcıların gözlemledikleri kadarıyla öğretmenlerin daha çok
ilgi ve sevgi gösterdikleri öğrencilerini kayırdıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin cinsiyet
ayrımı yaptıkları da elde edilen bulgular arasındadır. Bunun yanı sıra öğretmenlerin adaletli not dağılımı
yapmadığına dair veriler bulunmuştur.
Frekans tablosunda üçüncü sıraya yerleşen davranış fiziksel şiddet olmuştur. Öğretmenlerin kulak
çekme, tokat atma, vurma ya da cetvelle vurma, dövme gibi davranışları bu kod altında toplanmıştır.
Katılımcılardan alınan cevaplar doğrultusunda 44 kişinin fiziksel şiddetten şikâyetçi olduğu tespit
edilmiştir. Bazı katılımcılar ilk soruyla ikinci sorunun cevabını birleştirerek şiddet anını çizip konuşma
balonlarıyla anlatmıştır. Verilen cevaplarda hem psikolojik hem de fiziksel şiddete çokça rastlanmaktadır.
Katılımcılardan öğretmen olanların cevaplarında sıklıkla fiziksel şiddete rastlanmıştır, öğrenci olan
katılımcıların cevaplarında ise çoğunlukla psikolojik şiddete dair ifadeler bulunmuştur.
Fiziksel şiddetle ilgili katılımcıların bazılarının cevapları şu şekildedir:
K5: Bizi kulak halayına kaldırır.
K17: Kendisi benim akrabamdır ama beni hep dövüyordu. Bir gün matematik sorusunu
yapamayınca beni dövmüştü. Onu hala unutamadım ve onu sevmiyorum.
K20: ‘Haydar’ isimli sopasıyla odasında dayak atardı.
K61: Okula geldiği ilk gün beni dövmüştü. Çalışkan bir öğrenciydim. Dayak yemeye alışık
değildim.
K100: Ödev yapmayanları 10 dakika boyunca çömeltip oturtturuyordu. Düşene bir tekme de o
vuruyordu.
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K1, K4, K6, K7, K16, K18, K19, K25, K28, K29, K30, K32, K33, K37, K39, K41, K42, K43, K47, K52, K56,
K57, K58, K69, K79, K81, K84, K85, K88, K89, K95, K96, K97, K99 kodlu katılımcılar da fiziksel şiddetten
etkilendiklerini ifade eden diğer bireylerdir
Frekans tablosu incelendiğinde dördüncü sırada yer alan olumsuz davranış agresiflik olmuştur.
Katılımcıların 23’ü öğretmenlerinin çok sinirli ve kızgın olduğunu belirtmiştir. K4, K10, K14, K15, K18, K26,
K30, K38, K42, K43, K54, K55, K57, K63, K67, K73, K77, K83, K86, K87, K93, K94 ve K100 öğretmenlerinin
sinirli olmasından etkilenmiştir.
Beşinci sırada ders anlatmama gelmektedir. 22 katılımcı öğretmenlerinin ders anlatmadığını ifade
etmiştir. K2, K20, K40, K44, K67, K79, K8, K48, K46, K39, K59, K64, K66, K49, K82, K87, K53, K74, K77 ve
K96 öğretmenlerinin ders anlatmamasından yakınmışlardır. Ders anlatmamayla ilgili katılımcıların bazıları
da şu şekilde düşüncelerini dile getirmiştir:
K52: Ders anlatmaz. Bizim anlatmamızı ister. Listeden isim seçip soru sorar. Bilmeyene cetvelle
vurur ya da notla değerlendirme yapar.
K62: Kendi halindeydi, öğrenciyle ilgilenmezdi. Sürekli ’29 Ekim çizin’ deyip duruyordu. Boyamayı
öğrenemedim. Resim yapmayı öğrenemedim.
Ders anlatmama kodunu takip eden kod da 12 cevaplanma frekansına sahip “sıkıcı ders anlatma” dır.
Verilen cevaplar ışığında, öğretmenlerin sıkıcı ya da kötü ders anlatmasının öğrencileri olumsuz etkilediği
görülmektedir. K11, K12, K13, K19, K21, K22, K24, K27, K35, K82 ve K92 dersin kaliteli bir şekilde
işlenememesinden yakınan katılımcılardır. K77 kodlu katılımcı da düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir:
Dersi iyi anlatmazdı. Anlatsa bile anlamayana kızardı.
Araştırmaya katılan 100 kişiden 11’i de öğretmenlerin ceza vermesinden rahatsız olmaktadır.
Çalışmada “ceza verme” temasına katılımcılar cezanın tam olarak ne olduğunu belirtmeseler de K49, K35,
K23, K26, K15 kodlu katılımcılar öğretmenlerinin eksi verdiklerinden bahsetmiştir. K44 kodlu katılımcı “
Dosyasını, malzemesini getirmeyenlere hiç neden getirmediğini sormaz, direkt eksi verir.” ifadesini
kullanmıştır. Ayrıca, K7, K12, K25, K43, K56 ve K32 de öğretmenlerinin ceza verdiğini söylemişlerdir.
Frekans tablosunda sekizinci sırada “suratsız/sert olma” olarak isimlendirilen kod bulunmaktadır.
Katılımcılardan K3, K4, K8, K9, K11, K52, K56, K59, K67, K70 ve K77 öğretmenleri hakkında onların güler
yüzlü olmadıklarını; çok sert, sevimsiz, suratsız, çok mutsuz, acımasız, somurtkan olduklarını belirtmiştir.
Korkutma adı verilen kod da suratsız/sert olma kodu gibi 11 katılımcı tarafından ifade edilmiştir.
Korkutma başlığına sebep olan davranışlar ise tehditkâr tavırlar ve katılımcıların “Korkuyorum.” şeklindeki
ifadeleridir. K1, K47, K49, K94 ve K100 kodlu katılımcılar korktuklarını belirtmişler ve K95 kodlu katılımcı
da korkusunu şu sözlerle dile getirmiştir:
Şımarık olan erkeklere hep tekme atardı. Tekme atarak onları korkutup düzenli bir hale getireceğini
sanıyordu.
K67: Derslerinde korkar, kendimizi ifade edemezdik.
Tehdit içeren davranışlardan da K9, K34, K45 ve K49 kodlu katılımcılar bahsetmiştir.
Katılımcılardan sekizinin bahsettiği kod yapılanı beğenmemedir. K1, K5, K10, K59, K79 ve K91 derste
yaptıkları eylemlerin öğretmenleri tarafından beğenilmediğinden şikâyet etmektedir. Bununla beraber
K77 kodlu katılımcı düşüncelerini şu şekilde belirtmiştir:
Elimizden geleni yapsak da ‘Bu ne biçim şey!’ derdi.
K98: Hiçbir şeyi beğenmiyordu. Ben de beğenmiyor diye yapmıyordum.
Sigara kokma kodu ise 7 kişi tarafından söylenmiştir. K1, K47, K54, K55, K96 ve K99 kodlu katılımcılar
sigaradan rahatsız olduklarını belirtenlerdir. Ayrıca K75 kodlu katılımcı “Sevmiyorum çünkü yanımıza soru
çözmek için geldiğinde çok sigara kokuyor ve bundan rahatsız oluyoruz.” diyerek kendini ifade etmiştir.
6 kişi tarafından öğretmenlerinin çok zeki ve donanımlı olduğu ancak bilgilerini aktaramadığı, ezberci
bir eğitim sistemini benimsedikleri, mesleğini sevmediği, derse hazır olmadan geldiği ve mesleki olarak
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yeterli olmadıklarına dair bilgiler toplanmıştır. Bu cevaplar araştırmada mesleki yetersizlik kodu olarak ele
alınmıştır. K4, K7, K8, K3, K49 ve K69 kodlu katılımcılar öğretmenlerinin mesleki yetersizliğe sahip
olduğunu ve bu durumun onları olumsuz etkilediğini ifade eden katılımcılardır.
K48, K66, K86, K89 ve K92 kodlu katılımcılar öğretmenlerinin ders esnasında telefonla
mesajlaşmalarından ya da meşgul olmalarından hoşlanmadıklarını belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin derse geç girmesi katılımcıların olumsuz karşıladığı bir başka koddur. K53, K54, K67
ve K92 öğretmenlerinin derse geç girmesinden rahatsız olan katılımcılardır. Bunlara ek olarak K2 kodlu
katılımcı da bu durumu şu şekilde ifade etmiştir:
Derslere hep geç girer, sınıfa geç gelenlere de bağırırdı.
K62, K63 ve K68 kodlu katılımcılar öğretmenlerinin kendilerini dinlemedikleri için öğretmenlerini
sevmediklerini ifade etmektedirler. Bu nedenle, bu üç katılımcının cevabına göre öğrenciyi dinlememe
kodu oluşturulmuştur.
Bir diğer kod ise aşırı disiplindir. K4, K55 ve K57 kodlu katılımcılar öğretmenlerinin fazla disiplinli
davranışlarından ve otoriter tavırlarından olumsuz etkilenmekte olduklarını belirtmiştir.
K1 kodlu katılımcı “Kendimi yetersiz hissetmeme sebep oluyor.” ve K8 kodlu katılımcı “Soruları yanlış
yapanlara hakaret eder, özgüven kırardı.” şeklinde cevaplar vermişlerdir. Bu cümlelerden yola çıkılarak
düşük benlik algısına sebep olma teması oluşturulmuştur.
Katılımcıların olumsuz olarak değerlendirdiği diğer bir davranış teması ise iletişim becerisi zayıflığıdır.
K6 ve K8 kodlu katılımcılar öğretmenlerinin iletişim becerisinin zayıf olduğunu ve argo konuşmalar
yaptığını ifade etmişlerdir.
Sıradaki kod çoğunlukla derse gelmemedir. K20 ve K40 kodlu katılımcılar bu durumu şu şekilde
ifade etmişlerdir:
K20: Müdür olduğu için çoğu derslere girmezdi.
K40: Bazı günler hiç gelmezdi. Hep konulardan geride kalırdık. Bir ay boyunca gelmezdi. Rapor
alırdı.
Son olarak “Bu öğretmeninizden hangi eğitim basamağında eğitim aldınız?” sorusu sorulmuştur.
Verilen cevaplardan aşağıdaki tablo oluşturulmuştur:
Tablo 2.
Olumsuz Davranış Sergileyen Öğretmenlerin Okul Kademelerine Dağılımı.
İlkokul
Ortaokul
Lise
Yetişkin
15
11
6
Altıncı Sınıf
10
28
Sekizinci Sınıf
12
15
-

Üniversite
3
-

Toplam

3

37

54

6

Yukarıdaki tabloya göre 35 yetişkin katılımcıdan 15’i ilkokul, 11’i ortaokul, 6’sı lise öğretmenlerinden
ve 3’ü üniversitedeki öğretim üyelerinden şikâyet etmektedir. Araştırmaya katılan 38 adet 6. sınıf
öğrencisinden 10’u ilkokul ve 28’i ortaokul öğretmenlerinden rahatsız olmaktadır. 27 adet 8. sınıf öğrencisi
araştırmaya katılmış ve 12’si ilkokul, 15’i ortaokul öğretmenlerinden olumsuz etkilendiklerini belirtmiştir.
En çok olumsuz tutum ve davranış sergileyen öğretmenler toplamda 54 katılımcı tarafından belirtilen
ortaokul öğretmenleridir. Bunu 37 katılımcının cevabıyla ilkokul öğretmenleri takip etmektedir. Lise
öğretmenleri 6 ve üniversite öğretim üyeleri/görevlileri 3 katılımcı tarafından ifade edilmiştir.
4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Çalışmada, altmış beş öğrenci ve otuz beş öğretmenle görüşme yapılarak sınıf içi ortamda
öğretmenlerin tavırlarına dair veriler elde edilmiştir. Uygulanan görüşme formlarıyla elde edilen verilerde
katılımcıların öğretmenleriyle ilgili çizimleri bulunmaktadır. Bu çizimlere bakıldığında katılımcıların
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öğretmenleriyle ilgili düşünceleri ve zihinlerinde oluşan öğretmen algıları hakkında bilgi
edinilebilmektedir. Çizimlerin bazılarında yer alan sınıf ortamı betimlemeleri öğretmenlerin yarattığı
olumsuz havayı net bir şekilde yansıtmaktadır.
Elde edilen veriler ışığında ikinci soruya verilen cevaplardan yirmi iki adet ana kod
oluşturulmuştur. Oluşturulan kodların başında psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet gelmektedir. Şiddet
türleriyle ilgili veriler incelendiğinde şiddetin dönüşüm geçirerek hala devam ettiği sonucuna varılmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrencilik dönemlerinde öğretmenlerinin sınıf içi şiddetlerine maruz
kaldığı kendi ifadeleriyle görüşme formlarına yansımıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler ise halen eğitim
gördükleri sınıflarda öğretmenlerin olumsuz tutum ve davranışlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Buradaki
temel ayrım şiddetin şekil değiştirmesidir. Önceki yıllarda öğretmenlerin olumsuz tutum ve davranışları
ağırlıklı olarak öğrencilere fiziksel şiddet olarak yansırken günümüzde bu şiddet hakaret, aşağılama, benlik
saygısını zedeleme gibi psikolojik şiddete dönüşmüştür. Ancak frekans tablosu incelendiğinde fiziksel
şiddetten halen vazgeçilmediği ve yüksek bir orana sahip olduğu görülmektedir. Bu durum öğrencilerin
arkadaşlarının önünde rencide edildikleri için utanç duymalarına sebep olabilmektedir ve öğrencilerde
kötü bir şekilde anımsanacak izler bırakabilmektedir. 6. ve 8. sınıf öğrencilerinin bulundukları yaş aralığı
11-14’tür. Bu yaş dönemindeki bireylerin tecrübe ettikleri olaylar kişilik gelişimlerini etkileyebilmektedir.
Bu yüzden şiddetin her türlüsü onlar için tehlikeli olabilmektedir. Ayrıca yetişkin grubun da görüşlerine
bakıldığında üzerinden yıllar geçmesine rağmen yaşadıkları bu olayları unutmamaları öğretmenlerinin
tutumlarının hayatlarında önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Bigham (2010)’ın da belirttiği
gibi öğretmenleri tarafından desteklenmeyen öğrenciler güçlü oldukları konularda daha az gelişme
gösterme eğilimindedirler.
Psikolojik şiddet içerisine dâhil olan öğretmenin sınıf içerisinde alaycı ve aşağılayıcı bir tutum
sergilemesi davranışı, öğrencilerin motivasyonunu azaltmakta, utanmasına, eksik hissetmesine ve yalan
söylemesine sebep olmaktadır. Öğretmenlerin bu tip davranışlar sergilemesi öğrencilerin sadece şimdiki
durumlarını değil ilerleyen yıllardaki hayat tarzlarını da olumsuz etkileyebilmektedir. Öğrencilerin
potansiyellerini gösteremeyen çekingen karakterdeki bireyler olmalarına sebep olabileceği de
öngörülebilecek sonuçlardandır.
İki şiddet tipi kadar cevaplanma oranına sahip olan adaletsizlik, öğrencilerdeki eşitlik duygusuna zarar
vermektedir. Öğrencilerde nefret ve intikam gibi kötü duyguların ortaya çıkmasına da sebep vermektedir.
Özgüven eksikliği, hayata dair ümitsizlik, insanlara karşı önyargılı olma ve korku da öğrencilerde
oluşabilecek kişiliği zedeleyici sonuçlar arasında sayılabilir. Ayrıca, adaletsiz tavırlar Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından belirlenen meslek ahlakı ilkelerinden doğruluk ve güvenilirliğe aykırıdır. Adalet, kişilerarası
ilişkiler için önemli bir yol gösterici ilkedir ve eğitimsel sosyalleşmenin önemli bir unsuru olarak kabul edilir
(Pretsch et al., 2016). Bu nedenle öğrencilerin hem sosyal hem de akademik başarısı için sınıflarda adalet
kavramının oluşmasına dikkat edilmelidir.
Etkili bir öğretmen için, kişisel özellik ve tutumlar ile öğrenci ilişkileri boyutları altında tanımlanan
nitelikler, öğretim becerileri, sınıf yönetimi ve sunuş becerileri boyutlarından daha önemli kabul
edilmektedir (Karakelle & Canpolat, 2008). Bu sebeple öğretmenlerin sınıf içi tutumları fazlaca önem arz
etmektedir. Sınıf içerisinde devam eden olumsuz tutum ve davranışlar öğrencilerin okula, öğretmene ve
derse karşı bakış açılarını olumsuz etkilemektedir. Öğretmenlerin davranışlarından rahatsız olan öğrenciler
öğretmene karşı saygı ve sevgisini yitirmekle birlikte derse karşı aidiyet duygusunu da kaybetmektedir.
Öğrencilerin hedefledikleri kariyeri elde etmek ve onu geliştirmek için belirli bir akademik başarı elde
etmeleri gerekmektedir. Öğretim ortamındaki olumsuz tutum ve davranışlar öğrencinin akademik
başarısına negatif bir şekilde yansımaktadır. Bu negatif etki öğrencilerin istedikleri kariyerleri elde
etmelerine engel olabilmektedir. Bu sebeple öğretmenlerin öğrencilerin başarılı olmasına yardımcı olması
için, her öğrenciye yönelik tutumlarının ve bu tutumların her öğrencinin performansını nasıl
etkileyebileceğinin farkında olmalıdırlar (Bigham,2010).
Elde edilen bulgulardan çıkarılabilecek bir diğer sonuç ise olumsuz davranışlarda bulunan
öğretmenlerin en çok ortaokul seviyesinde olduğudur. Buradan hareketle branş öğretmenlerinin
öğrencilere karşı daha sabırsız olduğu ve daha çok olumsuz tutum ve davranışa sahip olduğu ileri
sürülebilir.
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Geçmişten günümüze eğitim süreçlerinde sınıf içi yetersizlikler, fiziksel ve psikolojik şiddet, akademik
yetersizlik, iletişim bozuklukları, adaletsizlik gibi faktörler etkili olmaya devam etmektedir. Bu faktörlerin
minimum seviyeye düşürülmesi büyük önem taşımaktadır. Zira öğretmenlerin olumsuz tutum ve
davranışları devam ettiği sürece öğrencilerin de akademik başarıları olumsuz yönde etkilenmektedir.
Akademik başarının yanında öğrenciler psikolojik ve sosyal yönden de öğretmenlerinin bu tür
davranışlarından olumsuz olarak etkilenmektedir. Maurer ve Wallerstein (1984)’e göre de fiziksel cezanın
uygulanması okullarda başarının düşmesine ve olumsuz davranışların ortaya çıkmasına neden olan
durumlardan biridir. Sınıf ortamında çoğul bir halde bulunsalar da öğrencilerin hepsinin ayrı ayrı
karakterlerde olduğu unutulmamalı, bireysel farklılıklarına dikkat edilmeli ve saygı duyulmalıdır.
Öğretim ortamlarındaki olumsuzluklar gerçekleştiği an önlenemeyebilir ancak öncesinde alınan
tedbirlerle bu negatif durumlar en aza indirilebilir. Öğretmenlerden kaynaklanan olumsuz sınıf atmosferini
önlemek için çeşitli uygulamalar gerçekleştirilebilir. Örneğin;
hizmet içi eğitimlerin içeriği
zenginleştirilebilir, sayısı arttırılabilir ve bu süreç takip edilebilir. Öğretmenlerin yöntemsel, psiko-sosyal
ve akademik yönlerini geliştirecek eğitimler verilerek bu eğitimler zorunlu hale getirilebilir. Verilecek
hizmet içi eğitimin içeriği öğretmenleri daha aktif hale getirmeye teşvik edecek şekilde düzenlenebilir.
Eğitim sürecinin faydalı olup olmadığını takip edecek anketler, testler vb. uygulamalar yapılabilir. Hem
biçimlendirici hem de sonuç değerlendirme yapılarak eğitimin süreci ve sonucuyla ilgili dönüt alınabilir.
Hizmet içi eğitimler takip edilip sürekli hale getirildiğinde olumlu sonuçlar doğurabilmektedir.
Öğrencilere sunulan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinin daha gelişmiş şekli öğretmenlere
sunulabilir ve öğretmenler psikoloğa yönlendirilebilir. Hekim konumundaki psikologlardan da daha
profesyonel şekilde yardım alınabilir. Ayrıca okuldaki psikolojik danışmanlara ekstra eğitim sağlanarak bu
danışmanlara öğretmenin durumuyla ilgili rapor yazdırılabilir.
Öğretmenlerin mesleğe dair tutum ve davranışlarını ölçen bir mesleki gelişim envanteri geliştirilerek
öğretmenlere uygulanabilir. Bu süreç rehberlik servisi tarafından takip edilerek gerekli düzenlemeler
yapılabilir.
Öğretmenlere yansıtıcı ölçme uygulaması yaptırılabilir. Kendini videoya çekip izleyebilir, sınıfta
gerçekleşen her olaya dair yorumlarını not edip, kendisiyle ilgili bir rapor yazabilir ya da profesyonel bir
kişi veya gruba videoyu izletip yorum alabilir. Bunun yanında, öğretmenler de kendilerini ölçebilmek adına
öğrencilerden de ara sıra dönüt alabilir.
Bazı ülkelerin yaptığı gibi öğretmen ataması için yapılan sınavda öğretmenlerin mesleki ve teknik
yeterliklerinin yanı sıra psikolojik ve insani yönlerini ölçen bazı testler uygulanabilir. Böylece öğretmenlerin
sadece genel kültür ve yeteneğini, alan ve mesleki bilgilerini değil öğretmenliğe dair hazırbulunuşluklarının
psikolojik, sosyal ve duygusal yönü de ölçülebilir.
Öğretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak adına daha birçok adım atılabilir. Hem ruhen hem zihnen
sağlıklı bireylerin yetişmesi için öğretmenlerin sınıfta sağlayacağı refah ortamı önemlidir. Sınıfta bu olumlu
ortamın oluşabilmesi için de öğretmenlerin iyi ruh halinde olmaları gerekmektedir. Psiko-sosyal yönden
desteklenen öğretmenin pozitif hali öğrencilere de yansıyacağından öğretmenleri geliştirecek faaliyetler
gerçekleştirilmelidir.
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Ortaokullardaki Düşünme Dostu Sınıf Ortamlarına Yönelik Öğrenci
Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Serkan Aslan, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye, serkanaslan@sdu.edu.tr
Öz
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamı ile ilgili görüşlerini çeşitli
değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın
evrenini Elazığ ilinde öğrenim görmekte olan ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklemini ise 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Elazığ ilinde ortaokullarda öğrenim gören 486 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi belirlenirken tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak; kişisel bilgiler formu, Sarı (2012) tarafından geliştirilen ve Şahin
(2015) tarafından ortaokul öğrencilerine uyarlanan "Düşünme Dostu Sınıf" ölçeği kullanılmıştır. Verilerin
analizinde betimsel istatistik ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda öğrencilerin; öğrencilerin sınıflarının düşünme dostu oluş düzeyini ortanın üstünde, olumlu
algıladıkları görülmüştür. Değişkenler açısından bakıldığında elde edilen bulgular sonucunda cinsiyet
açısından kadın öğrencilerin lehine anlamlı farklılık göstermiştir. Anne ve baba eğitim durumu değişkenleri
açısından öğrencilerin sınıflarının düşünme dostu ile görüşleri arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır.
Öğrencilerin öğrenim gördükleri okulları arasında sosyo-ekonomik düzey, akademik başarı değişkenleri
açısından anlamlı farklılık saptanmıştır. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf ortamlarının düşünme dostu
olmasına yönelik görüşleri öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri açısından anlamlı derecede farklılaşmadığı
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Düşünme, düşünme dostu sınıf ortamı, düşünmeyi geliştirici davranışlar,
düşünmeyi engelleyici davranışlar
Abstract
This research aims to explore secondary school students’ views regarding thinking-friendly
classroom in terms of several variables. The research was a descriptive survey model. The population of
the research consists of secondary school students studying at schools located within the province of
Elazığ. The research sample holds a total of 486 students who study at secondary schools in Elazığ during
the academic year of 2017 and 2018. The study was used stratified sampling method while determining
the research sample. The research was employed two data collection tools. “Personal Information Form”;
“Friendly-thinking Classroom Scale” developed by Sarı (2012) and adapted to secondary school students
by Şahin (2015). Descriptive statistics and multivariate analysis of variance (MANOVA) was been used
during data analysis. Research results was suggested that the students' was positive perceptions towards
friendly-thinking classroom. Secondary school students’ views regarding friendly-thinking classroom was
been determined to significantly vary across their gender. Accordingly, female students was more positive
perceptions towards friendly-thinking classroom compared to males. No significant difference was been
identified across students’ views on friendly-thinking classroom in terms of mother-father education
status; whereas, a statistically significant difference was been determined depending on their socioeconomic level and academic achievement. Besides, students’ views regarding friendly-thinking
classroom do not significantly vary across class level.
Keywords: Thinking, friendly-thinking classroom, behaviors that promote thinking, behaviors that
prevent thinking
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Giriş
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ve hayatımızdaki karmaşık sosyal sorunlar, geçmişte olduğu
gibi her şeyi bilen ya da depolayan bireyler yerine, mantıklı düşünme becerisine sahip, problem çözebilen,
olaylara ve durumlara farklı pencerelerden bakıp aralarındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilen, etkili kararlar
verebilen, sorgulayan ve yaratıcı düşünebilen bireylerin yetiştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu
zorunluluğun neticesinde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim programları düşünme becerilerini
dikkate alarak düzenlenmektedir.
Düşünme, hayatımızı etkileyen önemli eylemlerden birisidir. Düşünme, ulaşılmak istenen bir hedefi
gerçekleştirmek, karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek, olaylar ya da durumlar arasındaki bağlantıları
kurmak ya da gerçek dünyayı anlamak için kasıtlı, planlı ve örgütlü zihinsel etkinliklerde bulunma sürecidir
(Şahin-Alkın ve Tunca, 2013: 397). Planlarımızın yapılmasında, karşılaşılan her türlü sorunun çözümünde,
kararlarımızı almamızda ve içinde bulunulan her türlü durumda zihnimizin faaliyete geçmesini
sağlamaktadır (Doğanay, 2006: 180). Hayatımızda böylesi önemli bir etkiye sahip eylemin beceri haline
getirilmesi, öğrenilmesi ve öğretilmesi son derece önem arz etmektedir. Öğrencilerde etkili düşünme
becerilerinin geliştirilebilmesi için öğrenme ortamlarının, öğretim içeriğinin ve etkinliklerinin, bireyin
düşünsel becerilerinin geliştirilmesine uygun; eleştirel düşünebilmesine olanak sağlayan ve bilimsel bir
anlayış kazanmasına yardımcı olabilecek bir şekilde düzenlenmiş olması gerekir. Okulda düşünme
becerisinin geliştirilebilmesi eğitim programı, öğretmen, ders araç-gereçleri, öğrenci gibi birçok faktörün
yanı sıra sınıfın hem fiziksel hem psikolojik atmosferinin de buna uygun olmasını gerekli kılar. Düşünme
becerilerinin kazandırılabilmesinin önemli bir koşulu eğitim-öğretim faaliyetlerinin düşünmeyi
destekleyen sınıflarda gerçekleştirilmesidir. French ve Rhoder'e göre (2011) "düşünen sınıf"ın en önemli
özelliklerinden birisi öğrencilerde, öğrenmenin amacının düşünme olduğuna ilişkin farkındalığın gelişmiş
olmasıdır. Düşünen sınıfın diğer bir özelliği çoğunluğa uymak yerine, risk almanın teşvik edilmesidir.
Hataların kabul edilmesi, şüphe ve belirsizliğin teşvik edilmesi de düşünen sınıfın özellikleri arasındadır.
Düşünen sınıflarda farklı fikirlere saygı önemlidir. Aynı şekilde durumlara farklı açılardan bakabilen,
hoşgörüde düşünen sınıfların özellikleri arasındadır. Fisher’e(1995) göre düşünmeyi destekleyen sınıf
ortamında öğretmen, öğrenci ve ortamın niteliği önemlidir. Düşünme dostu sınıf ortamında;
Öğretmen öğrenme ve düşünme için uygun ortam hazırlamalı ve düşünmeyi kolaylaştıran etkinlikler
uygulamalı,
Sınıf ortamında problem çözme, eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek
etkinlikler düzenlenmeli,
Sınıf ortamı sorgulamaya, tartışmaya, farklı fikirlerin söylenebilmesine uygun olmalı,
Sınıf ortamı, öğrencilerin fikirlerini birbirleriyle paylaşacakları şekilde düzenlenmelidir.
Okullardaki düşünme dostu sınıf özelliklerinin incelenmesi, mevcut durumun belirlenmesi ve
öğrencilerin öğretme-öğrenme ortamının düşünmelerini destekleyecek şekilde düzenlenip
düzenlenmediği ile ilgili görüşlerinin alınması önemli görülmektedir. Yapılan bu araştırmanın hem bu
konuda yapılacak düzenlemelere bilimsel bir dayanak oluşturması; hem de konuyla ilgili yapılacak başka
çalışmalara ışık tutacağı umulmaktadır. Türkiye’de alanyazın incelendiğinde düşünme eğitimi ile ilgili
olarak çok sayıda araştırmaya rastlanılmasına karşın (Bökeoğlu ve Yılmaz, 2005; Gelen, 2002; Karadeniz,
2006; Seferoğlu ve Akbıyık, 2006; Yağcı, 2008; Yaman ve Yalçın, 2003) düşünmenin öğretileceği bir sınıf
ortamının hangi niteliklere sahip olması üzerine çok sınırlı sayıda (Doğanay ve Sarı, 2012a; 2012b; Kaya,
2008; Şahin, 2015) çalışmanın yapıldığı görülmüştür. Bu durumda araştırmacı tarafından bir eksiklik olarak
görülmüş ve bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan bu çalışmanın mevcut durumu ortaya
koyması açısından önem taşıdığı ve öğretmenlere bir dönüt sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamı ile ilgili görüşlerini çeşitli
değişkenler açısından incelemektir. Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
Öğrencilerin düşünme dostu sınıf ortamına yönelik görüşlerinin düzeyi nedir?
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Öğrencilerin düşünme dostu sınıf ortamına yönelik görüşleri arasında cinsiyet, akademik başarı,
öğrenim görülen sınıf düzeyi, anne-baba eğitimi, sosyo-ekonomik düzey değişkenleri açısından anlamlı
farklılık var mıdır?
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Karakaya (2012: 59) tarafından betimsel tarama
modeli "geniş gruplar üzerinde yürütülen, gruptaki bireylerin bir olgu ve olayla ilgili görüşlerinin,
tutumlarının alındığı, olgu ve olayların betimlenmeye çalışıldığı araştırmalar" olarak tanımlanmıştır. Bu
araştırmada da, ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamına yönelik görüşleri çeşitli değişkenler
açısından incelendiğinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Elazığ ilinde öğrenim görmekte olan ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Elazığ ilinde ortaokullarda öğrenim gören
486 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi belirlenirken tabakalı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Bu örnekleme alt evrendeki tüm elemanların birbirine eşit seçilme şansına sahip oldukları
örnekleme türüdür. Bu örneklemeyi yapabilmek için, önce, evren, araştırma açısından önemli görülen
değişkene göre, kendi içinde benzeşikliği olan, alt evrenlere ayrılır (Karasar, 2015: 113). Bu araştırmada da
örneklem üç sosyo-ekonomik düzeye (alt, orta, üst) ayrılmıştır. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bilgi
alınarak araştırma evreni alt, orta ve üst sosyo ekonomik düzeyde tabakalandırılmıştır. Her tabakayı (alt
evreni) temsil edecek sayıda olmak üzere seçkisiz örnekleme yoluyla alt örneklemler seçilmiş, ardından bu
alt örneklemler birleştirilerek araştırmanın örneklemi oluşturulmuştur. Araştırmanın örneklemi aşağıdaki
özellikler Tablo 1'de sunulmuştur.
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Tablo 1.
Örneklemin özellikleri
Cinsiyet

f

%

Kadın

235

56

Erkek

187

44

5. sınıf

72

17

6. sınıf

158

37

7. sınıf

91

22

8. sınıf

101

24

45-54 arası

25

6

55-69 arası

94

22

70-84 arası

131

31

85-100 arası

172

41

Okur yazar değil

92

22

Okur yazar

32

8

İlkokul

187

44

Ortaokul

69

16

Lise

42

10

Okur yazar

49

12

İlkokul

164

39

Ortaokul

94

22

Lise ve üstü

115

27

Düşük

186

44

Orta

130

31

Yüksek
Toplam

106
422

25
100

Sınıf

Akademik başarı

Anne Eğitim Durumu

Baba Eğitim Durumu

Sosyo-Ekonomik Düzey

Tablo 1 incelendiğinde, kadın öğrencilerin fazla olduğu (%56), 6. sınıfta öğrenim gördükleri (%37),
anne (%44) ve baba (%39) eğitim durumlarının ilkokul olduğu ve sosyo-ekonomik düzeylerinin düşük
olduğu (%44) görülmektedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak; kişisel bilgiler formu, Sarı (2012) tarafından geliştirilen ve
Şahin (2015) tarafından ortaokul öğrencilerine uyarlanan "Düşünme Dostu Sınıf" ölçeği kullanılmıştır.
Ölçek geliştirilirken açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Düşünme Dostu Sınıf Ölçeği (DDSÖ),
“Düşünmeyi Geliştirici Öğretmen Davranışları”, “Düşünmeyi Geliştirici Öğrenci Davranışları” ve
“Düşünmeyi Engelleyici Davranışlar” boyutlarından oluşan toplam 30 maddelik bir ölçme aracıdır.
“Düşünmeyi Geliştirici Öğretmen Davranışları” boyutunda 16 madde yer almakta ve bu maddelere ait
Cronbanch Alfa iç tutarlık katsayısı .89’dur. “Düşünmeyi Geliştirici Öğrenci Davranışları” alt boyutunda
sekiz madde yer almakta ve bu alt boyutun Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .82’dir. “Düşünmeyi
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Engelleyici Davranışlar” alt boyutu altı maddeden oluşmaktadır ve Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı
.69’dur. Düşünmeyi Geliştirici Öğretmen Davranışları alt boyutuna ait maddelerin faktör yükleri, .58 –.74;
madde – toplam puan korelasyonları ise .58 –.68 arasında; Düşünmeyi Geliştirici Öğrenci Davranışları alt
boyutunda yer alan maddelerin faktör yükleri .56 - .68; madde-toplam puan korelasyonları ise .47-.61
arasında; Düşünmeyi Engelleyici Davranışlar alt boyutuna ait maddelerin faktör yükleri .69-.82 arasında,
madde-toplam puan korelasyonları ise .56-.72 arasında değişmektedir. Toplam varyansın % 50.44’ünü
açıklamakta olan bu üç alt ölçeğin tamamına ait Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ise .88’dir (Şahin, 2015).
DDSÖ, dört derecelendirmeli (1-Hiçbir zaman, 2- Ara sıra, 3-Genellikle, 4-Her zaman) Likert tipinde bir
araçtır.
Gerekli izin alındıktan sonra geliştirilen bu ölçek araştırmada kullanılmıştır. Araştırma kapsamında
ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısına bakılmış ve Cronbach Alpha katsayısı .84 bulunmuştur.
Fraenkel, Wallen ve Hyun (2014) Cronbach Alpha katsayısının .70 ve üzeri olması gerektiğini belirtmiştir.
Bu referansa dayalı olarak ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir.
Verilerin Analizi
Araştırma kapsamın normal dağılım sağlayıp sağlamadığı belirlemek için Kolmogorov Smirnov Testi
analizine bakılmış ve normal dağılımın sağlanmadığı tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda normal
dağılımın sağlanmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine P-P, Q-Q grafiklerine ve çarpıklık ve basıklık
katsayılarına bakılmış ve normal dağılımın sağlandığı tespit edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel
istatistik ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. MANOVA yapabilmek için belirli
varsayımların sağlanması gerekmektedir.
Bunlar; çok değişkenli normallik varsayımın sağlanması, varyansların homojenliğinin test edilmesi,
varyans-kovaryans matrislerinin homojenliğinin sağlanması ve çoklu doğrusal bağlantının olmamasıdır
(Akbulut, 2011; Field, 2009; Pallant, 2005; Seçer, 2015). Yapılan analizler sonucunda, tüm varsayımların
sağlandığı tespit edilmiştir.
Bulgular
Bu bölümde, ortaokul öğrencilerinin; düşünme dostu sınıf ortamı ölçeğine katılım düzeylerinin ne
olduğuna, görüşlerinde cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri sınıflara, anne-baba eğitim durumlarına ve
sosyo-ekonomik düzeylerine göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığına ilişkin bulgular yer almaktadır.
Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamına ilişkin katılım düzeyleri Tablo 2'de verilmiştir.
Tablo 2. Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamına ilişkin katılım düzeyleri
Değişkenler
Düşünmeyi
Geliştirici
Öğretmen
Davranışları
Düşünmeyi
Geliştirici
Öğrenci
Davranışları
Düşünmeyi Engelleyici Davranışlar

N

X

ss

Max

Min

Düzey

422

3.33

.47

4.00

2.00

Çok
Yüksek

422

3.21

.53

4.00

1.75

Yüksek

422

2.39

.90

4.00

1.00

Düşük

Tablo 2 incelendiğinde, düşünmeyi geliştirici öğretmen davranışları alt boyutu ( X =3.33) "çok yüksek"
düzeyde, düşünmeyi geliştirici öğrenci davranışları alt boyutu ( X =3.21) "yüksek" ve düşünmeyi
engelleyici davranışlar alt boyutu ( X =2,83) "düşük" düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir.
Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamı ölçeği alt boyutları ile cinsiyetlerine ilişkin tek faktörlü
MANOVA sonuçları Tablo 3'te verilmiştir.
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Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Göre Tek Faktörlü MANOVA Sonuçları
Bağımlı Değişken

Cinsiyet

n

X

ss

Düşünmeyi
Geliştirici
Öğretmen
Davranışları

K

235

3.35

.47

E

137

3.31

.48

Düşünmeyi
Geliştirici Öğrenci
Davranışları

K

235

3.27

.50

E

137

3.14

.57

Düşünmeyi
Engelleyici
Davranışlar

K

235

2.16

.89

E

137

2.68

.84

sd

F

p

ƞ2

1-420

.475

.49

.00

1-420

6.004

.01*

.01

1-420

37.153

.00*

.08

* p<,05
Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamı ölçeğine ait alt boyutları üzerinde cinsiyetin
etkisini belirlemek için tek faktörlü MANOVA yapılmıştır. MANOVA analizinin sayıltıları kontrol edildiğinde
Box'ın M istatistiğine göre yayılma matrisinin homojenlik sayıltısı sağlandığı tespit edilmiştir (F6119090.739=1.087, p=.367). Wilks Lambda Testi sonuçları, cinsiyet açısından ortaokul öğrencilerinin düşünme
dostu sınıf ortamı ölçeğine ait boyutların doğrusal kombinasyonlarının anlamlı bir farklılık gösterdiğini
ortaya koymuştur (Wilk’s Λ= .902, F (1, 420)=15.215, p=.00).
Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamı ölçeği alt boyutları için yapılan tek faktörlü
ANOVA sonuçları Tablo 3'te verilmiştir. Tabloda, ortaokul öğrencilerinin düşünmeyi geliştirici öğretmen
davranışları alt boyutunda (F1-420=.475, p>.05) cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir fark bulunmazken,
düşünmeyi geliştirici öğrenci davranışları alt boyutunda kadın öğrenciler lehine (F1-420=6.004, p<.05),
düşünmeyi engelleyici davranışlar alt boyutunda (F1-420=37.153, p<.05) erkek öğrenciler lehine anlamlı
farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca tablodan cinsiyet ile düşünmeyi geliştirici öğretmen davranışları
ile düşünmeyi geliştirici öğrenci davranışları alt boyutlarına ait etkileşiminin düşük düzeyde, düşünmeyi
engelleyici davranışlar alt boyutuna ait etkileşiminin orta düzeyde etkili olduğu görülmektedir (Green ve
Salkind, 2013).
Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamı ile akademik başarıya ilişkin tek faktörlü
MANOVA sonuçları Tablo 4'te verilmiştir.
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Tablo
Başarı Değişkenine Göre Tek Faktörlü MANOVA Sonuçları
Bağımlı Değişken

Düşünmeyi
Geliştirici
Öğretmen
Davranışları

Düşünmeyi
Geliştirici Öğrenci
Davranışları

Düşünmeyi
Engelleyici
Davranışlar

Başarı

n

X

ss

45-54
arası

25

3.13

.50

55-69
arası

94

3.22

.46

70-84
arası

131

3.33

.45

85-100
arası

172

3.42

.48

45-54
arası

25

2.97

.48

55-69
arası

94

2.98

.52

70-84
arası

131

3.23

.54

85-100
arası

172

3.36

.48

45-54
arası

25

2.74

.61

55-69
arası

94

2.66

.79

70-84
arası

131

2.65

.87

85-100
arası

172

1.99

.88

4.

sd

F

p

ƞ2

3-418

5.413

.00*

.03

3-418

12.840

.00*

.08

3-418

21.764

.00*

.13

*p<,05
Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu ölçeğine ait alt boyutları üzerinde akademik başarının etkisini
belirlemek için tek faktörlü MANOVA yapılmıştır. MANOVA analizinin sayıltıları kontrol edildiğinde Box'ın
M istatistiğine göre yayılma matrisinin homojenlik sayıltısı sağlandığı tespit edilmiştir (F18-36330.125=1.349,
p=.146). Wilk’s Lambda Testi sonuçları, akademik başarı açısından ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu
ölçeğine ait boyutların doğrusal kombinasyonlarının anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur
(Wilk's Lambda (λ)= .781, F (3, 418)=12.050, p=.00).
Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamı ölçeği alt boyutları için yapılan tek faktörlü
ANOVA sonuçları Tablo 4'te verilmiştir. Tabloda, ortaokul öğrencilerinin düşünmeyi geliştirici öğretmen
davranışları (F3-418=5.413, p<.05), düşünmeyi geliştirici öğrenci davranışları (F3-418=12.840, p<.05) ve
düşünmeyi engelleyici davranışlar (F3-418=21.764, p<.05) alt boyutlarında akademik başarı açısından
anlamlı farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca tablodan cinsiyet ile düşünmeyi geliştirici öğretmen
davranışları alt boyutuna ait etkileşiminin düşük düzeyde, düşünmeyi geliştirici öğrenci davranışları ve
düşünmeyi engelleyici davranışlar alt boyutlarına ait etkileşiminin orta düzeyde etkili olduğu
görülmektedir (Green ve Salkind, 2013).
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Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamı ile öğrenim görülen sınıf düzeyine ilişkin tek
faktörlü MANOVA sonuçları Tablo 5'te verilmiştir.
Tablo 5. Öğrenim Görülen Sınıf Değişkenine Göre Tek Faktörlü MANOVA Sonuçları
Bağımlı Değişken

Düşünmeyi
Geliştirici Öğretmen
Davranışları

Düşünmeyi
Geliştirici Öğrenci
Davranışları

Düşünmeyi
Engelleyici
Davranışlar

Sınıf

n

X

ss

5. Sınıf

72

3.31

.54

6. Sınıf

158

3.36

.46

7. Sınıf

91

3.32

.45

8. Sınıf

101

3.31

.47

5. Sınıf

72

3.19

.59

6. Sınıf

158

3.23

.49

7. Sınıf

91

3.17

.59

8. Sınıf

101

3.22

.50

5. Sınıf

72

2.60

.91

6. Sınıf

158

2.38

.88

7. Sınıf

91

2.39

.97

8. Sınıf

101

2.24

.85

sd

F

p

ƞ2

3-418

.314

.81

.00

3-418

.263

.85

.00

3-418

2.224

.08

.01

Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu ölçeğine ait alt boyutları üzerinde öğrenim görülen sınıf
düzeyinin etkisini belirlemek için tek faktörlü MANOVA yapılmıştır. MANOVA analizinin sayıltıları kontrol
edildiğinde Box'ın M istatistiğine göre yayılma matrisinin homojenlik sayıltısı sağlandığı tespit edilmiştir
(F18-73076.107=1.213, p=.240). Wilk’s Lambda Testi sonuçları, öğrenim görülen sınıf düzeyi açısından ortaokul
öğrencilerinin düşünme dostu ölçeğine ait boyutların doğrusal kombinasyonlarının anlamlı bir farklılık
göstermediğini ortaya koymuştur (Wilk's Lambda (λ)= .980, F (3, 418)=.916, p=.51).
Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamı ile anne eğitim durumuna ilişkin tek faktörlü
MANOVA sonuçları Tablo 6'da verilmiştir.
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Tablo 6. Anne Eğitim Durumu Değişkenine Göre Tek Faktörlü MANOVA Sonuçları
Bağımlı Değişken

Düşünmeyi
Geliştirici
Öğretmen
Davranışları

Düşünmeyi
Geliştirici Öğrenci
Davranışları

Düşünmeyi
Engelleyici
Davranışlar

Anne Eğitim

n

X

ss

Okur yazar değil

92

3.30

.47

Okur yazar

32

3.19

.43

İlkokul

187

3.36

.47

Ortaokul

69

3.37

.46

Lise ve üstü

42

3.31

.54

Okur yazar değil

92

3.17

.54

Okur yazar

32

2.94

.56

İlkokul

187

3.27

.49

Ortaokul

69

3.22

.54

Lise ve üstü

42

3.22

.64

Okur yazar değil

92

2.33

.86

Okur yazar

32

2.63

.99

İlkokul

187

2.38

.89

Ortaokul

69

2.38

.91

Lise ve üstü

42

2.37

.97

sd

F

p

ƞ2

4-417

1.116

.34

.01

4-417

2.776

.02

.02

4-417

.667

.61

.00

Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu ölçeğine ait alt boyutları üzerinde anne eğitim durumunun
etkisini belirlemek için tek faktörlü MANOVA yapılmıştır. MANOVA analizinin sayıltıları kontrol edildiğinde
Box'ın M istatistiğine göre yayılma matrisinin homojenlik sayıltısı sağlandığı tespit edilmiştir (F2487382.399=.948, p=.534). Wilk’s Lambda Testi sonuçları, anne eğitim durumu açısından ortaokul
öğrencilerinin düşünme dostu ölçeğine ait boyutların doğrusal kombinasyonlarının anlamlı bir farklılık
göstermediğini ortaya koymuştur (Wilk's Lambda (λ)= .966, F (4, 417)=1.214, p=.26).
Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamı ile baba eğitim durumuna ilişkin tek faktörlü
MANOVA sonuçları Tablo 7'de verilmiştir.
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Tablo 7. Baba Eğitim Durumu Değişkenine Göre Tek Faktörlü MANOVA Sonuçları
Bağımlı Değişken
Düşünmeyi
Geliştirici Öğretmen
Davranışları
Düşünmeyi
Geliştirici Öğrenci
Davranışları
Düşünmeyi
Engelleyici
Davranışlar

Baba
Eğitim
Durumu
Okur yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise ve üstü
Okur yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise ve üstü
Okur yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise ve üstü

n

X

ss

49
164
94
115
49
164
94
115
49
164
94
115

3.28
3.33
3.33
3.36
3.07
3.20
3.19
3.30
2.71
2.41
2.36
2.24

.48
.48
.48
.46
.55
.54
.52
.53
.90
.87
.91
.91

sd

F

p

ƞ2

3-418

.316

.81

.00

3-418

2.208

.08

.01

3-418

3.201

.02

.02

Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu ölçeğine ait alt boyutları üzerinde baba eğitim durumunun
etkisini belirlemek için tek faktörlü MANOVA yapılmıştır. MANOVA analizinin sayıltıları kontrol edildiğinde
Box'ın M istatistiğine göre yayılma matrisinin homojenlik sayıltısı sağlandığı tespit edilmiştir (F18178211.366=.910, p=.566). Wilk’s Lambda Testi sonuçları, baba eğitim durumu açısından ortaokul
öğrencilerinin düşünme dostu ölçeğine ait boyutların doğrusal kombinasyonlarının anlamlı bir farklılık
göstermediğini ortaya koymuştur (Wilk's Lambda (λ)= .961, F (3, 418)=1.876, p=.05).
Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamı ile sosyo-ekonomik düzeylerine ilişkin tek
faktörlü MANOVA sonuçları Tablo 8'de verilmiştir.
Tablo 8. Sosyo-Ekonomik Düzey Değişkenine Göre Tek Faktörlü MANOVA Sonuçları
Sosyoekonomik

n

X

ss

Düşünmeyi
Geliştirici
Öğretmen
Davranışları

Düşük

186

3.31

.45

Orta

130

3.35

.47

Yüksek

106

3.35

.52

Düşünmeyi
Geliştirici
Öğrenci
Davranışları

Düşük

186

3.17

.52

Orta

130

3.30

.53

Yüksek

106

3.16

.57

Düşük

186

2.52

.89

Orta

130

2.30

.90

Yüksek

106

2.39

.89

Bağımlı Değişken

Düşünmeyi
Engelleyici
Davranışlar

sd

F

p

ƞ2

2-419

.384

.68

.00

2-419

2.878

.05

.01

2-419

3.732

.02*

.01

*p<.05
Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu ölçeğine ait alt boyutları üzerinde sosyo-ekonomik düzeyin
etkisini belirlemek için tek faktörlü MANOVA yapılmıştır. MANOVA analizinin sayıltıları kontrol edildiğinde
Box'ın M istatistiğine göre yayılma matrisinin homojenlik sayıltısı sağlandığı tespit edilmiştir (F12573257.485=1.522, p=.108). Wilk’s Lambda Testi sonuçları, sosyo-ekonomik düzey açısından ortaokul
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öğrencilerinin düşünme dostu ölçeğine ait boyutların doğrusal kombinasyonlarının anlamlı bir farklılık
gösterdiğini ortaya koymuştur (Wilk's Lambda (λ)= .961, F (2, 419)=2.433, p=.02).
Ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamı ölçeği alt boyutları için yapılan tek faktörlü
ANOVA sonuçları Tablo 8'de verilmiştir. Tabloda, ortaokul öğrencilerinin düşünmeyi geliştirici öğretmen
davranışları (F2-419=.384, p>.05) ile düşünmeyi geliştirici öğrenci davranışları (F2-419=2.878, p>.05) alt
boyutlarında sosyo-ekonomik düzey değişkeni açısından anlamlı farklılık çıkmazken, düşünmeyi
engelleyici davranışlar (F2-419=3.732, p<.05) alt boyutunda sosyo-ekonomik düzey değişkeni açısından
anlamlı farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca tablodan sosyo-ekonomik düzey ile düşünmeyi geliştirici
öğretmen davranışları, düşünmeyi geliştirici öğrenci davranışları ve düşünmeyi engelleyici davranışlar alt
boyutlarına ait etkileşiminin düşük düzeyde etkili olduğu görülmektedir (Green ve Salkind, 2013).
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamı ile ilgili görüşlerini çeşitli
değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın birinci alt probleminde öğrencilerin düşünme dostu sınıf
ortamına yönelik görüşlerinin düzeyleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda düşünmeyi geliştirici
öğretmen davranışları alt boyutu "çok yüksek" düzeyde, düşünmeyi geliştirici öğrenci davranışları alt
boyutu "yüksek" ve düşünmeyi engelleyici davranışlar alt boyutu "düşük" düzeyinde görüş belirttikleri
görülmüştür. Araştırma sonucunda öğrencilerin öğretme-öğrenme ortamının düşünmeyi destekler
şeklinde düzenlendiği görüşünde oldukları söylenebilir. Nitekim düşünmeyi geliştirici öğretmen
davranışları ve düşünmeyi geliştirici öğrenci davranışları alt boyutlarına yüksek düzeyde görüş belirtmeleri
bunun göstergesidir. Doğanay ve Sarı (2012) ile Şahin (2015) tarafından yapılan araştırma sonuçlarında da
benzer sonuçlar elde edilmiştir.
Araştırmada öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf ortamlarının düşünme dostu olup olmadığına
yönelik görüşlerinin cinsiyetleri açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir.
Araştırma sonucunda cinsiyet açısından kadın öğrencilerin lehine anlamlı farklılık göstermiştir. Düşünmeyi
geliştirici öğrenci davranışları alt boyutunda kadın öğrencilerin ortalamalarının daha yüksek olduğu
görülmüştür. Öte yandan düşünmeyi engelleyici davranışlara ait ortalamalar erkek öğrenciler için daha
yüksek bulunmuştur. Bu durum, kadın öğrencilerin sınıf ortamlarını düşünmeyi destekleyici özellikleri
taşıma açısından daha olumlu algıladıklarını; erkek öğrencilerin ise kadın öğrencilere göre sınıflarındaki
düşünmeyi engelleyici davranışları daha yüksek bulduklarını ortaya koymaktadır. Alanyazında bu bulguyu
destekler çalışmalar bulunmaktadır (Fidan ve Türnüklü, 2010; Şahin, 2015). Araştırma sonucunda,
düşünmeyi geliştirici öğrenci davranışları ve düşünmeyi geliştirici öğretmen davranışları alt boyutları ait
ortalamalar akademik başarısı yüksek olan öğrenciler için daha yüksektir. Düşünmeyi engelleyici
davranışları alt boyutunda ise akademik başarısı düşük olan öğrencilerin puanları daha yüksek
bulunmuştur. Akademik başarıya göre elde edilen bütün farklar istatistiksel olarak anlamlıdır. Akademik
başarı düzeyi yüksek olan öğrenciler, sınıf ortamında dersler ile ilgili olarak istenen davranışlara ulaşma
düzeyi daha yüksek olanlardır. Bu öğrencilerin ders içi ve ders dışı faaliyetlere katılımları ve bunlardan
yararlanma düzeyleri de diğerlerine oranla farklıdır. Bu nedenle sınıf içindeki her türlü çalışmada genellikle
ön planda rol alan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin düşünmeyi destekleyici özellikler açısından kendilerine ve
öğretmenlerine yönelik değerlendirmelerinin de daha olumlu olması doğaldır. Öğrencilerin öğrenim
gördükleri sınıf ortamlarının düşünme dostu olmasına yönelik görüşleri öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri
açısından anlamlı derecede farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bu bulguya dayalı olarak, öğrenim görülen
sınıf düzeyinin düşünmeyi destekleyen sınıf ortamına yönelik görüşlerin belirlenmesinde anlamlı bir
farklılık yaratmadığı söylenebilir.
Anne ve baba eğitim durumu değişkenleri açısından öğrencilerin sınıflarının düşünme dostu ile
görüşleri arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Bulgulardan elde edilen sonuca bakıldığında; annebaba eğitim düzeyinin sınıf ortamının düşünmeyi destekleyici olarak algılanması üzerinde anlamlı fark
yaratan bir değişken olmadığı görülmüştür. Bu durum, anne-baba eğitim düzeyinin çocuklarının sınıf
ortamını, bu bağlamda kendilerinin ve öğretmenlerinin düşünmeyi desteklemek ile ilgili davranışlarını
algılayışları üzerinde çok önemli bir etken olmadığına işaret etmektedir. Şahin (2015) tarafından yapılan
araştırmada da benzer sonuç elde edilmiştir. Bu sonuçta yapılan bu araştırmanın sonucunu destekler
niteliktedir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri okulları arasında sosyo-ekonomik düzey açısından anlamlı
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farklılık saptanmıştır. Bu bulguya dayalı olarak, sosyo-ekonomik düzeyin düşünmeyi destekleyen sınıf
ortamına yönelik görüşlerin belirlenmesinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı söylenebilir.
Araştırma sonucuna dayalı olarak aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
Öğretmenlerin düşünmeyi geliştirici sınıf ortamı tasarlamaları son derece önemlidir. Bu bakımdan
düşünme dostu sınıf ortamına dayalı olarak öğretmenler tarafından etkinlikler düzenlenmesi öğrencilerin
düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Daha geniş gruplar üzerinde ve farklı bölgelerde öğrenim gören öğrenciler üzerinde araştırmaların
yapılması alanyazına katkı sağlayacaktır.
Nitel araştırma, deneysel ve karma araştırma gibi araştırma modellerinin kullanılarak araştırmaların
yapılması alanyazına katkı sağlayacaktır.
Velilere düşünme dostu sınıf ortamları ile ilgili bilgilendirilmelidir.
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Öz
Artan nüfus ve farklı kültürlerin bir arada yaşamaya başlaması, değişen sosyo-ekonomik koşullar ile
karşılıklı kültür alışverişinin daha da geliştiği 21. Yüzyılda Dünya devletleri öz değerlerini koruyan, değişen
dünya standartlarına adapte olabilen, eleştirel düşünebilen, bilgiye ulaşma konusunda yeterli olan,
demokratik, sorgulayan, araştırmacı ve bilgiyi yapılandırma yeteneğine sahip bireyler yetiştirme
konusunda okulların dolayısıyla da öğretmenlerin önemini giderek çok daha hızlı bir şekilde
kavramaktadırlar. Bu sebeple öğretmen adaylarının seçimi, atanması ve hizmet içi eğitimi (HİE) oldukça
önem taşımaktadır. Bu bağlamda Dünya’da ve ülkemizde yapılan diğer çalışmalardan konu ile ilgili bilgiler
ve diğer ülkelerdeki uygulamalar derlenerek mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma ile
HİE alanında yapılan çalışmalar incelenmiş ve Avrupa ile Asya ülkelerindeki HİE uygulamalar ile
Türkiye’deki HİE uygulamaları karşılaştırılarak var olan problemlere çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Yeni nesilleri yetiştirme gibi son derece önemli bir görevi yürüten öğretmenlerin hizmet öncesi
eğitimleri kadar hizmet içi eğitimleri de önem taşımaktadır ve bu önem sadece ülkemizde değil Dünya’nın
önde gelen ülkelerinde de göze çarpmaktadır. Bu sebeple çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen
HİE faaliyetlerinden söz etmeden önce Almanya, İngiltere, İsviçre, Japonya, Norveç ve Rusya gibi
ülkelerdeki öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir. Sonuç olarak,
eğitim programları, öğretmen yetiştiren okullar, öğretmen seçme süreci, öğretmen atama süreci,
öğretmen hizmet içi eğitim ve değerlendirme süreçlerinin de içinde olduğu bu değişkenler çağın ihtiyaçları
doğrultusunda yönetilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, hizmet içi eğitim, öğretmenlik mesleği.
Abstract
The growing population and the different cultures’ beginning to live all together, in 21st century
that the socio-economic conditions and the cultural interactions have been developed rapidly the
teachers’ and schools’ popularities and values keeping national values, not having problems on adapting
to the world sytandarts, having abilities of critical thinking, having competence of reaching knowledge
easily, having democracy culture, questioning, criticising and having an ability to form the informatin begin
to have been understood by the world countries clearly. For that reason it is important fort he teacher
candidates to be accepted and choosen, appointments and their in-service training (HİE). So the present
and current information produced, formed and applied in the other countries related to this subject were
collected and studied on to try to understand the existing situation.
The teachers’ who are busy with a very important job such as training new generations of the
country in-service trainings are very important and it is not only very important in our country but also it
is important in the leading countries of the world. For that reason in this study before mentioning the inservice training activities of the national education ministry some important information about in-sevice
training activities were planned to give some more information about in Germany, England, Swiss, Japan,
Norway an Russia. Asa result, these variables icluding education programmes, teacher training schools,
the process of teacher election, the process of teacher promotion, the processes of teacher in-service
training and evaluation must be managed throug the need of this century.
Key Words: Teacher, In-service training, Teaching profession.
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Giriş
Yaklaşık 2500 yıllık tarihi olan eğitim – öğretim önceleri sadece zenginlerin kontrolündeyken çağlar
geçtikçe halkın büyük çoğunluğunun ulaşabildiği bir hale gelmiştir. Dini ağırlıklı eğitim yönünü müspet
ilimler doğrultusunda güncellemiştir. Dünya’da tüm bunlar olurken öğretme işinin önemi ortaya çıkmış ve
öğretmenliğe verilen önem de giderek artmıştır. Tarihte ilk öğretmen okulu 1684 – 1685 yılında Fransa’nın
Reims şehrinde açılmıştır. Daha sonra hızla yayılan öğretmen okulları 1697 Almanya’da ve daha sonra ise
ABD’de 1920 yılında öğretmenlik alanında ilk lisansüstü eğitim hayata geçmiştir.
Türkiye’de ilköğretim 1824 yılında II. Mahmut zamanında sadece erkek çocuklar için İstanbul’da,
daha sonra (1856) tüm yurtta zorunlu hale getirilmiştir. Devamında 1913 yılında ilköğretim parasız hale
getirilmiştir. İlköğretimin ülke çapında parasız ve zorunlu hale getirilmesi öğretmen yetiştirmeyi de zorunlu
hale getirmiştir. Bu nedenle Osmanlı döneminde açılan öğretmen okulları şunlardır (Akyüz, 1999, s. 139 140):
• 1848’de Orta Öğretmen Okulu (Darülmualimini Rüşdi),
• 1868’de Erkek İlköğretmen Okulu (Daruülmuallimini Sibyan),
• 1870’de Kız Öğretmen Okulu (Darülmuallimat),
• 1891’de Yükseköğretmen Okulu (Darülmualimin Âliye),
• 1913’de Ana Öğretmen Okulu (Ana Muallim Mektebi)
Cumhuriyet döneminde eğitime daha fazla önem verilmiş, Köy Muallim Mektepleri, Köy Enstitüleri,
İlk Öğretmen Okulları, Yüksek Öğretmen Okulları ve Eğitim Fakülteleriyle ülkenin öğretmen ihtiyacı hem
niceliksel hem de niteliksel açıdan giderilmeye çalışılmıştır.
Günümüzde Türkiye’de öğretmen yetiştiren okullara geçiş merkezi bir şekilde yapılan sınavlarla
gerçekleşmektedir. Sınavlarda başarılı olan adayların lise mezuniyet notları da göz önüne alınarak
istedikleri öğretmenlik alanına yerleşebilmeleri sağlanmaktadır. Bazı özel yetenek gerektiren (Resim,
Beden Eğitimi ve Müzik) bölümlere geçişte üniversitelerin kendileri yetenek sınavları yapabilmektedirler.
Diğer taraftan eğitim fakülteleri tarafından yürütülen pedagojik formasyon dersleri ile fen ve sosyal
bilimler mezunu bireyler de öğretmen adayı haline getirilmektedir. Öğretmen adayları 4 yıllık fakülte
eğitimlerini tamamladıktan sonra isterlerse yüksek lisans veya doktora eğitimlerini tamamlayabilirler.
Burada üniversitelerin belirleyeceği kontenjanlara başvuran adaylar merkezi bir takım sınavlardan (ALES,
YDS, YÖKDİL vb.) gerekli notları almalarının yanı sıra üniversitelerin de istediği yeterlilikte sözlü veya yazılı
sınavlarda başarılı olmalıdırlar.
Öğretmen adayları 4 yıllık eğitim veren lisans seviyesindeki okullarda veya eğitim fakülteleri
tarafından yürütülen pedagojik formasyon kurslarında öğretmenlik mesleği ile ilgili dersler de alırlar.
Bunlar: Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Öğretim İlke ve
Yönetmeleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Eğitimde Program Geliştirme, Alan Bilgisi
Öğretimi, Eğitim Tarihi, Eğitim Sosyolojisi, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Öğretmenlik Meslek Etiği, Yaşam
Boyu Öğrenme, Özel Öğretim Yöntemleri, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Türk Eğitim Sistemi, Rehberlik, Sınıf
Yönetimi, Ölçme ve Değerlendirme, Etkili İletişim, Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması vb. olarak
sıralanabilir. Öğretmen adayları bu derslerden fakülte veya enstitü tarafından belirlenenleri almak
zorundadırlar. Bu derslerden Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri uygulamalı derslerdir.
Öğretmenlerden beklenen tüm yeterliliklerin karşılanabilmesi için en büyük rol öğretmen yetiştiren
okullara düşmektedir. Eğitim fakülteleri öğrenci seçimi, yetiştirmesi, kontrolü ve bünyesindeki öğrencileri
meslek hayatına hazır hale getirmesinde oldukça seçici ve özenli olmalıdır. Çünkü öğretmenler bir
toplumun yarınlarını yetiştiren kültür bekçileridir. Her meslek grubunda olduğu gibi öğretmenlik
mesleğinin de bazı temel ilkeleri vardır. Bunlar (Ünal ve Ada, 2007, s. 166): alanında uzmanlık, bireysel
mükemmellik, özerklik, sosyalleşme, profesyonellik, yeterlilik, deneyim, çok boyutlu formasyon (eğitim
bilimleri, eğitim teknolojileri, ulusal kültür, evrensel kültür) kaynakların etkili kullanımı, işbirliği olarak
belirtilmektedir.
Grigory PETROV’un Beyaz Zambaklar Ülkesi’nde bahsettiği gibi öğretmenler bir ülkenin geleceğine
ışık tutan bireylerdir. Bir ülke veya bölgede eğitim niteliği arttırılmak isteniyorsa öncelikle öğretmen

523

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

niteliğinin arttırılması gerekmektedir. Öğretmen yetiştirme Türk Eğitim Sistemi’nin önde gelen
sorunlarındandır. Türkiye’nin karşılaştığı öğretmen adayı seçme ve yetiştirme sorunları aşağıda kısaca
belirtilmiştir (M.E.B. 1992, s. 116):
• Genellikle eğitim politikalarına niteliksel değil niceliksel olarak yaklaşılması,
• Eğitimin tabiatı ile uyumlu kişilik ve donanımda öğretmenler yetiştirilememesi,
• Milli birlik ve bilinç açısından zayıf öğretmenler yetiştirilmesi,
• Çevreye bilinci eksik öğretmenler yetiştirilmesi,
• Toplumun çoğunluğunun öğretmenlerin emeklerini önemsememesi.
Yetişkinlerde öğrenmenin en iyi gözlendiği ve değerlendirildiği yetişkin eğitimi program alanları
arasında çeşitli hizmet içi eğitim programları gelmektedir. Öğretmenlik mesleğinde kimi zaman zorunlu,
kimi zaman gönüllü istek ve talepler göz önüne alınarak MEB veya bazen farklı eğitim kurumları tarafından
ağırlıklı olarak eğitim konusunda çeşitli hizmet içi eğitim (HİE) programları düzenlenmektedir. Hizmet içi
eğitim kavramı farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan bazıları şöyledir:
• Hizmet içi eğitim; bireyin ilk iş gününden son iş gününe kadar yapmış olduğu iş ile ilgili sürekli bir
biçimde yenilenmesi ve yetiştirilmesidir (Uçar, 2005, s. 10).
• Hizmet içi eğitim; işletme performansını örgüt personelinin bilgi, yetenek ve kapasitesini artırarak
istenen seviyeye getirme çabasıdır (Kılıçoğlu, 2007, s. 16-17). 
• Hizmet içi eğitim; bireylerin verimlerini arttırmak amacıyla yürütülen eğitimdir (Yıldırım, 2007, s.
29).
• Hizmet içi eğitim; özellikle kamu kurumlarında çalışan personellerin iş veriminin arttırılabilmesi
için mesai içinde veya dışında yürütülen etkinlikler toplamıdır (Delil, 2005, s. 27).
• Hizmet içi eğitim; belli bir ücret karşılığı çalışan bireylere verilen ve yaptıkları iş ile ilgili bilgi ve
becerilerinin arttırılmasının amaçlandığı bir eğitimdir (Taymaz, 1992, s. 3).
• Hizmet içi eğitim; kişinin aday olarak değil asil olarak atandığı günden itibaren görevinin
gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırıcı nitelikte verilen eğitimlerdir (Çevikbaş, 2002, s. 25).
Belirtilen birçok tanıma göre hizmet içi eğitim hakkında bir çerçeve çizmek gerekirse; hizmet içi
eğitim sürekli yenilenmedir, iş için en verimli şekilde kalmaktır. “Yaşam boyu öğrenme” ifadesi hizmet içi
eğitim için söylenebilecek en özlü tanımlamadır.
Hizmet içi eğitimin amaçları hem kurumun hem de kurum iş göreninin ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır.
Personele ekstralar katacak bir çalışmanın daha verimli olacağı muhakkaktır. Hizmet içi eğitim faaliyetinin
temel hedefi iş görenin genel kültür seviyesini arttırmaktan ziyade, iş görenin kurum için istenen özellikleri
taşır hale gelmesini sağlamaktır. HİE amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir: (Can, Akgül & Kavuncubaşı, 2001,
s. 194):
• Personele gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak,
• Personelin yeteneklerini belirlemek ve geliştirmek,
• Personelin moral-motivasyonunu en üst seviyede tutmak,
• Örgütte mal ve hizmet verimliliğini yükseltmek,
• Çalışanların verimliliğini yükseltmek, 
• Çalışanları güdülemek Yeniliklere uyum sağlamak,
• Terfi edecek personeli yetiştirmek,
• Personele işyerinde yükselme olanakları vererek yetişmiş eleman kaybını önlemek,
• Personele kariyer yapma imkânı sunmak,
• İş kazalarını önlemek,
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• İş ile ilgili şikâyet ve hataları azaltmak,
• Bakım ve onarım masraflarını minimuma indirmek,
• İşe geç kalma ve devamsızlık problemlerini ortadan kaldırmak,
• Disiplin olaylarını en aza indirmek,
• Yöneticilerin denetim yükünü azaltmak,
• Çalışanların araştırma yapma isteklerini artırmak.
Bir eğitim sisteminde başarı sağlanması için birtakım şartların, bazı ilkelerin belirlenmiş olması
gerekir. Hizmet içi eğitim, farklı alanlar ve eğitim türü gibi birçok farklılığı bir arada bulundursa da genel
olarak aşağıdaki ilkeler çıkartılabilir (Taşçı, 2003, s. 11-12):
• Sürekli eğitim - İş görenlerin periyodik aralıklarla hizmet içi eğitime alınması gerekmektedir.
• HİE ile yaşam boyu eğitim kavramlarının kaynaştırılması gerekir.
• Çalışanların etkin katılımı gerekmektedir.
• Fırsat eşitliği – hizmet içi eğitimden yararlanan tüm personele eşit fırsatlar verilmesi gerekir.
• Yararlanmak isteyenlere de eşit fırsatlar verilmesi gerekir.
• HİE ile verimlilik ve meslekte ilerleme bağının kurulması gerekir.
• HİE sonunda ücret, yükselme gibi dengeleri sağlanmalıdır.
• HİE alan kişilerin bu konularda daha çok faydalı olabilecekleri işlerde çalışmaları gerekir.
•

HİE programının değerlendirilmesinin yapılması gerekir.

Bu çalışmada Dünya’da ve ülkemizde yapılan diğer çalışmalardan konu ile ilgili bilgiler ve diğer
ülkelerdeki uygulamalar derlenerek mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma ile HİE
alanında yapılan çalışmaların incelenmesi ve Avrupa ile Asya ülkelerindeki HİE uygulamalar ile Türkiye’deki
HİE uygulamaları karşılaştırılarak var olan problemlere çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Bu araştırmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Literatür taraması sınırlı akademik
çalışmanın bulunduğu bir alanda yapılan konu ile ilgili araştırmaların değerlendirilmesi ve yorumlanmasına
dayalı bir araştırma yöntemidir (Topçu, Muğaloğlu & Güven, 2014). Bu çalışmada hizmet içi eğitim ve farklı
ülkelerdeki uygulamaları hakkında bilgi verilmiş ve öğretmenlik mesleğinde HİE ile ilgili öne çıkan
çalışmalar incelenmiştir.
Bulgular
Yeni nesilleri yetiştirme gibi son derece önemli bir görevi yürüten öğretmenlerin hizmet öncesi
eğitimleri kadar hizmet içi eğitimleri de önem taşımaktadır ve bu önem sadece ülkemizde değil Dünya’nın
önde gelen ülkelerinde de göze çarpmaktadır. Bu sebeple çalışmanın bu kısmında ülkemizde Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen HİE faaliyetlerinden söz etmeden önce Almanya, İngiltere, İsviçre,
Japonya, Norveç ve Rusya gibi ülkelerdeki öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında bilgi
verilmektedir.
Almanya: Tüm öğretmenlerin HİE kursu almaları gerekmektedir. Bu kursların temel amacı,
öğretmenleri kendi alanları hakkındaki yenilikler konusunda bilgilendirmek ve öğretmenleri güncel
tutabilmektir. Eğitim ve Kültür İşleri Bakanlığı öğretmenler için HİE faaliyetlerinin yürütülebilmesi için
enstitüler kurmuştur. Bu kurslarda öğretmenlerin ihtiyaç duydukları alanlarda çalışmalar yürütülmektedir.
Bu kurslar okullarda, ders sonrasında veya akşamları verilebilir. Ancak bazı kurslar oldukça uzun sürelidir.
Uzun bir şekilde planlanan kurslar merkezi yerlerde yürütülebilir. Böyle durumlarda öğretmenlere yiyecek
– içecek ve kalacak yer imkânı da sunulmaktadır. Hatta bazı durumlarda öğretmenler sadece bu kurslara
katılırlar ve iş başı yapmayı bırakırlar. Böyle dönemlerde de öğretmenler almaları gereken ücretlerini
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İngiltere: 1987 yılından bu yana öğretmenlerin yasal hizmet koşulları, öğretmenlerin yılda 195 güne
kadar çalışmak için hazır olmalarını gerektirmektedir. Fakat öğretmenlerin 190 günden fazla öğretim
yapmaları istenmez. Geri kalan boş gün temel olarak hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını kolaylaştırmak için
sunulmuştur. Bölüm eğitimi için bunların en az üç gününün bu amaçla kullanılması isteği açığa
kavuşturulmuştur. Okul öğretmen ödeme şartları belgesi, öğretmenlerin mesleki görevlerinden biri olarak
ileri eğitim ve mesleki değişime katılmalarını esaslara bağlamıştır.
İsviçre: “Geleceğin öğretmenleri için hizmeti içi eğitim” projesi 1988 yılında başlatılmıştır. Hizmet içi
eğitim öğretmenler için önceliklidir. Kanunda ve bütün eyaletlerin kurumlarında öğretmen hizmet içi
eğitimi mevcuttur. Orta öğretimin ikinci kademesi öğretmenleri için büt<ün ülkede hizmet içi eğitim
kurumları vardır (Akyüz, 2008, s. 16-19).
Japonya: Bu ülkede öğretmenler memur statüsündedir. Öğretmenler Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’ nün
düzenlediği kurslara katılırlar (Avşar, 2006, s. 20). Japonya’da Eğitim bakanlığı, Yerel Eğitim Konseyi ve
Öğretmen Yetiştirme Enstitüleri öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçmeleri için birlikte
çalışmaktadırlar. Üniversitelerde de eğitim ve araştırmayı kapsayan ikili fonksiyonuyla bu iş birliğine
katkıda bulunmaktadır (Akdüz, 2008, s. 20).
Norveç: Öğretmenler zorunlu eğitim okullarında belediyeye ait yetkililer tarafından istihdam
edilmektedirler. Çoğu öğretmen tam zamanlı çalışırken, geniş bir grup da özellikle ilkokullarda yarım gün
çalışmaktadır. Her bir öğretim yılı öğretmene 5 günlük plan zamanı tanır, bu da çoğunlukla hizmet içi
eğitimde kullanılır. Öğretmenin hizmet içi eğitime katılması yasalarla ödev haline getirilmiştir.
Rusya: Bu ülkede öğretmene yönelik çok iyi bir hizmet içi eğitim programı vardır. Her büyük şehirde,
o şehre ve bölgeye hizmet veren “öğretmenler için hizmet içi eğitim enstitüsü” vardır. Programlar;
seminerleri, her alandan öğretmene yönelik ve belli aralıklarla sunulan birkaç haftalık uygulamalı anlatım
ve benzeri etkinlikleri içerir. Okul müdür ve yardımcıları da her beş yılda bir üniversite veya yükseköğretim
enstitüleri tarafından özel bölümlerde düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarına tabii tutulurlar.
Tüm öğretmenler için hizmet içi eğitim programları tipik olarak psikoloji ve eğitim konuların yanı sıra
kendi alanlarındaki kurları ve genellikle de bilgisayar eğitimini içerir. Okul döneminde programın aşırı yüklü
olması onlara bağımsız çalışma yapmaya çok az zaman ve enerji bıraktığı için bu programlar tüm
öğretmenler için çok önemlidir (Avşar, 2006, s. 19-21). Yukarıdaki kaynaklarda da görüldüğü üzere gelişmiş
ülkelerin tamamı hizmet içi eğitimi ya zorunlu hale getirmiş ya da teşvik etmiştir.
Ülkemizde MEB, merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin HİE yürütülebilmesi için yapılacak
eğitim faaliyetlerinin hedefleri, ilkeleri, planlaması, uygulaması, değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili
esaslarını belirlemek amacıyla 04.01.1995 tarih ve 22161 sayılı Resmi Gazete’ de Hizmet İçi Eğitim
Yönetmeliği yayınlamıştır. Bu yönetmelik 42 maddeden oluşmaktadır.
Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ise; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 Sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu, 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde
verilen görevleri planlayıp yürütmektedir. Daire Başkanlığı; merkez ve taşra teşkilatında görevli yaklaşık 1
milyon öğretmen ve diğer personelin, yetiştirilmesi bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelere intibak
etmelerinin sağlanması, verimliliklerinin arttırılması ve üst görevlere hazırlanmalarının sağlanması
amacıyla plânlanan hizmetleri yürütmektedir (www.meb.gov.tr).
Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı tarafından sunulan hizmetler, merkezi ve mahalli kurs ve
seminerler, yabancı dil ve bilgisayar eğitimleri, adaylık eğitimleri, pedagojik formasyon eğitimi, görevde
yükselme eğitimleri, müfettiş yardımcılığı eğitimleri, çevreye uyum eğitimleri, işitme ve zihinsel engelliler
öğretmenliği, yurt dışı eğitim faaliyetleri vb. olarak sıralanabilir.
Ülkemizde ve Dünya’da öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi
için çeşitli araştırmalar gözden geçirilmiş ve araştırma sonuçları analiz edilmiştir. Bu kapsamda 2013 yılında
Ramazan Şükrü PARMAKSIZ ile Mehmet Ali KISAKÜREK tarafından Karaelmas Journal of Educational
Sciences 1’de yayınlanan “Türkiye ve Bazı AB Ülkelerinde Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim
Programlarının Temel Öğeleri ve Kalite Kontrolü / Güvencesi Açısından Karşılaştırılması.” İsimli makale
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incelenmiştir. Bu makalede Türkiye ve AB üyesi olan Almanya, Danimarka, Portekiz Fransa, İngiltere,
İspanya, İtalya ve Finlandiya’ da sürdürülen Öğretmenlere yönelik Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri
değerlendirilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre;
• Tüm ülkelerde ele alınan programlarda ana konular, bilgi iletişim teknolojileri, öğretim yöntem
ve teknikleri, okul geliştirme, çok kültürlü eğitim, çalışma ve davranış yönetimi üzerinde yoğunlaşmaktadır.
• Kariyer ve başarı kriteri olarak bazı ülkelerde (Almanya, Danimarka ve İtalya) hizmet içi eğitim
değerlendirmeye alınmazken, bazılarında (İngiltere, İspanya, Portekiz, Finlandiya, Fransa) ise terfi ve
başarı göstergesi olarak hizmet içi eğitim esas alınmaktadır. Ülkemizde ise öğretmen adaylık
değerlendirilmesi yapılmaktadır. İlerleyen yıllarda ise hizmet içi eğitim alan değişikliği, asil kadroya geçiş,
görevde yükselme dışında bir değerlendirmeye alınmamaktadır.
• Araştırmaya konu olan ülkelerde hizmet içi eğitimler genelde seminerler şeklinde
yürütülmektedir.
• Tüm ülkelerde bireyi merkeze alan, öğretmen ihtiyaçları doğrultusunda bir hizmet içi eğitim
programı uygulanmaktadır.
• Hizmet içi eğitim akreditasyon ve değerlendirme açısından ele alındığında Almanya, İspanya,
İtalya ve Portekiz’de hem değerlendirme hem de akreditasyon açısından en fazla çeşitli kurumunun
bulunduğu ülkelerdir. Fransa ve İngiltere’de ise hizmet içi eğitim faaliyetlerini akreditasyon ve
değerlendirme yapacak kurum varken bu kurumlar tam olarak işlememektedir. Türkiye ve Danimarka’da
ise hizmet içi eğitim faaliyetlerini akreditasyon ve değerlendirme açısında ele alacak yeterli düzeyde bir
kurum yoktur. Bu sebeple ülkemizde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin standartları oluşturulmalı ve
sistematik değerlendirme yapılmalıdır.
Murat GÜNEL ve Kutlu TANRIVERDİ tarafından 2014 yılında yayınlanan “Dünya’da ve Türkiye’de
Hizmet içi Eğitimler: Kurumsal ve Akademik Hafıza (Kayıpları)mız” isimli bir diğer çalışmada ise ülkemizdeki
hizmet içi eğitimin merkeziyetçilikten kurtarılması gerektiği belirtilmektedir. Hizmet içi eğitimde nicelikten
niteliğe kayılmalıdır. Araştırma sonuçlarına göre hizmet içi eğitimde günü kurtarma mantığından
vazgeçilmeli ve tecrübeli insanlardan faydalanılarak uygulama ve deneye yoğunlaşılmalıdır.
Bir diğer araştırma ise Kürşat SOLAK, Işıl TANRISEVEN, Gamze Yavuz KONOKMAN tarafından 2013
yılında yayınlanan “Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi” isimli
bir alan taramasıdır. Bu araştırmada 2011 – 2012 yılında Adana’da görev yapan 422 öğretmenden veri
toplanmıştır. Çalışmada öğretmenlerin hizmet içi eğitime ilişkin tutumlarında cinsiyete, branşa ve kıdeme
göre bir farklılaşma bulunamamıştır. Ancak herhangi bir hizmet içi eğitme daha katılma durumuna göre
farklılaşma tespit edilmiştir. Buna göre daha önce hizmet içi eğitime katılan öğretmenler katılmayanlara
göre hizmet içi eğitim faaliyetini daha olumlu bulmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak, bir eğitim sorunu olarak öğretmen yetiştirme finansal bir sorun değil, önemle üzerinde
durulması gereken devletin ana sorunudur. Öğretmen adaylarının mezuniyetten sonra seçilmesi yerine
eğitim fakültelerine yerleşirken MEB ve YÖK işbirliğiyle belirli kriterlerle liyakat tabanlı öğrenci seçimi
yapılmalıdır. Eğitim fakülteleri sayıları azaltılmalı, farklı lisans mezunlarına veya mezun olacaklara verilen
pedagojik formasyon kursları kaldırılmalıdır. Ülkemizde yaklaşık 1 milyon öğretmenin görev yaptığı, halı
hazırda bekleyen yaklaşık yarım milyon pedagojik formasyon belgeli öğretmen adayının varlığı ve tüm
bunlara ek olarak şu an yaklaşık olarak 230 bin öğrencinin eğitim fakültesi bünyesinde öğrencilik yaptığı
düşünüldüğünde öğretmenlik mesleğinin geleceğinin (maddi ve sosyal haklar) pek parlak olmadığı ve
dolayısıyla bu kadar fazla olan öğretmen arzından dolayı öğretmenlik meslek statüsünün arttırılmasının
yakın zamanda pek mümkün olmadığı ortaya çıkmaktadır.
MEB için de öğretmenlik mesleğinde hizmet içi eğitime verilen önem gün geçtikçe artmaktadır.
Ülkemizin demokrasi, hukuk, adalet, ekonomi vb. konularda Dünya’nın önde gelen ülkeleri ile rekabet
edebilmesinin temel şartı eğitim sisteminin ve bu sistem içindeki temel öğelerin amaca yönelik
tasarlanmasına bağlıdır. Bu sebeple eğitim programları, öğretmen yetiştiren okullar, öğretmen seçme
süreci, öğretmen atama süreci, öğretmen hizmet içi eğitim ve değerlendirme süreçlerinin de içinde olduğu
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bu değişkenler çağın ihtiyaçları doğrultusunda yönetilmelidir. Başarılı bir nesil başarılı öğretmenler vasıtası
ile ortaya çıkacaktır ve bu süreç uzun zaman gerektirmektedir.
Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitim kursları eğitim bilimleri alanında yapılan güncel çalışmalar
doğrultusunda değiştirilebilir. Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitim faaliyetleri 21. Yüzyıl becerilerini de
kapsayan biçimde şekillendirilebilir. Bunun yanında öğretmenlerden beklenen değişikliklerin takip
edilebilmesi ve gerekli dönütlerin sağlanabilmesi için sürekli ve otantik bir değerlendirme sisteminin
yaygınlaştırılması önerilebilir. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin standart seminerler şeklinde
yürütülmesinden öte iş başı eğitimler şeklinde yapılması önerilebilir. Hizmet içi eğitimlerin kariyer ve
başarı kriteri olarak değerlendirilmede kullanılması, öğretmenlere hizmet içi eğitim faaliyetleri ile görev
yapacakları bölge/yöre hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlenmesi önerilebilir.
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Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Becerisine İlişkin
Öğretmen Görüşleri
Selma Erdağı Toksun, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, selma_erdagi@hotmail.com
Öz
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesindeki en önemli ölçütlerden biri de eğitimdir. Bu
nedenle pek çok ülkede mevcut eğitim sistemleri sorgulanarak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte
toplumun istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden gözden geçirilip düzenleme yoluna gidilmektedir. Bu
gözden geçirme ya da düzenleme çoğu kez program geliştirme yoluyla gerçekleştirilmektedir. Tüm
öğrenme alanlarını bünyesinde barındıran yazma becerisinin kazanılması; dinleme, konuşma ve okuma
becerilerinden sonra gerçekleşir. Yazma becerisi, dil becerileri arasında en karmaşığı ve zor kazanılanıdır.
Yazma becerisinin oluşturulması ve geliştirilmesi aşamasında Türkçe öğretmenlerinin rolü oldukça
büyüktür. Araştırmanın amacı, çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin, yazma becerisinin Türkçe
dersi öğretim programındaki yerine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Kars
ili merkezinde görev yapan 15 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenler amaçlı örnekleme
yöntemlerinden maksimum durum örneklemesiyle seçilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Erdağı
Toksun (2018) tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler,
içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Öğretmenler yazma becerisinin programdaki yerine
dair olumlu ve olumsuz görüş bildirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Yazma, Yazma Eğitimi, Türkçe Programı.
Abstract
One of the most important criteria for determining the level of development of countries is
education. For this reason, education systems in many countries are questioned, reorganized and revised
in line with the demands and needs of the society along with scientific and technological developments.
This revision or adjustment is often carried out through curriculum development. Writing skill is one of
the main dynamics of Turkish education. It covers all the learning areas. Acquisition of writing skill occurs
after the acquisition of listening, speaking and reading skills. Writing skill is the most complicated and
difficult to acquire among language skills. The role of Turkish teachers in the development and
development of writing skills is quite large. The purpose of the current study is to reveal the participating
Turkish teachers’ opinions about how writing skill is addressed in the 2015 Turkish curriculum. The study
group of the current research is comprised of 15 Turkish teachers working in the city of Kars. The
participating teachers were selected by means of the maximum case sampling, one of the purposive
sampling methods. In this study, structured interview form developed by Erdağı Toxun (2018) was used
as data collection tool. The data were analyzed by using content analysis method. Teachers reported
positive and negative opinions about the place of writing skills in the program.
Keywords: Writing, writing education, Turkish curriculum.
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Giriş
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesindeki en önemli ölçütlerden biri de eğitimdir. Bu
nedenle pek çok ülkede mevcut eğitim sistemleri sorgulanarak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte
toplumun istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden gözden geçirilip düzenleme yoluna gidilmektedir. Bu
gözden geçirme ya da düzenleme çoğu kez program geliştirme yoluyla gerçekleştirilmektedir (Alver ve
Sancak, 2016) . Dünyadaki bu değişim ve gelişim süreçlerinin etkisiyle ülkemizde de öğretme ve öğrenme
anlayışında çeşitli gelişmeler yaşanmakta ve paralelinde eğitim sistemleri sorgulanarak ihtiyaç ve talepler
doğrultusunda programlar geliştirilmektedir. Programların uygulanmasında yaşanan sorunların kısa
sürede belirlenmesi ve çözülmesi, programların başarıya ulaşmasına yardımcı olur ve aynı zamanda
öğrenci başarısını da doğrudan etkiler.
Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana, diğer derslerde olduğu gibi, Türkçe dersinde de birçok program
uygulamaya konulmuş, yeni bilimsel gelişmelerin ışığında, günün koşulları da göz önünde bulundurularak
aksaklığı görülen programlar yenilenmiştir (Şahin ve Bayramoğlu, 2015). Bayburtlu (2015), hazırlanan
programların çoğunluğunun hazırdaki programın yeniden düzenlenmesi ve kısmi değişikliklere gidilerek
yeniden sunulması şeklinde oluşturulduğunu ifade etmiştir. 2005 programından itibaren Davranışçı
yaklaşımı temel alan programdan vazgeçilmiş öğrencinin öğrenme şekilleri dikkate alınarak, yeni
programlar yapılandırmacı yaklaşımın ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır (Şahin ve Bayramoğlu, 2015).
Yazma becerisi Güney’e göre (2016), Türkçe eğitiminin temel dinamiklerindendir. Tüm öğrenme alanlarını
bünyesinde barındırmaktadır. Yazma becerisinin kazanılması; dinleme, konuşma ve okuma becerilerinden
sonra gerçekleşir. Yazma becerisi, dil becerileri arasında en karmaşığı ve zor kazanılanıdır.
Yazma; duygu, düşünce, istek ve olayların belli kurallara uygun olarak birtakım sembollerle
anlatılması; düşünceyi, duyguyu, olayı, tasarlananları, görülüp yaşananları yazı ile anlatmak; binlerce yılda
oluşmuş şekil ve sembollerin uzun tekrarlar sonucu öğretilmesiyle duygu ve düşüncelerin kurallara uygun
olarak ifade edilmesi becerisidir. Yazma; sadece olayları ya da etkinlikleri kaydetme yolu değildir, aynı
zamanda onları anlamlandırmadır (Güleryüz, 2006; Sever, 2004, s. 24; Özbay, 2007, s. 115, Demir Atalay,
2015).
2005 Türkçe Öğretim Programı’nda “yazma becerisinin geliştirilmesiyle; öğrencilerin duygu,
düşünce, hayal, tasarı ve izlenimlerini dilin imkânlarından yararlanarak ve yazılı anlatım kurallarına uygun
şekilde anlatmaları, yazmayı kendini ifade etmede bir alışkanlığa dönüştürmeleri ve yazma yeteneği
olanların bu becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır (MEB, 2006: 7).”
2015 Türkçe Öğretim Programı, yazmayı önceki programlara göre daha kapsamlı bir şekilde ele almış
ve programda, yazma uygulamaları şu şekilde açıklanmıştır; “Öğretmen, farklı yöntemlere uygun
etkinliklerle yazmayı öğrenciler açısından zevkli hâle getirerek yazma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı
olmalı, öğrencilerin hangi türlerde yazmaya yetenekli olduğunu belirleyerek onları başarılı olduğu türlerde
yazmaya yönlendirmelidir (MEB, 2015: 14). Yine 2015 Türkçe Programı’na göre “Yazma çalışmalarında
öğretmenin yönlendirmesi ve desteği, ilk yıllarda daha fazla olmakla birlikte, sonraki yıllarda öğrencinin
bağımsız çalışma ve karar verme becerilerini geliştirme amacıyla ihtiyatla ve kademeli olarak azaltılmalıdır.
(Güney, 2016).” Yazma, yalnız ilkokul, ortaokul veya lise öğrencilerinin kazanması gereken bir beceri
değildir. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitimi de çok önemli bir noktadır. Çünkü öğretmenler,
öğrencilerin yazma eğitiminde sadece yönlendirici değil, aynı zamanda katılımcı olmalıdır (Güney, 2016).
Bu bağlamda Türkçe Öğretim Programında; yazma becerisinin yeri ve öneminin Türkçe öğretmenlerinin
görüşleri doğrultusunda incelenmesi önemlidir.
Amaç:
Araştırmanın amacı, çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin, yazma becerisinin Türkçe dersi
öğretim programındaki yerine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Bu doğrultuda araştırmanın alt problemi
şudur:
 Çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin, Türkçe dersi öğretim programındaki yazma
becerisinin yerine ilişkin görüşleri nelerdir?
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Yöntem:
Araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kars ili merkezinde
görev yapan 15 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenler amaçlı örnekleme yöntemlerinden
maksimum durum örneklemesiyle seçilmiştir. Maksimum durum örneklemesinde oluşturulacak
örneklemde, bireylerin çeşitliliği en üst düzeyde olmalıdır. Yani örneklem olarak alınan gruplardaki zengin
çeşitlilik, araştırmada daha çok malzemenin toplanmasına yardımcı olacaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Bu amaçla sosyo-ekonomik olarak alt, orta ve üst düzeyde yer alan okullarda görev yapan Türkçe
öğretmenleri, çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Görüşmelerin amacı, çalışma grubundaki Türkçe
öğretmenlerinin yazma becerisine yönelik düşüncelerini ortaya koymaktır. Çalışmada veri toplama aracı
olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun meydana getirilmesi sürecinde
Türkçe eğitimcisi iki öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır. Uzmanların görüşleri ve önerileri
dâhilinde görüşme formu son şeklini almıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak
çözümlenmiştir.
Bulgular:
Tablo 1. Yeni Türkçe Öğretim Programında Yazma Becerisine İlişkin Yapılan Değişiklikler İle İlgili
Öğretmen Görüşleri.
Tema
Değişiklik

Kodlar

f

Yazının değişmesi

6

Yazma tekniklerinin artması

6

Yaratıcılığın ön plana çıkması

2

Toplam

14

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre yeni Türkçe Öğretim Programındaki en büyük değişiklik eğik
el yazısının kaldırılması ve düz yazıya geçilmesidir. Ayrıca programda yazma tekniklerinin hepsine yer
verilmesi ve yaratıcılığın ön plana çıkarılması önemli görülen değişikliklerdir. “Yeni programda yazma
eğitimi ile ilgili özellikle çocukların yaratıcılıklarını geliştirme ön plana çıkmıştır. (Ö5)” “Yeni programda
görmüş olduğum en önemli değişiklik, bitişik eğik yazı yerine temel dik yazıya geçilmesidir. Diğer önemli
değişiklik ise yaratıcılığın ön plana çıkmış olmasıdır. (Ö6)”
Tablo 2. Yeni Türkçe Öğretim Programında Yer Alan Yazma Becerileri Etkinlikleri İle İlgili Temel
Problemler Hakkında Öğretmen Görüşleri.
Tema

Problemler

Kodlar

f

Düşünce ve bilgilendirici metinlerinin az olması

8

Zamanın yetersiz olması

4

Altyapı sorunu

3

Metinlerin seviyeye uygun olmaması

3

Metinlerin fazla olması

2

Toplam

20

Bunların yanı sıra programda görülen sorunlar şu şekildedir; düşünce ve bilgilendirici metin yazma
çalışmalarının azlığı, zamanın etkinlikler için yeterli olmadığı, öğrencideki altyapı sorunu, yazma
etkinliklerinin seviyenin üstünde olması ve metinlerin fazlalığı. “Olay yazılarına ağırlık verilip düşünce
yazılarının ikinci planda bırakılması düşünme ve yazmayı olumsuz etkilemektedir. (Ö9)” “Zaman kısıtlı
kalmaktadır. (Ö10)” “Öğrencilerin alt yapısı yok ancak bu becerilerin beklentisi üst düzey beceri, bu konuda
sıkıntı yaşanıyor. (Ö8)”
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Tablo 3. Yeni Türkçe Öğretim Programında Yer Alan Yazma Becerisi İle İlgili Öğretmen Önerileri.
Tema
Öneriler

Kodlar
Öğretmen ve uzman görüşü alınmalı
Bilgilendirici metinler artırılmalı
Zaman ayarlaması yapılmalı
Öğrenci çalışma kitaplarında yazma etkinliklerine yer
verilmeli

f
8
6
2
2

Toplam

18

Bu doğrultuda öğretmenlerin önerileri şu şekildedir; program hazırlanırken uzman öğretmenlerden
görüş alınması, bilgilendirici ve düşünce yazısı yazma etkinliklerinin artırılması, zaman ayarlamasının
yapılması, alt sınıflarda yazma becerisinin geliştirilmesi. Öğretmenler öğrenci çalışma kitaplarında da
yazma etkinliklerine yer verilmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. “Bu konuda uzman ve tecrübeli kişilerden
görüş alınarak program düzenlenebilir. (Ö6)” “Sahadaki öğretmenlerin görüş ve önerilerine
başvurulmalıdır. (Ö8)” “Türkçe dersinin haftalık ders saati göz önünde bulundurularak yazma, konuşma,
okuma becerilerine yeterli zaman ayrılmalıdır. (Ö1)”
Tablo 4. Yeni Türkçe Öğretim Programı ile ilgili hizmet içi eğitim alma durumu hakkında öğretmen
görüşleri
Hizmet içi eğitim

Almadım

Aldım

6

Yeterli değil

9

Ayrıca öğretmenlerden 9’u yeni programla ilgili hizmet içi eğitim aldıklarını fakat yeterli
bulmadıklarını, öğretmenlerden 6’sı ise hizmet içi eğitim almadıklarını dile getirmişlerdir. “Aldım. Yeterli
olduğunu düşünmüyorum. (Ö1)” “Hizmet içi eğitim aldım fakat yeterli değildi. (Ö5)” “Aldık fakat yeterli
değildi çünkü program daha yeni hazırlanmıştı ve eğitimi verenler de fazlasıyla bilgi sahibi değildi. (Ö9)”
“Almadım. Bu programın yeterince tanıtılması gerekmektedir. (Ö2)”
Sonuç:
Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler, yeni programda yazı değişikliğine gidilmesinin olumlu
bir gelişme olduğunu belirtmişlerdir. Zira yapılan çalışmalarda (Kadıoğlu, 2012; Tok ve Ünlü, 2014) bitişik
el yazısının bazı sorunlara yol açtığı tespit edilmiştir. Ancak programda yer alan yazma becerisi
etkinliklerinin üst düzey beceriler olup öğrenci seviyesini aştığını dile getirmişlerdir. Öğretmenler, Program
ile ilgili hizmet içi eğitimlerin artırılarak uzman kişiler tarafından ve daha detaylı verilmesinin fayda
sağlayacağını belirtmiştir. Türk Eğitim Derneğinin (2009) çalışmasına göre öğretmenlerin mesleki gelişimi
için düzenlenen etkinlikler ve öğretmenlerin mesleki gelişim çabaları yetersiz kalmaktadır. Öğretmenler
arasında son iki yılda herhangi bir hizmet içi eğitim etkinliğine katılanların oranı %40’tır. Tağa ve Ünlü
(2013) yapıkları çalışmada öğretmen görüşlerine göre dersin süresine ilişkin sorunlar öne çıkmıştır. Aynı
çalışmada farklı metin türlerinde yazma etkinliklerine yer verilmeyişine katılım Kararsızım düzeyinde
gerçekleşmiştir. Çalışma bu bulgularıyla bu çalışmayı destekler niteliktedir. Yine Susar Kırmızı ve
Akkaya’nın (2009) yaptıkları çalışma sonuçları da mevcut çalışmayla paralellik göstermektedir.
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Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Becerisine Yönelik Tutumlarının
Konuşma Kaygıları ile İlişkisinin İncelenmesi
Berna Ürün Karahan, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, bernacan61@hotmail.com
Öz
Çalışmada amaç: Ortaokul öğrencilerinin konuşma becerisine yönelik tutumları ile konuşma kaygıları
arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu doğrultuda Kars ili merkezde rastgele yöntemle seçilmiş 119
ortaokul öğrencisi ile çalışılmıştır. Veriler; Demir ve Melanlıoğlu (2014) tarafından geliştirilen “Ortaokul
Öğrencileri İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği” ile Topçuoğlu Ünal ve Özer (2017) tarafından geliştirilen
“Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma Becerisi Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre;
öğrencilerin konuşma kaygıları ve konuşmaya yönelik tutum ortalama puanlarının iyi düzeyde olduğu
tespit edilmiştir. Buna ek olarak konuşma kaygısı ve konuşmaya yönelik tutum arasında pozitif ve negatif
yönde anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Son olarak yapılan regresyon analizine göre değişkenlerin birbirini
yordadığı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Konuşma, tutum, kaygı, ortaokul.
Abstract
The purpose of this study is to determine the speaking skills and speaking anxiety levels secondary
school students and to emphasize the correlations between them if any. Accordingly, the study was
conducted with 126 students receiving education at secondary schools that were selected randomly in
the city center of Kars. The data were collected using “Speaking Anxiety Scale for Secondary School
Students” developed by Demir and Melanlıoğlu (2014) and “Speaking Skills Attitude Scale for Middle
School Students” developed by Topçuoğlu Ünal and Özer (2017). According to the results obtained, it was
found that the speaking anxieties and speaking attitudes of students were at good level. However, when
anxiety is the question, it can be asserted that having a good average is a negative circumstance. In
addition, positive and negative significant correlations were found for speaking anxiety and
speakingattitude. Lastly, it was determined that the variables predicted each other based on the
regression analysis carried out.
Keywords:Speaking, attitude, anxiety, secondary school.
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Giriş
Dilin dört temel becerisinden olan konuşma aynı zamanda bireyin iletişim kurmasını, anlamayıanlaşmayı ve hayat boyu sosyalleşmesini sağlayan bir beceridir. Kılınç ve Şahin’e (2013) göre konuşma,
bireylerin toplumsal ilişkiler kurmaları ve bu becerileri geliştirebilmeleri için gereklidir. Eğer bireyin
konuşma becerisi zayıfsa diğer dil becerileri de olumsuz yönde etkilenir. Konuşmada dikkat çeken nokta,
toplumsal ilişkiler ve iletişimdeki rolüdür. Bu kavramlar birey ve toplum için oldukça önemlidir. Kendini
tanıyan, doğru ifade eden bireyler toplumda sağlıklı ilişkiler kurarak gelişmeye katkıda bulunabilirler. Öyle
ki sağlıklı düşünen düşündüğünü rahatlıkla ifade eden bir toplum, ileriye yönelik sağlıklı adımlar atabilir.
Bu süreçte bireyin değer yargıları ve hayata bakış açısı şekillenir ve karşısına çıkan durumlarla ilgili bir
tutum geliştirmeye başlar. Bunlara ek olarak öğretim hayatı boyunca, bireyin karşısına çıkacak olan bu
beceri ailede başlayan ve sosyal çevre ve okul sürecinde şekillenecek, gelişecek ya da gerileyecek bir
beceridir. Bu nedenle bu becerinin öğretim süreci ve gelişimi ile ilgili yaşanabilecek olumsuz durumlar,
süreçler ya da etkenler üzerinde durulmalıdır. Zira bireyin beceri edinimi sürecinde yaşadığı ya da yaşaması
olası olumsuz durumlar ileride büyüyerek olumsuz tecrübelere dönüşebilir. Bu da bireyin sadece bu
becerisini değil tüm hayatını olumsuz yönde etkileyebilir.
Bir süre sonra bu durumlar çeşitli problemleri oluşturur ve bu problemler kaygıya dönüşebilir. Kaygı,
bireyin bir duruma ya da olaya karşı geliştirdiği olumsuz duygu ve düşüncelerdir. “Kaygı, insanı üzüntüye
sevk eden bir duygu durumudur” (Katrancı ve Kuşdemir, 2015: 417). Kaygı bir soruna tepki olarak doğar.
Kaygının ortaya çıkma biçimi endişe (bilişsel tepkiler, kendini küçümseme gibi) ya da duygusal (fiziksel
tepkiler, kalp atışlarının hızlanması, yüzün kızarması gibi) olarak görülür (Leibert ve Morris, 1967; Zeidner,
1998). Yapılan çalışmalar kaygının olumsuz bir duygu olduğu üzerinde hem fikir olduğu gibi aynı zamanda
geçici kaygı düzeyinin bireyin öğrenme ya da başarılı olması üzerinde olumlu etkiye, sürekli kaygının ise
olumsuz etkilere sahip olduğu bilinmektedir (Aşıloğlu ve Özkan, 2013; Jalongo ve Hirsh, 2010; Kahan, 2008;
Donelly, 2009).
Sürekli kaygının bireyde yarattığı hasar, bir süre sonra kaygıya neden olan durumun tamamen
olumsuz görülmesi ve davranış haline gelmesine neden olur. “Kaygılı insanın davranışları bozulmakta ve
öğrendikleri etkililiğini kaybetmektedir” (Tekindal, 2009: 9). Çalışmada amaç; ortaokul öğrencilerinin
konuşma becerileri ile konuşmaya yönelik kaygı düzeylerini tespit etmek ve varsa aralarındaki ilişkiler
üzerinde durmaktır. Zira erken yaşlarda oluşabilecek problemler için bu süreçte çözümler üretilebilirse
ileride aynı problemler yaşanmayacaktır.
Yöntem
Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin konuşma becerisine yönelik tutumları ile konuşma kaygılarının
tespitine yönelik olarak korelasyonel araştırma modelinde gerçekleştirilmiştir. “Korelasyonel araştırma; iki
ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri belirlemek ve neden-sonuç ile ilgili ipuçları elde etmek
amacıyla yapılan araştırmalardır” (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2011:14).
Araştırmanın çalışma grubunu Kars ili merkezde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ortaokullarda öğrenim
gören ve rastgele yöntemle seçilmiş 119 öğrenci oluşturmuştur.
Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kars’ta rastgele yöntemle seçilmiş
ortaokul öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilerin demografik özelikleri ile ilgili bilgiler tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin demografik özellikleri
Demografik
Özellikler
Cinsiyet

Frekans (f)

Yüzde (%)

Kız

67

56.3

Erkek
Toplam

52
119

43.7
100.0
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Veri Toplama Araçları
Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği: Demir ve Melanlıoğlu (2014) tarafından geliştirilen
“Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği”; 33 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt
boyutlar, “konuşma becerisine yönelik ön yargı”, “konuşma öz güveni”, “konuşmaktan zevk alma”,
“değerlendirilme kayısı” ve “sınıf içi konuşmaya istekli olma” olarak adlandırılmıştır. Ölçek 5’li likert
yapıdadır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı ölçeğin tümü için 0,716 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin
Cronbach Alpha katsayısı alt boyutlara göre sırasıyla 1- .86, 2- .77, 3- .61, 4- .67, 5- .60 olarak
hesaplanmıştır.
Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma Becerisi Tutum Ölçeği: Topçuoğlu Ünal ve Özer (2017) tarafından
geliştirilen “Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma Becerisi Tutum Ölçeği”; 27 madde ve 2 alt boyuttan
oluşmaktadır. Bu alt boyutlar “konuşma becerisine yönelik ilgi ve sevgi” ile “konuşma becerisine karşı kaygı
ve endişe” olarak adlandırılmıştır. Ölçek 5’li likert yapıdadır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı alt boyutlara
göre sırasıyla 1- .86, 2-. 83 olarak hesaplanmıştır.
Bulgular
Çalışmada ortaokul öğrencilerinin konuşma becerisine yönelik tutumları ile konuşma kaygılarının ne
düzeyde olduğunu tespit edebilmek amacıyla ölçeklerden elde edilen ortalama değerlere bakılmıştır.
Bulgular tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2.
Ortalamalar
Değişkenler

X

N

Ss

KNŞÖNYAR

119

48.09

4.39

KNŞÖZGÜV

119

17.22

2.53

KNŞZEVAL

119

9.84

2.02

DEĞKAY

119

7.65

1.45

İSTEK

119

10.36

1.85

KNŞİL

119

62.05

5.82

KNŞKAYGI

119

14.59

3.37

“Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği”nin “konuşma becerisine yönelik öz yargı” alt
boyutundan alınabilecek en düşük puan 15, en yüksek puan ise 75’dir. Tablo incelendiğinde öğrencilerin
bu alt boyut için iyi denebilecek bir ortalama puan aldıkları görülmektedir. Aynı ölçeğin “konuşma öz
güveni” alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 5, en yüksek puan ise 35’dir. Tablo incelendiğinde
öğrencilerin bu alt boyut için orta düzeyde puan aldıkları görülmektedir. Ölçeğin “konuşmaktan zevk alma”
alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 5, en yüksek puan ise 20’dir. Tablo incelendiğinde öğrencilerin
bu alt boyut için orta düzeyde puan aldıkları görülmektedir. Aynı ölçeğin “değerlendirilme kaygısı” alt
boyutundan alınabilecek en düşük puan 5, en yüksek puan ise 15’dir. Tablo incelendiğinde öğrencilerin bu
alt boyut için yine orta düzeyde puan aldıkları görülmektedir. Aynı ölçeğin “sınıf içi konuşmaya istekli
olma” alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 5, en yüksek puan ise 20’dir. Tablo incelendiğinde
öğrencilerin bu alt boyut için yine orta düzeyde puan aldıkları görülmektedir.
“Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma Becerisi Tutum Ölçeği”nin “konuşma becerisine yönelik ilgi ve
sevgi” alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 20, en yüksek puan ise 100’dür. Tablo incelendiğinde
öğrencilerin bu alt boyut için iyi denilebilecek düzeyde puan aldıkları görülmektedir. Ölçeğin “konuşma
becerisine karşı kaygı ve endişe” alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 7, en yüksek puan ise 35’dir.
Tablo incelendiğinde öğrencilerin bu alt boyut için orta denilebilecek düzeyde puan aldıkları
görülmektedir. Sonuç olarak öğrencilerin konuşa kaygıların bazı alt boyutlarda orta, bazı alt boyutlarda iyi
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düzeyde olduğu söylenebilir. Söz konusu kaygı olduğu için yüksek ortalamaların olmaması sevindirici bir
sonuçtur. Konuşma becerisine yönelik tutum ölçeği için yine bir alt boyutta orta ve bir alt boyutta ise iyi
düzeyde ortalama puanlar almıştır öğrenciler. Öğrencilerin konuşmaya yönelik ilgi ve sevgi alt boyutundan
iyi, kaygı ve endişe alt boyutundan orta düzeyde ortalama puanlar almaları sevindiricidir.
Çalışmada ortaokul öğrencilerinin konuşma becerisine yönelik tutumları ile konuşma kaygıları
arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Bulgular tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3.
Korelasyonlar
Değişkenler
1. KNŞÖNYAR
2. KNŞÖZGÜV
3. KNŞZEVAL
4. DEĞKAY
5. İSTEK
6. KNŞİLGİ
7. KNŞKAYGI

2
.281**

3
- .692**
.045

4
.344**
.426**
-.364**

5
.192*
.378**
.407**
-.307**

6
.961**
.508**
-.624**
.356**
.273**
-.508**

7
-.625**
.369**
.866**
.037
.312**

**p<.01, *p<.05
Tablo 3 incelendiğinde “Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği” ile “Ortaokul Öğrencileri
İçin Konuşma Becerisi Tutum Ölçeği” arasında negatif ve pozitif yönde anlamlı ilişkilere rastlanmıştır.
Konuşma kaygısı ölçeğinin alt boyutlarından olan “konuşmaya yönelik ön yargı” ile konuşma tutum
ölçeğinin “konuşma becerisine yönelik ilgi ve sevgi” alt boyutları arasında pozitif yönde çok yüksek
düzeyde (r= .961**) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yine konuşma kaygısı ölçeğinin alt boyutlarından olan
“konuşmaktan zevk alma” ile konuşma tutum ölçeğinin alt boyutlarından olan “konuşma becerisine karşı
kaygı ve endişe” arasında pozitif yönde yüksek düzeyde (r= .866**) bir ilişkiye rastlanmıştır. Konuşma
kaygısı ölçeğinin alt boyutlarından olan “konuşmaya yönelik ön yargı” ile konuşma tutum ölçeğinin alt
boyutlarından olan “konuşma becerisine karşı kaygı ve endişe” alt boyutları arasında negatif yönde orta
düzeyde (r= -.625**) bir ilişkiye rastlanmıştır. Konuşma kaygısı ölçeğinin alt boyutlarından olan
“konuşmaktan zevk alma” ile konuşma tutum ölçeğinin alt boyutlarından olan “konuşma becerisine
yönelik ilgi ve sevgi” alt boyutları arasında negatif yönde orta düzeyde (r= -.624**) bir ilişkiye rastlanmıştır.
Konuşma kaygısı ölçeğinin alt boyutlarından olan “konuşma öz güveni” ile konuşma tutum ölçeğinin alt
boyutlarından olan “konuşma becerisine yönelik ilgi ve sevgi” alt boyutları arasında pozitif yönde orta
düzeyde (r= .508**) bir ilişkiye rastlanmıştır. Konuşma kaygısı ölçeğinin alt boyutlarından olan “konuşma
öz güveni” ile konuşma tutum ölçeğinin alt boyutlarından olan “konuşma becerisine karşı kaygı ve endişe”
alt boyutları arasında pozitif yönde zayıf düzeyde (r= .369**) bir ilişkiye rastlanmıştır. Konuşma kaygısı
ölçeğinin alt boyutlarından olan “değerlendirilme kaygısı” ile konuşma tutum ölçeğinin alt boyutlarından
olan “konuşma becerisine yönelik ilgi ve sevgi” alt boyutları arasında pozitif yönde zayıf düzeyde (r=
.356**) bir ilişkiye rastlanmıştır. Konuşma kaygısı ölçeğinin alt boyutlarından olan “sınıf içi konuşmaya
istekli olma” konuşma tutum ölçeğinin alt boyutlarından olan “konuşma becerisine karşı kaygı ve endişe”
alt boyutları arasında pozitif yönde zayıf düzeyde (r= .312**) bir ilişkiye rastlanmıştır. Konuşma kaygısı
ölçeğinin alt boyutlarından olan “sınıf içi konuşmaya istekli olma” konuşma tutum ölçeğinin alt
boyutlarından olan “konuşma becerisine yönelik ilgi ve sevgi” alt boyutları arasında pozitif yönde zayıf
düzeyde (r= .273**) bir ilişkiye rastlanmıştır. Son olarak konuşma kaygısı ölçeğinin alt boyutlarından olan
“değerlendirilme kaygısı” ile konuşma tutum ölçeğinin alt boyutlarından olan “konuşma becerisine karşı
kaygı ve endişe” alt boyutları arasında pozitif yönde çok zayıf düzeyde (r= .037) bir ilişkiye rastlanmıştır.
Değişkenlerin birbirlerini yordayıp yordamadığını tespit etmek amacıyla çoklu doğrusal regresyon
analizi yapılmıştır. Bulgular tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4.
Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları
Değişkenler
β
KNŞÖNYAR
.856*
KNŞÖZGÜV
.324*
KNŞZEVAL
-.079
DEĞKAY
-.109*
İSTEK
-.015

F

R

377.23

.997

R2

.994

Kars, 2018

p
.000

**p<.01, *p<.05
Tablo 4’te çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde .000 olan p
değeri regresyon modelinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Tabloda ortaokul öğrencilerinin konuşmaya
yönelik tutumlarının, konuşma kaygıları tarafından anlamlı olarak yordandığı görülmektedir. R² değerine
bakıldığında konuşmaya yönelik tutumun 99%’luk kısmının (R²=.99) konuşamaya yönelik kaygı ölçeğinin
alt boyutları tarafından yordandığı anlaşılmaktadır. Standartlaştırılmış regresyon katsayılarına bakıldığında
konuşmaya yönelik tutumun yordayıcısı olarak ilk sırada konuşmaya yönelik kaygı ölçeğinin alt boyutu
“konuşmaya yönelik ön yargı” (β= .856*) gelmektedir. Yine aynı ölçeğin alt boyutları olan “konuşma öz
güveni” (β= .324*), “değerlendirilme kaygısı” (β= -.109*) alt boyutlarının konuşmaya yönelik tutumun
yordayıcılarından olduğu tespit edilmiştir. Konuşmaktan zevk alma ve sınıf içi konuşmaya istekli olma alt
boyutlarının ise konuşmaya yönelik tutumu yordamadığı tespit edilmiştir.
Sonuç ve Tartışma
Sonuç olarak öğrencilerin konuşma kaygılarının bazı alt boyutlarda orta, bazı alt boyutlarda iyi
düzeyde olduğu söylenebilir. Ancak söz konusu kaygı olunca iyi düzeyde ortalamaya sahip olmanın
olumsuz bir durum olduğu söylenebilir. Öğrencilerin konuşma becerisine yönelik tutumları ise bir alt
boyutta orta ve bir alt boyutta ise iyi düzeydedir. Öğrencilerin tutum ölçeğinin alt boyutlarından olan
konuşmaya yönelik ilgi ve sevgi alt boyutundan iyi, kaygı ve endişe alt boyutundan orta düzeyde ortalama
puanlar almaları sevindiricidir. Eyüp (2013) yaptığı çalışmada öğrencilerin konuşma becerisine yönelik
olumlu tutuma sahip oldukları sonucuna varmıştır. Kavruk ve Deniz (2015) ise yaptıkları benzer bir çalışma
sonucunda ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygılarının hem genel hem de konuşma psikolojisi,
konuşmacı ve çevre odaklı alt boyutlarında “düşük kaygı” düzeyinde olduklarını tespit
etmişlerdir. İşcan ve Karagöz (2016) ise yaptıkları çalışma sonucunda öğrencilerin konuşma
kaygılarının yüksek düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir. Bu sonuç dikkat çekicidir. Zira yüksek
kaygı başarı düzeyini olumsuz yönde etkiler. Yüksek kaygı düzeyinin tespit edildiği bazı
çalışmalara da Akkaya (2012), Arslan, (2012), Sevim ve Varışoğlu (2012) rastlanmıştır. Mert (2015) ise
yaptığı benzer bir çalışmada öğrencilerin kaygı düzeylerinin zayıf olduğunu tespit etmişlerdir.
Öğrencilerin konuşmaya yönelik kaygı ve tutumları arasında negatif ve pozitif yönde ilişkilere
rastlanmıştır. Bu ilişkiler özetlenecek olursa; öğrencilerin konuşmaya yönelik ilgi, sevgi ve konuşmaktan
keyif alma düzeyi arttıkça konuşmaya yönelik kaygı, endişe ve ön yargının azaldığı söylenebilir. Ek olarak
konuşmaya yönelik ön yargı azaldıkça konuşma kaygı ve endişesinin de azaldığı tespit edilmiştir. Diğer
yandan konuşmaktan zevk almayan öğrencilerin konuşma becerisine yönelik ilgilerinin de azaldığı
söylenebilir. Ayrıca öğrencilerin konuşmaya yönelik öz güvenleri arttıkça konuşmaya yönelik ilgilerinin de
arttığı söylenebilir.
Son olarak yapılan regresyon analizi sonucunda konuşmaya yönelik tutumun konuşma kaygısı
anlamlı olarak tarafından yordandığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin konuşmaya yönelik ön yargıları ve
değerlendirilme kaygılarının konuşmaya yönelik tutumu etkilediği söylenebilir. Ek olarak konuşma öz
güveni pozitif yönde arttıkça konuşmaya yönelik tutumunda pozitif yönde arttığı söylenebilir.
Konuşmaktan zevk alma ve sınıf içi konuşmaya istekli olma alt boyutlarının ise konuşmaya yönelik tutumu
yordamadığı tespit edilmiştir.
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Ortaokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Özyeterliklerinin Okuma
Tutumlarıyla İlişkisinin İncelenmesi
Examining The Relationship of Reading Comprehension Self-Efficacy of
Middle School Students to Reading Attitudes
Doç. Dr. Tazegül Demir Atalay, Türkiye, tazeguldemir@gmail.com
Öz
Her birey doğduğu andan itibaren zihninde çeşitli kodlanmış beceriler barındır. Bu beceriler onun
yeni yaşamına uyumunu kolaylaştıran, hayatta kalmasına yardımcı olan özel yeteneklerdir. Bunlar içinde
anlama ve anlatma yetisi bireyin çevresiyle iletişimini ve sosyal yönünü açığa çıkaran becerilerdir. İnsanı
diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biri dil yetisidir. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin
okuduğunu anlama özyeterlik durumlarının okuma tutumlarıyla ilişkisinin ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır. Araştırmada var olan durum var olduğu şekliyle betimlenmeye çalışıldığından araştırma,
tarama modelinde yapılandırılmıştır. Araştırmada Kars’ta random yolla belirlenen ortaokullardan alınan
450 beşinci sınıf öğrencisi, çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu nedenle basit seçkisiz örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Veriler “Okuduğunu Anlama Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” ve “Okuma Tutum Ölçeği” kullanılarak
elde edilmiştir. Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama öz yeterlik algılarının orta
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu ölçek kapsamında yer alan üç alt boyuttan biri iyi düzeydeyken ikisi
orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu durumda öğrencilerin önemli bir kısmının okuduğunu anlamada,
özellikle motivasyonel süreçler içerisinde nitelendirilebilecek olan öz düzenleme ve öz güven alt
boyutlarında orta düzeyde bir ortalamalarının olması öğrencilerin bireysel olarak kendilerine yönelik
algılarının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu durumda öğrencilerin okuduğunu anlamaya yönelik
daha fazla etkinlik yapması bu etkinliklerin bireysel olarak gerçekleştirilmesine özen gösterilmesi gerektiği
söylenebilir. Okuma tutumlarının yüksek düzeyde olması özellikle okuduğunu anlama noktasında bir takım
çekincelerinin olduğunu göstermesi bakımından önemli bir bulgudur. Yine çalışmada öğrencilerin
okuduğunu anlama öz yeterlikleri ile okuma tutumları arasında pozitif yönde çok yüksek düzeyde bir
ilişkinin bulunması öz yeterlik düzeyi ile tutumun birlikte artan ve azalan bir özelliğe sahip olduğunu
göstermesi açısından önemli bir bulgudur.
Anahtar Kelimeler: okuduğunu anlama öz yeterliği, okuma tutumu, okuma, öz yeterlik
Abstract
Every individual has a variety of coded skills in his mind from the moment he is born. These skills are
special abilities that help him to survive and make it easier to adapt to his new life. These are the skills to
understand and express the ability to communicate and socialize with the individual's environment. One
of the most basic features that distinguish humanity from other living things is language proficiency. In
this study, it was aimed to reveal the relation between the reading attitudes of middle school students
and self-efficacy situations. The research has been structured in the screening model as the situation in
the research is tried to be described as it exists. The relational screening approach in the context of the
screening approach was used because it was attempted to determine whether there was any change in
the two variables in the study together. 450 fifth grade students from the secondary schools randomly
selected in Kars were included in the study group. For this reason, simple unselected sampling method is
used. Data were obtained using the "Reading Comprehension Scale" and "Reading Attitude Scale".
Findings of the research. As a result of the research, it was determined that the self-efficacy perceptions
of the middle school students were moderate. It was determined that one of the three subscales included
in this scale was in good level and two in moderate level. In this case, the mean level of self-confidence
and self-confidence subscales, which can be defined in a meaningful part of the students, especially in the
motivational process, shows that the perceptions of the students individually are moderate. In this case,
it can be said that students should be careful to perform these activities individually in order to do more
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activities for the meaning they read. The high level of reading attitudes is an important finding, especially
since it shows that there are a number of drawbacks in the reading comprehension point. It is also
important to note that a very high level of correlation between self-efficacy and reading attitudes in the
study is significant in showing that the self-efficacy level and attitude have both increasing and decreasing
characteristics.
Keywords: reading comprehension self-efficacy, reading attitude, reading, self-efficacy
Giriş
Her birey doğduğu andan itibaren zihninde çeşitli kodlanmış beceriler barındır. Bu beceriler onun yeni
yaşamına uyumunu kolaylaştıran, hayatta kalmasına yardımcı olan özel yeteneklerdir. Bunlar içinde
anlama ve anlatma yetisi bireyin çevresiyle iletişimini ve sosyal yönünü açığa çıkaran becerilerdir. İnsanı
diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biri dil yetisidir. Kişilerin birbiriyle anlaşmasını sağlayan dilin
temel bileşenleri ise anlama ve anlatmadır. Bu iki bileşen birlikte, uyumlu bir varlık gösterdiğinde, birey
karşısındakiyle tam anlamıyla iletişim kurabilmektedir. İnsanlar bir anlama, bir de anlatma becerisiyle
dünyaya gelirler. Bunlar informal olarak varlık gösteren dinleme ve konuşma becerileridir. Bu becerileri
destekleyen ve eğitim öğretim kurumlarında formal olarak öğrenilen okuma ve yazma ise anlama ile
anlatma yetilerini tamamlayan önemli becerilerdir.
Uzmanlar okuma becerisini çeşitli yönlerden tanımlamışlardır. Bunlardan birkaçı şöyledir:
Okuma, bir yazıyı oluşturan simgesel imleri seslendirmek ya da o imlerin belirttiği düşünceleri anlamak
eylemi (Oğuzkan, 1993); bir yazıyı, kelimeleri, cümleleri, noktalama işaretleri ve diğer öğeleriyle görme,
algılama ve kavrama eylemi (Ünalan, 1999); sözcüklerin duyu organları yoluyla algılanıp
anlamlandırılmasına, kavranmasına ve yorumlanmasına dayanan zihinsel bir etkinlik (Sever, 2004); her
dilin kendi kurallarına uyarak yazılı mesajları sözlü mesaj haline getirmek, kavramak, muhakeme yürütmek
ve yargıya varmaktır (Ruşen, 1990). Okuma, bir yazının harflerini, sözcüklerini tanımak ve bunların
anlamlarını kavramak (Göğüş, 1978); bilişsel davranışlarla psikomotor becerilerin ortak çalışmasıyla, yazılı
sembollerden anlam çıkarma etkinliğidir (Demirel, 1999). Bu tanımlarda okuma eylemi daha çok fizyolojik
boyutuyla ele alınmıştır. Yazılı bir metni oluşturan sembollerin görülmesi, algılanıp seslendirilmesini
okuma olarak ele alan tanımların yanında bir de bu eylemi daha çok zihinsel bir etkinlik olarak ele alan
tanımlar vardır.
Okuma, görme, algılama, seslendirme, anlama, beyinde yapılandırma gibi göz, ses ve beynin çeşitli
işlevlerinden oluşan karmaşık bir süreç (Güneş, 2007); görme, algılama, dikkat, hatırlama, anlamlandırma,
yorumlama, sentez ve çözümleme gibi farklı zihinsel işlemlerin bir arada gerçekleştiği; insanın kendisini,
çevresini ve dünyayı tanımak için bilgi ve kültür kazanmasında ve eleştirel bilince ulaşmasında rol oynayan
çok önemli bir eğitim aracı ve dil becerisi (Coşkun, 2002); basılı, yazılı ya da görüntülü kelimeleri, simgeleri
göz ile algılayıp zihindeki kelime anlamıyla bütünleştirerek anlamlandırma, buna bağlı olarak kavrama,
düşünme, yorumlayarak eleştirme ve tekrar düşünme faaliyetlerinin hızlı bir şekilde, duyu organları ve
beyin arasında gerçekleştirilen iletişimini içeren bir süreç (Bınarbaşı, 2006); basılı sözcükleri duyu organları
yoluyla algılayıp, bunları anlamlandırma, kavrama ve yorumlamaya dayanan zihinsel bir etkinliktir
(Özdemir, 1990). Bu tanımlarda ise okumanın zihinsel yönüne daha çok dikkat çekilmiştir. Yukarıda verilen
tanımlardan yola çıkarak okuma eylemiyle ilgili birçok tanımın yapıldığı ve bu çeşitliliğin okuma becerisinin
karmaşık bir süreçte gerçekleşmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Yani okumak, karmaşık zihinsel
süreçleri içerir. Yazılı sembollerin duyu organlarıyla algılanmasından sonra, okuyucu okuduklarına anlam
yüklemeli, daha sonra yorumlamalı, akıl yürütmeli, muhakeme etmeli ve değerlendirebilmelidir (Koçyiğit,
2003). Bu yönüyle okumanın hem fizyolojik hem de bilişsel bir işlemler bütünü olduğunu söylemek
mümkündür. Nitekim okuma eylemi, görme ve seslendirme yönüyle fizyolojik, kavrama yönüyle de
psikolojik (Göğüş, (1978) kavrama yönünü ruhsal bir süreç olarak değerlendirir) bir süreçtir. Duyu organları
ve zihin arasında etkili bir bağlantı kurulmadan okuma etkinliği gerçekleşemez (Tazebay, 1997). Dolayısıyla
okuma girişik bir eylemdir; görme, anımsama, anlama, seslendirme, değerlendirme gibi çeşitli işlemleri
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kapsar (Göğüş, 1978), denilebilir. Bu yönüyle okumanın, anlama oluşturmada bireyin okula başlaması ve
sistemli olarak bu beceriyi oluşturmasıyla başlayan vazgeçilmez bir yol olduğu söylenebilir.
Anlama, yazının ya da konuşmanın ne demek istediğini algılamak (Göğüş, 1978); yazıda veya
konuşmada bize verilmek istenen mesajları tüm yönleriyle algılamak (Luma (2002)’den akt. Temizkan,
2007); dinleme, okuma ve görsel okuma yoluyla alınan bilgilerin üzerinde düşünme, nedenlerini araştırma,
sonuçlar çıkarma ve değerlendirme biçimi (Güneş, 2007); metinde iletilmek isteneni doğru şekilde
algılamak ve yorumlamak (Güneyli, 2003) olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlardan hareketle biz de
anlamayı, bireyin yazılı bir metin, sözel bir ifade veya görsel bir unsurdan oluşan uyaranları duyu organları
yoluyla algılayıp zihninde tanılaması, daha önce var olan bilgileriyle harmanlayarak yeniden yapılandırması
ve farklı bir bilgi olarak yaşamında kullanmasıdır, diyebiliriz.
Tanımlardan yola çıkarak anlamanın fizyolojik boyutunun yanında özellikle zihinsel bir beceri
olduğunu söylemek mümkündür. Anlama, düşünme, inceleme, sorgulama, tahmin, ilişkilendirme, seçim
yapma, yorumlama, analiz-sentez yapma, değerlendirme vb. zihinsel becerileri gerektirmektedir. Anlama
sürecinde bütün bu zihinsel beceriler devreye girmekte, yeni bilgiler önceki bilgi ve deneyimlerin ışığında
incelenmekte, yeniden anlamlandırılmakta ve zihinde yapılandırılmaktadır (Güneş, 2007). Dolayısıyla bu
yapılandırmanın olabilmesi için yeni bilgilere kaynaklık edecek eski bilgilerin de bulunması gerekmektedir.
Yani uyarıların, zihinde eski izlenimler ve bilgilerle birleşerek algılanması için, daha önceden izlenimler
edinmiş olmamız gerekir; yoksa zihin yeni düşünceyi birleştirecek dayanaklardan yoksun kalır (Göğüş,
1978). Bu bilgilerden hareketle şunu söylemek mümkündür: Yeterli önbilgiye sahip olmak anlam kurmada
ön şarttır (Tompkins (2006)’dan akt. Akyol, 2007). Birey, anlamaya temel oluşturan önceki bilgilerini çeşitli
yollarla edinir. Bunlar büyük ölçüde dinleme ve okumadır.
Okuma, hem fizyolojik hem zihinsel süreçleri içeren karmaşık bir dil becerisidir. Bu durumda okumayı,
yazılı bir metni oluşturan sembollerin görülmesi, dikkat edilerek algılanması, bazen içten bazen dıştan
seslendirilme, zihinde anlamlandırılması ve beyinde yapılandırması olarak ifade edilmesi mümkündür. Bu
tanımdan hareketle okuma becerisinin anlama becerisine katkı sağlayan ve formal bir eğitimin başlangıç
olarak nitelendirilebileceği oldukça önemli bir beceri olduğu söylenebilir. Bu anlamda okumam zihinsel
süreçlerinin son derece baskın olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle okumada motivasyonel süreçlerin ve
tutumun belirleyici iki önemli faktör olduğu söylenebilir. Nitekim bireylerin okuduğunu anlayabilir bir
seviyeye ulaşması en temel amaç olarak belirtilebilir. Okuduğunu anlama, okuma metninde kasıtlı ve etkili
bir bilişsel süreci gerektirmektedir. Okunan metnin anlamlandırılabilmesi ve yorumlanabilmesi, okumanın
alışkanlığa dönüşmesine katkı sağlayacağı gibi kişinin okumaya yönelik özyeterliğini de iyi yönde
geliştirmektedir. Motivasyonu yükselen öğrencilerin bu davranışı tekrar etme sıklığı da artacağından
tutumları da buna bağlı olarak artmaktadır. Bu ilişki de tarafımızdan yapılacak olan bu çalışmanın çıkış
noktasını oluşturmaktadır.
Okuduğunu anlamlandırabilen ve yorumlayabilen öğrencilerin okumaya ilişkin alışkanlıkları ve
okuduğunu anlamaya dair kendilerine olan güvenleri, diğer bir deyişle; okuduğunu anlama öz yeterlik
algıları da gelişmektedir (Demirel ve Epçaçan, 2012).
Sonuç olarak, öz yeterlik kavramı, öğrencilere öğretildiği zaman, öğrencilerde önemli bir etkiye sahip
olan, öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin önemli bir ölçüde gelişmesine katkı sağlayan dikkate
değer bir değişken olarak kabul edilmelidir (Demirel ve Epçaçan, 2012).
Amaç
Bu araştırmada orta okul öğrencilerinin okuduğunu anlama özyeterlik durumlarının okuma tutumlarıyla
ilişkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırmada var olan durum var olduğu şekliyle betimlenmeye çalışıldığından araştırma, tarama
modelinde yapılandırılmıştır. Araştırmada farklı iki değişken arasında birlikte herhangi bir değişimin var
olup olmadığı tespit edilmeye çalışıldığından, tarama yaklaşımı bünyesinde bulunan ilişkisel tarama
yaklaşımı kullanılmıştır.
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Bu araştırmada, orta okul öğrencilerinin okuduğunu anlama öz yeterlik algıları ile okuma tutumları
arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada var olan durum var olduğu şekliyle betimlenmeye
çalışılacağından, araştırma tarama modelinde yapılandırılmıştır. Tarama modeli “bir konuya ya da olaya
ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle
diğer araştırmalara göre görece daha büyük örneklemler üzerinde yapılan araştırmalardır” (Büyüköztürk,
Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel; 2014: 177). Araştırmaya konu olan birey ya da nesne kendi
koşulları içinde ve olduğu gibi ifade edilmeye çalışılır (Karasar, 2010).
“Araştırmada iki ya da daha çok değişken arasında birlikte değişim varlığını belirlemeyi amaçlayan
tarama yaklaşımı olan ilişkisel tarama yaklaşımı kullanılmıştır” (Karasar, 2005: 81). İlişkisel çözümleme,
korelasyon ve karşılaştırma türü ilişki olmak üzere iki şekilde yapılabilir (Karasar, 2005). Bu araştırmada,
ilişkisel tarama modeli olarak korelasyonel taramaya yer verilmiştir. Korelasyonel araştırma; iki ya da daha
fazla değişken arasındaki ilişkileri belirlemek ve neden-sonuç ile ilgili ipuçları elde etmek amacıyla yapılan
araştırmalardır” (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2011:14).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu; 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kars’ta random yolla
belirlenen ortaokullardan alınan 420 beşinci sınıf öğrencisi, çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu nedenle
basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Basit seçkisiz örnekleme Büyüköztürk ve arkadaşlarına
göre (2016) her bir örnekleme birimine eşit seçilme olasılığı verilerek seçilen birimlerin örnekleme alındığı
yöntemdir. Bu yöntemde evrendeki tüm birimler, örneğe seçilmek için eşit ve bağımsız bir şansa sahiptir.
Öğrencilerin demografik özelikleri ile ilgili bilgiler tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin demografik özellikleri
Demografik
Özellikler
Cinsiyet

Frekans (f)
Kız
267
Erkek 153
Toplam 420

Yüzde (%)
63,6
36,4
100.0

Araştırmada Kars’ta random yolla belirlenen orta okullardan alınan 420 beşinci sınıf öğrencisi,
çalışma grubunu oluşturmuştur. Öğrencilerin yüzdelik oran dağılımları % 63,3 kız, %36,4’ü ise erkek
öğrenci şeklindedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veriler “Okuduğunu Anlama Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” ve “Okuma Tutum Ölçeği”
kullanılarak elde edilmiştir.
Okuduğunu Anlama Öz Yeterlik Algısı Ölçeği: Demirel ve Epçaçan (2011)’de hazırlanan bu ölçekte 35
soru maddesi yer almıştır. Ölçek maddeleri; beşli likert tipinde düzenlenmiştir. Ölçeğin geçerlik ve
güvenirlik çalışması için yapılan ön uygulamada 5. sınıflarında okuyan 500 öğrenciye uygulanmıştır.
Ölçeğin yapı geçerliği faktör analizi ile ortaya konmuştur. Faktör analizi yapılmadan önce verilerin faktör
analizine uygunluğu KMO ve Bartlett Sphericity testiyle belirlenmiştir. Faktör yükü 0.350’nin altında olan
maddeler atılmadan önce yapılan güvenirlik analizinde 35 maddelik ölçeğin cronbach alpha güvenirlik
katsayısı 0.90 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla faktör yükü 0,350’nin
altında olan maddeler atıldıktan sonra 27 maddelik ölçeğin güvenirlik katsayısı ise 0.88 bulunmuştur.
Okuduğunu anlamaya ilişkin öz yeterlik ölçeğinde 1. Faktör altında yer alan maddeler, “Yazılı ve Görsel
Anlama”; 2. Faktörde yer alan maddeler “Okumada Öz Düzenleme” teması altında; 3. Faktörde yer alan
maddeler “Okumaya İlişkin Yüksek Öz Güven” teması altında toplanmıştır.
Okuma Tutum Ölçeği: Karahan (2018) 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutum düzeylerini
belirleyebilmek amacıyla tek alt boyuttan oluşan 26 maddelik bir ölçek geliştirmiştir. Ölçek 5’li likert yapıda
olup; ölçekten alınabilecek en yüksek puan 130, en düşük puan ise 26’dır. Sonuç olarak elde edilen 26
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madde ile yapılan faktör analizine göre, bu veri seti için, Kaiser’in özdeğeri 1’den büyük olma kuralı ve
yamaç-birikinti grafiğinin (scree plot) tutarlı sonucu da göz önüne alınarak ölçeğin tek faktörden
oluştuğuna karar verilmiştir. Bu faktör toplam varyansın %39,8’lik kısmını açıklamaktadır. Elde edilen tek
faktör “okuma tutumu” olarak adlandırılmıştır. Bu tek faktör yapısı için iç tutarlılık hesaplanmış ve
Cronbach alfa değeri .95 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ışığında yapılan doğrulayıcı faktör analizine
(DFA) göre ise ölçeğin; uyum katsayılarına bakıldığında modelin veri setine iyi uyum sağladığı görülmüştür
(χ2/sd = 1,75; CFI = .95; GFI = .75; NFI = .90; NNFI = .95; RMSEA = .079).
Bulgular
Çalışmada orta okul öğrencilerinin okuduğunu anlama özyeterlik durumlarının okuma tutumlarıyla
ilişkisini tespit edebilmek amacıyla ortalama değerlerine bakılmıştır. Bulgular tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Ortalamalar
Ölçek Alt Boyutlari
Yazılı ve Görsel Anlama
Okumada Öz Düzenleme

N
420
420

40.03
25.68

Ss
4.54
2.61

Okumaya İlişkin Yüksek
Öz Güven

420

30.72

9.76

Okuma Tutumu

420

79.53

5.20

X

Çalışmada ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama özyeterlik algıları ve okuma tutumlarının ne
düzeyde olduğunu tespit edebilmek amacıyla ortalama değerlerine bakılmıştır. “Okuduğunu Anlama
Özyeterlik Ölçeği”nin “Yazılı ve Görsel Anlama” alt boyutundan alınabilecek en yüksek puan 55, en düşük
puan ise 11’dir. Orta okul öğrencilerinin bu alt boyut için ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir.
Yine aynı ölçeğin “Okumada Öz Düzenleme” alt boyutundan alınabilecek en yüksek puan 40, en düşük
puan ise 9’dur. Ortaokul öğrencilerinin bu alt boyutta da orta düzeyde ortalamaya sahip oldukları
görülmektedir. Aynı ölçeğin son alt boyutu olan “Okumaya İlişkin Yüksek Öz Güven” alt boyutundan
alınabilecek en yüksek puan 35, en düşük puan ise 7’dir. Öğrencilerin bu alt boyutta da yüksek düzeyde
ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. Toplam puan ortalamalarına bakıldığında öğrencilerin iyi
denebilecek düzeyde okuduğunu anlama öz yeterliğine sahip oldukları söylenebilir. Buna ek olarak
“Okuma Tutumu” ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 130, en düşük puan ise 26’dir. Ortaokul
öğrencilerinin tutum puanı ortalamalarının orta düzeyde olduğu söylenebilir.
Çalışmada orta okul öğrencilerinin okuduğunu anlama özyeterlik algıları ve okuma tutumları
arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Bulgular tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3. Korelasyonlar
Değişkenler
1. YGA
2. OÖD
3. OYÖG
4. OT
**p<.01, *p<.05

2
.654**

3
.616**
.771**

4
802**
.839**
.918**

Büyüköztürk (2009:32), korelasyon katsayısının büyüklük bakımından yorumlanmasında şu sınırların
sıklıkla kullanılabileceğini ifade etmiştir: Korelasyon katsayısının, mutlak değer olarak 0,70 – 1.00 arası,
yüksek; 0,70 – 0,30 arası, orta; 0,30 – 0,00 arasında olması ise düşük düzeyde bir ilişki olarak tanımlanabilir.
Bu bilgilere ve Tablo 3’e göre okuma tutumu ile okuduğunu anlama öz yeterliği ölçeğinin alt boyutlarından
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olan Yazılı ve Görsel Anlama (YGA) (r= .802**) arasında pozitif yönde çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir. Okuma tutumu ile okuduğunu anlama öz yeterliği ölçeğinin alt boyutlarından olan
Okumada Öz Düzenleme (OÖD) (r= .839**) arasında, yine Okuma tutumu ile okuduğunu anlama öz
yeterliği ölçeğinin alt boyutlarından Okumaya İlişkin Yüksek Öz Güven (OYÖG) (r= .918**) arasında pozitif
yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan dinleme kaygısı ile konuşma
kaygısı ölçeğinin bir alt boyutu arasında; fizyolojik belirtiler (FB) (r= .244**) pozitif yönde çok zayıf düzeyde
anlamlı bir ilişki olduğu diğer alt boyutlarla herhangi anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Son olarak
konuşma kaygısı ölçeğinin alt boyutları arasında çeşitli ilişkilere rastlanmıştır. Ölçeğin beceri ile ilgili kaygı
(BİK) alt boyutu ile psikolojik durum (PD) (r= .771**) arasında pozitif yönde yüksek düzeyde, yine aynı
ölçeğin fizyolojik belirtiler (FB) ile beceri ile ilgili kaygı (BİK) alt boyutları arasında (r=.654**) pozitif yönde
orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yine konuşma kaygısı ölçeğinin alt boyutlarından
olan fizyolojik belirtiler (FB) ile psikolojik durum (PD) (r= .616**) arasında pozitif yönde orta düzeyde
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Son olarak konuşma kaygısı ölçeğinin alt boyutları olan beceri ile
ilgili kaygı (BİK) ve psikolojik durum (PD) ile dinleme kaygısı arasında herhangi anlamlı bir ilişkiye
rastlanmamıştır.
Sonuç
Sonuç olarak, ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonu açısından okuduğunu
anlamaya yönelik özyeterliklerinin orta düzeyde tespit edilmiştir. Bu öğrencilerin okuduğunu anlamaya
yönelik özyeterliklerinin ve okuma tutumuyla da yüksek düzeyde ve pozitif yönde bir ilişkinin olduğu
sonucuna varılmıştır.
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Ortaokul Öğrencilerinin Yazmaya Yönelik Tutumlarının Yazma Öz
Yeterlikleriyle İlişkisinin İncelenmesi
Berna Ürün Karahan, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, bernacan61@hotmail.com
Öz
Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumları ile yazma öz yeterlikleri arasındaki
ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Kars ili merkezinde rastgele yöntemle seçilmiş
ortaokullarda okuyan 125 öğrenci ile çalışılmıştır. Çalışmanın verileri; Can ve Topçuoğlu Ünal (2017)
tarafından geliştirilen “Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği” ile Şengül (2013) tarafından geliştirilen “Yazma Öz
Yeterlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin hem yazmaya yönelik tutumlarının
hem de yazma öz yeterliklerinin iyi denilebilecek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak
değişkenler arasındaki ilişkilerin tespiti amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; yazma
tutumu ile yazma öz yeterliği arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Son olarak yazma öz
yeterliğinin yazma tutumu tarafından yordandığı, değişkenlerden yazma öz yeterliğinin yordayıcısı olarak
yazma tutumunun “katkı” alt boyutunun ilk sırada geldiği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yazma, tutum, öz yeterlik, ortaokul.
Abstract
The aim of this study was to examine the correlation between the writing attitudesand writing selfefficacyof the secondary school students. Accordingly, the study was conducted with 125 students
receiving education at secondary schools that were selected randomly in the city center of Kars. The data
of the study were collected using “Attitude Scale towards Writing”, which was developed by Can and
Topçuoğlu Ünal (2017), and “Writing Self-Efficacy Scale” which was developed by Şengül (2013). According
to the results obtained from the study, the mean values of the data obtained from the scales were
examined in order to determine the levelsof writing attitude and writing self-efficacyof the students.
According to the results, it was determined that both writing attitude and writing self-efficacyof the
students were almost at a good level. In addition, according to the results of the correlation analysis
performed with the purpose of determining the correlations between the variables, significant positive
correlations were found between writing attitude and writing self-efficacy. Finally, it was determined that
the writing self-efficacywas predicted by the writing attitude, and "the contribution" subscale of the
writing attitude was on the first rank, as the predictor of the writing self-efficacyfrom among the variables.
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Giriş
Yazma dilin dört temel becerisinden biridir. Bu beceri insanoğlunun varoluşundan günümüze
süregelmiş ve insanın kendini ifade etmesi, duygu ve düşüncelerini anlatması, dahası iletişim kurabilmesi
için kullandığı temel bir ihtiyaç ve araç haline gelmiştir. İnsanlar kimi zaman sadece yazmış, kimi zaman ise
anlattıklarına derin anlamlar yükleyerek anlatmışlardır. “Yazının kalıcı olması ona önemli üstünlükler
sağlamaktadır” (Öztürk Karakoç, 2012;60).Yazmak bir ihtiyaç olunca bu beceri ile ilgili öğrenme ve öğretme
süreçleri, bireyin yazma alışkanlığı, yazma ile ilgili duygu ve düşünceleri de önem kazanmıştır.“Yazma,
ilköğretime başladığımız andan hayatımızın sonuna kadar her alanda kullandığımız bir beceridir. Yazma
becerisinin alışkanlığa dönüşmesi, yazmanın sistemli hale getirilmesi ve tekrarlanması ile mümkündür”
(Özdemir ve Erdem, 2011;102). Zira yazmanın bireyin hayatını sürdürmesini sağladığı gibi onu ve
düşüncelerini de geleceğe taşıyan bir araç olduğu unutulmamalıdır.
Öz yeterlik ise bireyin kendisini tanımasıdır. Bir durum ile ilgili yapabileceklerinin, potansiyelinin
farkında olmasıdır. Öz yeterlik “insanların belli bir performansa ulaşabilmelerini sağlayacak eylemleri
örgütleme ve sergileme becerileri ile ilgili yargılarıdır” (Saracaloğlu, Karasakaloğlu ve Gencel, 2010: 266).
Yani öz yeterlik bireyin neyi ne kadar yapabileceğini bilmesi ve bu bilgiyi beceri ediniminde işe koşmasıdır
denebilir. Zimmerman (1995) ise öz yeterlik algısını, bir işin, davranışın ya da durumun sonucunu
etkileyebilecek, bireylerin becerileri değil bu beceriler ile ilgili ne kadar yetkin olduklarıdır diye
açıklamaktadır. Bu durum bireyde olumlu ya da olumsuz tutumlara sebep olabilir. Zira etkili bir yazma
becerisine sahip olamayan birey, doğru potansiyelin de farkında olamayabilir.
Tüm bunlar dikkate alındığında yazma becerisini hissederek, soyut anlamlar kullanarak ve dahi
kendini ifade etme aracı olarak da kullanmayı öğrenecek olan ortaokul öğrencilerinin yazma becerisine
yönelik tutum ve öz yeterliklerinin üzerinde titizlikle durulmalıdır.
Yöntem
Araştırmada var olan durum var olduğu şekliyle betimlenmeye çalışılacağından, araştırma tarama
modelinde yapılandırılmıştır. Tarama modeli “bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya
da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer araştırmalara göre görece daha
büyük örneklemler üzerinde yapılan araştırmalardır” (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel; 2014: 177). Araştırmaya konu olan birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi ifade
edilmeye çalışılır (Karasar, 2010). “Araştırmada iki ya da daha çok değişken arasında birlikte değişim
varlığını belirlemeyi amaçlayan tarama yaklaşımı olan ilişkisel tarama yaklaşımı kullanılmıştır” (Karasar,
2005: 81). İlişkisel çözümleme, korelasyon ve karşılaştırma türü ilişki olmak üzere iki şekilde yapılabilir
(Karasar, 2005). Bu araştırmada, ilişkisel tarama modeli olarak korelasyonel taramaya yer verilmiştir.
Korelasyonel araştırma; iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri belirlemek ve neden-sonuç ile
ilgili ipuçları elde etmek amacıyla yapılan araştırmalardır” (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel, 2011:14).
Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kars’ta rastgele yöntemle seçilmiş
ortaokul öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilerin demografik özelikleri ile ilgili bilgiler tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin demografik özellikleri
Demografik
Özellikler
Cinsiyet

Frekans (f)
Kız
69
Erkek 56
Toplam 125

Yüzde (%)
55.2
44.8
100.0
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Veri toplama araçları
Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği: Can ve Topçuoğlu Ünal (2017) tarafından geliştirilen ölçek; 23
madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar 1. İlgi (10 madde), 2. Algı (6 madde), 3. Katkı (7
madde) olarak adlandırılmıştır. Ölçek 5’li likert yapıdadır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayı değeri
ölçeğin tümü için .89, alt boyutlar için sırasıyla 1. faktör .84; 2. faktör .70; 3. faktör .72 olarak tespit
edilmiştir. Yapılan DFA sonuçlarına göre; χ2/df=2.53, RMSEA=0.062, SRMR=0.048, NFI=0.96, NNFI=0.97,
CFI =0.98, GFI =0.93, AGFI=0.91) elde edilen değerlere göre ölçek geçerli ve güvenilir kabul edilmiştir.
Yazma Öz Yeterlik Ölçeği: Şengül (2013) tarafından geliştirilen ölçek; 40 madde ve 4 alt boyuttan
oluşmaktadır. Bu alt boyutlar 1. Yazma becerisi farkındalığı (16 madde), 2. Yazma psikolojisi (10 madde),
3. Kişisel ilerleme (7 madde), 4. Genel ilerleme (7 madde) olarak adlandırılmıştır. 5’li likert tipinde olan
ölçekten alınabilecek en yüksek puan 200, en düşük puan ise 40’tır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik
katsayı değeri ölçeğin tümü için .92, alt boyutlar için sırasıyla 1. faktör .91; 2. faktör .86; 3. faktör .88; 4.
faktör .85 olarak tespit edilmiştir.
Bulgular
Çalışmada ortaokul öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumları ve yazma öz yeterliklerinin ne düzeyde
olduğunu tespit edebilmek amacıyla ortalama değerlerine bakılmıştır. Bulgular tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2.
Ortalamalar
Değişkenler
İlgi
Algı
Katkı
Yazma becerisi
farkındalığı
Yazma psikolojisi
Kişisel ilerleme
Genel ilerleme

N

X

37.9
22.3
29.0
60.2
41.1
26.8
27.0

125
125
125
125
125
125
125

Ss
4.18
2.54
3.67
6.04
5.47
3.20
3.16

Tablo 2 incelendiğinde Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin “ilgi” alt boyutundan alınabilecek en düşük
puan 10, en yüksek puan ise 50’dir. Bu durumda tabloya göre öğrencilerin bu boyut için iyi denebilecek
bir ortalama puan aldıkları görülmektedir. Aynı ölçeğin “algı” alt boyutundan alınabilecek en düşük puan
6, en yüksek puan ise 30’dur. Tablo incelendiğinde bu alt boyut için öğrencilerin iyi denebilecek bir
ortalama puan aldıkları görülmektedir. Ölçeğin diğer alt boyutu olan “katkı” için alınabilecek en düşük
puan 7, en yüksek puan ise 35’dir. Yine tabloya göre öğrencilerin bu alt boyut için oldukça iyi bir ortalama
puan aldıkları tespit edilmiştir. Diğer yandan Yazma Öz Yeterlik Ölçeği’nin alt boyutlarından olan “yazma
becerisi farkındalığı” alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 16, en yüksek puan ise 80’dir. Tablo
incelendiğinde öğrencilerin bu alt boyut için iyi bir ortalama puan aldıkları görülmektedir. Aynı ölçeğin
“yazma psikolojisi” alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 10, en yüksek puan ise 50’dir. Tabloya göre
öğrencilerin bu alt boyut için çok iyi bir ortalama puan aldıkları görülmektedir. Ölçeğin “kişisel ilerleme”
alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 7, en yüksek puan ise 35’dir. Tablo incelendiğinde öğrencilerin
bu alt boyut için çok iyi bir ortalama puan aldıkları görülmektedir. Son olarak ölçeğin “genel ilerleme” alt
boyutundan alınabilecek en düşük puan 7, en yüksek puan ise 35’dir. Tabloya göre öğrencilerin bu alt
boyut için çok iyi bir ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir.
Çalışmada ortaokul öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumları ve yazma öz yeterlikleri arasındaki
ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Bulgular tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3.
Korelasyonlar
Değişkenler

2

3

4

5

6

7

1. İlgi

589**

654**

941**

633**

638**

747**

720**

828**

687**

827**

688**

756**

972**

787**

751**

727**

790**

807**

776**

748**

2. Algı
3. Katkı
4.Yazma Bec.
Far.
5.Yazma
Psikolojisi

787**

6. Kişisel
ilerleme
7. Genel
ilerleme
**p<.01, *p<.05
Tablo 3 incelendiğinde her iki ölçeğin alt boyutları arasında çeşitli ilişkiler olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin yazmaya yönelik tutumları ile yazma öz yeterlikleri arasında da çok yüksek, yüksek ve orta
düzeyde ilişkilere rastlanmıştır. Çok yüksek düzeyde ilişkinin “Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin” alt
boyutlarından olan “katkı” ile “Yazma Öz Yeterlik Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “yazma psikolojisi”
arasında (r= .972**) ve yine “Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “ilgi” ile “Yazma
Öz Yeterlik Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “yazma becerisi farkındalığı” arasında (r= .941**) olduğu
tespit edilmiştir. Ek olarak yüksek düzeyde ilişkilerin “Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin” alt boyutlarından
olan “algı” ile “Yazma Öz Yeterlik Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “yazma becerisi farkındalığı” arasında
(r= .828**), yine “algı” ile “kişisel ilerleme” alt boyutları arasında (r= .827**), “katkı” alt boyutu ile “kişisel
ilerleme” alt boyutları arasında (r= .787**), “katkı” alt boyutu ile “yazma becerisi farkındalığı” arasında (r=
.756**), “katkı” alt boyutu ile “genel ilerleme” alt boyutları arasında (r= .751**), “ilgi” alt boyutu ile “genel
ilerleme” alt boyutları arasında (r= .747**) olduğu tespit edilmiştir. Son olarak orta düzeyde ilişkilerin ise
“Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “algı” ile “Yazma Öz Yeterlik Ölçeği’nin” alt
boyutlarından olan “genel ilerleme” arasında (r= .688**), “algı” alt boyutu ile “yazma psikolojisi” alt
boyutları arasında (r= .687**), “ilgi” alt boyutu ile “kişisel ilerleme” alt boyutları arasında (r= .638**), “ilgi”
alt boyutu ile “yazma psikolojisi” arasında (r= .633**) olduğu tespit edilmiştir.
Değişkenlerin birbirlerini yordayıp yordamadığını tespit etmek amacıyla çoklu doğrusal regresyon
analizi yapılmıştır. Bulgular tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4.
Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları
Değişkenler

β

İlgi

.357*

Algı

.288*

Katkı

.467*

F

100.44

R

.981

R2

p

.961
.000

*p<.05
Tablo 4’te çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde .000 olan p
değeri regresyon modelinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Tabloda ortaokul öğrencilerinin yazma öz
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yeterliklerinin, yazmaya yönelik tutumları tarafından anlamlı olarak yordandığı görülmektedir. R² değerine
bakıldığında yazma öz yeterliğin 96%’lık kısmının (R²=.96) yazmaya yönelik tutum ölçeğinin alt boyutları
tarafından yordandığı anlaşılmaktadır. Standartlaştırılmış regresyon katsayılarına bakıldığında yazma öz
yeterliğinin yordayıcısı olarak ilk sırada yazmaya yönelik tutum ölçeğinin alt boyutu “katkı” (β= .467*)
gelmektedir. Yine aynı ölçeğin alt boyutları olan “ilgi” (β= .357*), “algı” (β= .288*) alt boyutlarının yazma
öz yeterliğinin yordayıcılarından olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç ve Tartışma
Çalışmadan elde sonuçlara göre; öğrencilerin hem yazmaya yönelik tutumlarının hem de yazma öz
yeterliklerinin iyi denilebilecek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. İlköğretim öğrencilerinin genelinde
yazmaya karşı olumsuz bir tutum vardır. Öğrencilerin birçoğu, yazma çalışmalarında gereken istekliliği
göstermede ve yazılı ürünler ortaya koymada beklentilere yanıt vermemektedir. Çünkü yazı yazmak onlar
için sıkıcı ve yorucu bir etkinliktir (Yaylı, 2008). Kâğıdın kullanım şekli ve temizliği, yazının güzelliği, dilbilgisi
kurallarının yazma konusunun önüne geçmesi, yazma konusunun sıradan ve sıkıcı olması gibi durumlar
öğrencilerin yazma çalışmalarına ilişkin bir olumsuz bir tavır geliştirmelerine neden olmaktadır (Susar
Kırmızı ve Beydemir, 2012). Bunlar dikkate alındığında öğrencilerin yazma ile ilgili tutum ve öz
yeterliklerinin iyi denilebilecek bir düzeyde olması sevindiren bir sonuçtur. Diğer yandan literatürde
öğrencilerin yazmaya yönelik iyi düzeyde öz yeterliğe sahip olduğu sonucuna varan farklı çalışmalar da
mevcuttur (Batar ve Aydın, 2014; Bağcı, 2007; Temizkan, 2003).
Çalışmadan elde edilen korelasyon analizi sonuçlarına göre; yazma tutumu ile yazma öz yeterliği
arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Çok yüksek ilişkilerin sonucuna göre; yazma becerisi
farkındalığı yüksek olan, hata yapmamak için uğraşan öğrencilerin yazmaya ilgi duyan, yazmayı seven
öğrenciler olduğu söylenebilir. Diğer yandan yüksek düzeyde ilişkilere de rastlanmıştır. Bu ilişkilerin
sonuçlarına göre; kişisel gelişim çabaları ve yazmaya yönelik farkındalıkları artan öğrencilerin yazmaya
yönelik algı ve katkı durumlarının da arttığı söylenebilir. Ek olarak genel anlamda yazma ile ilgilenen ve
bunu diğer becerileri içinde faydalı bir şekilde kullanan öğrencilerin yazmaya yönelik ilgili olan öğrenciler
olduğu söylenebilir. Demir (2013) 8. sınıf öğrencileri ile yaptığı çalışma sonucunda öğrencilerin yaratıcı
yazma becerileri ile yazma özyeterlik algıları arasında olumlu yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki tespit
etmiştir. Bu sonuca göre yazma özyeterliği yüksek olan öğrencilerin genellikle yaratıcı yazma becerileri de
iyi düzeyde olduğunu tespit etmiştir.
Son olarak yazma öz yeterliğinin yazma tutumu tarafından yordandığı, değişkenlerden yazma öz
yeterliğinin yordayıcısı olarak yazma tutumunun “katkı” alt boyutunun ilk sırada geldiği tespit edilmiştir.
Yine aynı ölçeğin alt boyutları olan “ilgi” ve “algı” alt boyutlarının da yazma öz yeterliğinin
yordayıcılarından olduğu tespit edilmiştir.
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4MAT Öğretim Modelinin İlkokul 4. Sınıf İngilizce Dersi Öğrenci
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Öz
Bu araştırma ile sınıftaki tüm öğrencilerin öğrenme stillerine uygun olarak öğrenme öğretme
ortamları sunan 4MAT öğretim modelinin ilkokul 4. sınıf İngilizce dersinde öğrenci başarısı üzerine etkisi
ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İlkokul 4. Sınıf İngilizce öğretim programında
bulunan “Cartoon Characters, “My Day” ve “Doing Experiment” ünitelerindeki etkinlikler 4MAT öğretim
modeline uygun olarak düzenlenmiş ve 4MAT öğretim modelinin öğrenci başarısına etkisi incelenmiştir.
4MAT öğretim modelinin akademik başarıya etkisi ön test son test kontrol gruplu zayıf deneysel yöntem
kullanılarak araştırılmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ilindeki bir devlet
okulunda uygulanmıştır. Deney grubunda 17 erkek 13 kız, kontrol grubunda 16 erkek 14 kız olmak üzere
toplam öğrenci sayısı ise 60’tır. Deney grubu olarak seçilen öğrencilere 4MAT öğretim modeline dayalı
İngilizce öğretimi , kontrol grubuna ise ilkokul 4. sınıf öğretim programında yer alan etkinliklerle
doğrultusunda öğretim gerçekleşmiştir. Uygulama deney ve kontrol gruplarına 12 hafta 24 ders saati
olarak uygulanmıştır. Araştırmacılar, Eğitim Programları ve Öğretim alanının uzmanı ile, iki İngilizce
öğretmeninin görüşlerini alarak hazırladıkları başarı testini deney ve kontrol grubundaki öğrencilere
öğretimden önce ve sonra uygulamışlardır. Araştırma sonucunda 4MAT öğretim modeline uygun olarak
öğretim yapılan deney grubu öğrencilerinin daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya
derinlik katmak için deney grubu öğrencilerinin 4MAT öğretim modeli ile ilgili görüşleri alınmıştır.
Öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda İngilizce dersine dair olumlu his geliştirdikleri ve
uygulamadan memnun kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 4MAT öğretim modeli, 4. Sınıf İngilizce dersi, öğretim modelleri, öğrenme stilleri,
öğrenci başarısı.
Abstract
This study aims at finding out the effect of 4MAT teaching model, which provides learning teaching
environments in accordance with learning styles of all students in the classroom, on student success in
the 4th grade English course of primary school. For this purpose, the activities in "Cartoon Characters",
"My Day" and "Doing Experiment" units of the English Curriculum for the 4th grade primary school were
organized according to the 4MAT teaching model and the effect of the 4MAT teaching model on student
success was investigated. The effect of 4MAT teaching model on academic achievement was investigated
using weak experimental method with pre-test and post-test control group. The research was
implemented in a public school in Gaziantep city in 2016-2017 academic year. The total number of
students is 60 as 17 boys and 13 girls in the experimental group, and 16 boys and 14 girls in the control
group. The students selected as the experimental group were trained by activities based on the 4MAT
teaching model. The students selected as the control group were trained using the activities included in
the 4th grade primary school curriculum.The application was implemented to the experimental and
control groups for 12 weeks as 24 lesson hours. The achievement test prepared by the researchers with
the expert opinion of the Curriculum and Instruction field and the opinions of the two English teachers
was applied to the students in the experimental and control groups. The achievement test was applied to
groups before trainings and after trainings. The result of the research indicated that the experiment group
students were trained by activities in accordance with 4MAT teaching model were more successful. In
order to add depth to the research, the students of the experimental group were asked about the 4MAT
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teaching model. In accordance with the anwsers given by the students it was concluded that they
developed a positive attitude towards the English lesson and were satisfied with the application.
Key words: 4MAT teaching model, English course in 4th grade, teaching models, learning styles, student
success.
Giriş
Dünyanın küreselleşmesi ve teknolojinin gelişmesiyle İngilizce evrensel bir dil niteliği kazanmıştır.
İngilizce dünya çapında konuşulan üçüncü dildir. (Ethnologue, 2018). Modernleşme ile birlikte değişen,
gelişen yaşam koşulları doğrultusunda en az bir yabancı dil bilmek gerekmektedir. Bilgiye ulaşmakta,
ülkeler arası kültürel, sosyal, ekonomik ve sportif etkinliklerde İngilizce önemli rol oynamaktadır. Günlük
hayatın her alanında ihtiyaç duyduğumuz İngilizce, okullarda öğrencilerin kazanması gereken bir beceridir.
Dolayısıyla İngilizce öğrenimi ve öğretimi büyük önem taşımaktadır. Education First İngilizce Yeterlilik
Endeksi, ülkelere göre yetişkinlerin İngilizce seviyesini gösteren kapsamlı yeterlilik endeksidir. Bu endekse
göre Türkiye araştırmaya katılan 72 ülke arasından 51. sıradadır. Genel yeterlilik sonucu ise “çok düşük”
olarak bulunmuştur.(EF, 2016). Bu sonuca bakılarak Türkiye’nin İngilizce seviyesinin uluslar arası
standartların altında olduğu anlaşılmaktadır. 21. yüzyılda eğitim, hayat boyu sürmesi gereken ve bireylerin
her açıdan ihtiyaçlarını karşılayan durumda olmak zorundadır.(Unesco, 2017).
Türkiye’de İngilizce öğretiminin amacı, öğrencilerin İngilizcede iletişim kurabilmesi, bu dilde okuma,
yazma, dinleme ve konuşma becerilerine sahip olmasıdır. Öğrenciler İngilizce derslerinde dili etkin
kullanacağı etkinliklerle uğraşarak dili öğrenmeleri beklenir. Maalesef ülkemizde İngilizce öğrenme ve
öğretimi konusunda çeşitli eksiklikler bulunmaktadır. Kalabalık sınıflar, materyal eksikleri, yetersiz
öğretmen uygulamaları İngilizce dersinin verimsiz geçmesine sebep olmaktadır. (Haznedar, 2010, s.748).
Bu durum öğrencilerin dilde yetersiz hissetmeleri ve sınıf ortamında öğrenmeye karşı motivasyon eksikliği
yaşamaları söz konusu olmuştur. Öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerinin önündeki en önemli engellerden
biri dil öğrenmeye dair motivasyon eksikliğidir. (Yılmaz,2013, s.138). Öğrencilerin İngilizce dersinde başarılı
olabilmeleri için İngilizce dersi öğretiminin öğrencilerin öğrenme stillerine hitap etmesi gerekir. Sınıftaki
tüm öğrencilerin öğrenme stilleri dikkate alınarak öğrenme-öğretme ortamları düzenlenmelidir. Sınıftaki
öğrencilere eşit bir şekilde ulaşmak ve öğrenme stillerine uygun bir öğrenme ortamı sunmak başarıyı da
beraberinde getirecektir. (Li, Medwell, Wray, Wang ve Xiaojing, 2016, s.92).
Yıllardır Türkiye’de yabancı dil öğretimi konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Eğitim
politikalarına göre farklı yabancı dil öğretim yolları izlenmiştir. Maalesef öğrenciler hedeflenen ve
beklenen düzeyde yabancı dili bilememektedir. (Çelebi,2006, ss.285-307). 2005 yılında uygulanmaya
başlayan ilkokul 4. sınıf İngilizce öğretim programı, öğrencilerin sosyal,fiziksel ve zihinsel gelişimlerine ve
ilgi alanlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Programa göre öğrencilerin gerçekleştirdikleri her etkinlik
sonucunda özgüvenlerinin artması ve İngilizce dersine karşı olumlu tutum geliştirmesi hedeflenmiştir.
(MEB,2015, s.23). Her öğrencinin öğrenme ihtiyacı, ilgisi ve öğrenme yolu farklıdır. (Skehan,1991, ss.275298). Öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak sınıftaki tüm öğrencilere ulaşabileceğimiz
modellerin eğitim öğretim ortamlarına dahil edilmesi gerekmektedir. Bilgi toplumlarında eğitim öğretim
söz konusu olduğunda öğrencileri daha başarılı kılacak yeni eğitim ve öğretim modelleri bulunmaya
başlanmıştır. Bu modellerden biri de 4MAT öğretim modelidir. Bu noktada McCarthy ve O'Neill-Blackwell
(2007) ‘in ifade ettiği gibi öğrenme stillerine hitap eden ve öğrenmeyi uygulamaya dönüştürmeyi sağlayan
4MAT öğretim modelinin öğrenci başarısına etkisinin tespit edilmesinin gerekliliği görülmektedir.
Öğrencilerin İngilizceyi öğrenebilmeleri için uygun, zengin, anlaşılabilir girdiye ihtiyaçları vardır.
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre İngilizceyi öğrenmede ve iletişimsel beceriye dönüştürmede
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sorunların olması, öğrencilerin İngilizce başarısında düşüklüğe sebep olmaktadır. (Işık,2008, s.15.)
Öğrencilerin İngilizce derslerinde bilgiyi algılama, bilgiyi işleme ve bilgiyi uygulama süreçleri 4MAT öğretim
modelinin temelinde yer aldığı için bu araştırmada “İlkokul 4. sınıf İngilizce dersindeki ünitelerin
öğretiminde 4MAT öğretim modelinin kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi nedir?” sorusunun cevabı
bulunmaya çalışılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorular cevaplanmaya çalışılmıştır:
1. 4MAT öğretim modeline dayalı İngilizce öğretimi uygulanan deney grubu ile İngilizce öğretim
programında yer alan etkinliklere dayalı İngilizce öğretimi uygulanan kontrol grubu arasında ön test başarı
puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
2. İngilizce öğretim programında yer alan etkinliklere dayalı İngilizce öğretimi uygulanan kontrol
grubundaki öğrencilerin ön test ile son test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
3. 4MAT öğretim modeline dayalı İngilizce öğretimi uygulanan deney grubundaki öğrencilerin ön
test ile son test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
4. 4MAT öğretim modeline dayalı İngilizce öğretimi uygulanan deney grubu ile İngilizce öğretim
programında yer alan etkinliklere dayalı İngilizce öğretimi uygulanan kontrol grubu arasında son test
başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
5. 4MAT öğretim modeline dayalı İngilizce öğretimine yönelik öğrenci görüşleri nelerdir?

Yöntem
Bu araştırma, karma bir model altında ön test son test kontrol gruplu zayıf deneysel desende
şekillendirilmiştir.
Deneysel araştırma yöntemi diğer araştırma yöntemlerine göre daha net sonuçlar elde etmeyi
sağlar. Deneysel araştırma yöntemi ile araştırmacı, uygulamalar yaparak karşılaştırma sağlar ve
uygulamaların sonuçları üzerine yorumlar getirir. Seçilen gruplara sistematik olarak işlemler uygulanır ve
uygulamaların etkileri karşılaştırılır. Deneysel araştırmalar değişkenler arasında sebep sonuç ilişkisini
gösterir. Bu model, araştırmacının oluşturduğu farkların değişken üzerindeki etkisini ortaya koyma
işlemidir. Deneysel çalışmalar tek grup ile yapılabilse de çoğunlukla iki ya da daha fazla gruplarla
gerçekleşir. Deney grubu bağımlı değişken üzerinde etkisi değerlendirilecek gruptur. Kontrol grubu ise
deney grubuna yapılan uygulamanın etkili olup olmadığını anlamak ve bu iki grubu karşılaştırmak için
vardır. (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014, ss.195-198). Deneysel araştırmalar
nicel verilerle gerçekleşmektedir. Ancak eğitim bilimlerinde araştırma sonundaki değişimi nitel verilerle
de desteklemek mümkündür. (Kösa, 2011).
Araştırmanın nicel boyutunda ön test son test kontrol gruplu zayıf deneysel yöntemle başarı testi
uygulanarak nicel veri toplama tekniği kullanılmıştır. İlkokul 4. sınıf İngilizce dersine ait “Cartoon
Characters”, “My Day” ve “Doing Experiment” ünitelerinin öğretiminde, 4MAT öğretim modelinin
akademik başarıya etkisi ön test-son test kontrol gruplu zayıf deneysel yöntem kullanılarak araştırılmıştır.
Deney ve kontrol grubu rastgele seçilmiştir. Gruplara herhangi bir işlem uygulanmadan önce ön test
yapılmıştır. Grupların birbirine homojen olduğu bulunmuştur. Deney grubuna 4MAT öğretim modeline
dayalı öğretim uygulanırken, kontrol grubuna İngilizce öğretim programında yer alan etkinliklere dayalı
İngilizce öğretim uygulanmıştır. İşlem sonucunda, deney ve kontrol gruplarından elde edilen veriler
karşılaştırılmıştır. Nitel boyutunda ise 4MAT öğretim modelinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinden
10 öğrenciye uygulama hakkındaki görüşlerini almak için 3 açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme formu
uygulanarak nitel veri toplama tekniğine başvurulmuştur.
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Çalışma Grubu
Bu çalışmanın araştırma grubu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ilinde merkeze bağlı bir
ilçedeki bir ilkokulda bulunan 4. sınıf 60 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubunda 17 erkek 13 kız olmak
üzere 30 öğrenci, kontrol grubunda 16 erkek 14 kız olmak üzere 30 öğrenci bulunmaktadır. Deney ve
kontrol grubundaki toplam öğrenci sayısı ise 60’tır. Deney grubundan 10 öğrencinin uygulama sonrasında
4MAT öğretim modeli hakkında görüşleri alınmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmanın nicel boyutunda araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi kullanılmıştır.İlkokul
4. Sınıf öğretim programında yer alan “Cartoon Characters”, “My Day” ve “Doing Experiment”
ünitelerindeki kazanımların her birine yönelik sorular kullanılarak 30 soruluk bir başarı testi, Eğitim
Programları ve Öğretim alanının uzmanı ile iki İngilizce öğretmeninin görüşleri alınarak geliştirilmiştir.
Ayrıca Talim Terbiye Kurulunun yayımladığı “İngilizce Dersi, 2-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu
incelenerek bir başarı testi oluşturulmuştur. (MEB,2015). Bu testin hazırlanma amacı ilkokul 4. sınıf
öğrencilerinin “Cartoon Characters”, “My Day” ve “Doing Experiment” ünitelerindeki öğrenme
düzeylerinin ve 4MAT öğretim modelinin öğrencilerin öğrenme düzeyleri üzerindeki etkisini
değerlendirmektir.Bu başarı testi ile ölçülecek öğrenci kazanımları ilkokul 4. sınıf İngilizce dersi öğretim
programından alınmıştır. Başarı testi de bu kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanmıştır.
Araştırmanın nitel boyutunda araştırmaya derinlik katmak için öğrencilerin 4MAT öğretim modeli
ile ilgili görüşlerini içeren görüşme formu hazırlanmıştır. Uygulama yapılan deney grubundan 10 öğrenciye
4MAT öğretim modeline ve yaşadıkları sürece yönelik duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmak için 3
soruluk açık uçlu soru sorulmuştur. Uygulama bitiminde bu sorular öğrencilere yazılı olarak verilmiştir ve
öğrencilerden yazılı olarak cevaplar alınmıştır. Görüşme formundaki sorulara verilen cevaplar yoluyla
alınan öğrenci görüşleri içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizinde görüşme ile
edinilen veriler, benzer temalar altında toplanır. Önce veriler kodlanır, sonra kodları en iyi şekilde ifade
eden temalar oluşturulur. Veriler oluşturulan kodlar ve temalara göre yorumlanır.(Yıldırım ve Şimşek,
2011).
Bulgular
Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular (4MAT öğretim modeli uygulanan deney grubu ile kontrol
grubu arasında ön test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?)
Araştırmanın birinci alt problemi olan “4MAT öğretim modeli uygulanan deney grubu ile kontrol
grubu arasında ön test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır.
Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerine öğretimden önce başarı testi uygulanmıştır. Bu başarı
testinden elde edilen gruplara ait bulgular analiz edilirken frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ve
ilişkisiz (bağımsız) örneklemler t-testi kullanılmıştır. Deney grubu ile kontrol grubunun ön test puanları
karşılaştırıldığında p değeri 0,678 bulunmuştur. Bu değer, 0,05 anlamlılık değerinden büyük olduğu için iki
ölçüm arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. (t(58)= -,417 ;p >0,05). Deney grubunun ön test
puanları ortalaması 9,46 iken kontrol grubunun ön test puanlarının aritmetik ortalaması 9,66 olarak
bulunmuştur. Bu durum deney ve kontrol grubu öğrencilerinin uygulama öncesinde başarı testine göre
düzeylerinin birbirine denk olduğunu, anlamlı derecede farklılaşmadıklarını göstermektedir.

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular (İngilizce öğretim programında yer alan etkinliklere dayalı
İngilizce öğretimi uygulanan kontrol grubundaki öğrencilerin ön test ile son test başarı puanları arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?)
Araştırmanın ikinci alt problemi olan “İngilizce öğretim programında yer alan etkinliklere dayalı
İngilizce öğretimi uygulanan kontrol grubundaki öğrencilerin ön test ile son test başarı puanları arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Kontrol grubuna, başarı testi öğretimden önce
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ve öğretimden sonra uygulanmıştır. Bu başarı testinden elde edilen son test puanları, kontrol grubu ön
test puanları ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular analiz edilirken frekans, aritmetik ortalama,
standart sapma ve t-testi ( paired samples test ) kullanılmıştır. kontrol grubunun ön test puanları ile son
test puanları karşılaştırıldığında p değeri ,003 olduğundan, yani 0,05 anlamlılık aralığı değerinden küçük
olduğundan iki ölçüm arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. (t(11)= -3,273; p<0,05). Kontrol
grubunun ön test puanları ortalaması 9,66 olarak bulunurken son test puanlarının aritmetik ortalaması
11,06 olarak bulunmuştur. Gruba ait her iki ölçüm ortalamaları arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur. Bu durum İngilizce öğretim programında yer alan etkinliklere dayalı İngilizce
öğretime dayalı öğretim modelinin, öğrenci başarısını anlamlı derecede arttırdığını göstermektedir.
Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular (4MAT öğretim modeli uygulanan deney grubundaki
öğrencilerin ön test ile son test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?)
Araştırmanın üçüncü alt probleminde “ 4MAT öğretim modeli uygulanan deney grubundaki
öğrencilerin ön test ile son test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna cevap
aranmıştır. Deney grubu öğrencilerine başarı testi öğretimden önce ve öğretimden sonra uygulanmıştır.
Bu başarı testinden elde edilen son test puanları, ön test puanları ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular
analiz edilirken frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi ( paired samples test )
kullanılmıştır.Deney grubunun ön test puanları ile son test puanları karşılaştırıldığında p değeri ,000
olduğundan, yani 0,05 anlamlılık aralığı değerinden küçük olduğundan iki ölçüm arasında anlamlı bir
farklılık olduğu görülmektedir.(t(18)= -12,829; p<0,05). Deney grubunun ön test puanları ortalaması 9,46
olarak bulunurken son test puanlarının aritmetik ortalaması 18,40 olarak bulunmuştur. Gruba ait her iki
ölçüm ortalamaları arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durum 4MAT
öğretim modelinin, öğrenci başarısını anlamlı derecede arttırdığını göstermektedir.
Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular (4MAT öğretim modeli uygulanan deney grubu ile kontrol
grubu arasında son test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?)
Araştırmanın dördüncü alt problemi olan “4MAT öğretim modeli uygulanan deney grubu ile kontrol
grubu arasında son test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır.
Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerine öğretimden sonra başarı testi uygulanmıştır. Bu başarı
testinden elde edilen gruplara ait bulgular analiz edilirken frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ve
ilişkisiz (bağımsız) örneklemler t-testi kullanılmıştır. deney grubu ile kontrol grubunun son test puanları
karşılaştırıldığında p değeri 0,000 bulunmuştur. Bu değer, 0,05 anlamlılık değerinden küçük olduğu için iki
ölçüm arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. (t(58)= 7,903 ;p >0,05).Deney grubunun son test puanları
ortalaması 18,40 iken kontrol grubunun ön test puanlarının aritmetik ortalaması 11,06 olarak
bulunmuştur.İki grup arasındaki deney grubu lehine olan bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Bu durum 4MAT öğretim modelinin öğrenci başarısını İngilizce öğretim programında yer
alan etkinliklere dayalı İngilizce öğretimden daha fazla artırdığını göstermektedir. 4MAT öğretim
modelinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin, İngilizce öğretim programında yer alan etkinliklere
dayalı İngilizce öğretim uygulanan kontrol grubu öğrencilerine kıyasla İngilizce öğreniminde daha motive
ve süreçte daha aktif oldukları fark edilmiştir. Ayrıca öğrendikleri yeni bilgiyi eski ile bağ kurarak kalıcı
öğrenmeler gerçekleştirmişlerdir. Bunun yanında öğrenciler yeni şeyler üreterek somut çıktılar
oluşturmuş, başarı hissini tatmışlardır. Sonuç olarak 4MAT öğretim modeli öğrenci başarısını artırmada
daha etkili olmuştur.
Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular (4MAT öğretim modeline dayalı İngilizce öğretimine
yönelik öğrenci görüşleri nelerdir?)
Araştırmanın beşinci alt probleminde “4MAT öğretim modeline dayalı İngilizce öğretimine yönelik
öğrenci görüşleri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. 4MAT öğretim modelinin uygulandığı deney grubu
öğrencilerinden 10 öğrenciye uygulama hakkındaki görüşlerini almak için 3 açık uçlu sorudan oluşan bir
görüşme formu uygulanmıştır.
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1.SORU : İngilizce dersinin 4MAT öğretim modeli ile işlenmesi hakkında neler düşünüyorsunuz?
öğrencilerin 4MAT öğretim modeli hakkında genel anlamda olumlu görüşler verdikleri görülmektedir.
Öğrenciler uygulamaları eğlenceli, bilgilendirici ve akılda kalıcılığına faydalı bulmuşlardır.
Öğrencilerin 1. soruya verdikleri cevaplardan bazıları aşağıdaki gibidir.
“Dersler eğlenceliydi. Eğlendirerek öğretmenimiz öğretti.Böylece aklımda daha iyi kaldı.”
“Çok güzeldi,uygulamalar yaptık. Bilgilendim.”
“Uygulamadan memnun kaldım. Çünkü öğretmenimiz farklı etkinlikler yaptırdı, hiç
sıkılmadık.Aklımda kaldı”
“Çok eğlendim,çok güzeldi, bilgilendiriciydi.Aklımda kaldı”
“Eğlendim ama çok gürültü oldu.”
2.SORU: Etkinlikleri yapmanın keyifli olduğunu düşünüyor musunuz?
Öğrenciler yaptıkları etkinlikleri yapmaktan keyif almışlardır. Öğrenciler etkinlikleri eğlenceli,
izledikleri videoları zevkli, akıllı tahtada yapılan etkinlikleri ilgi çekici ve söyledikleri şarkıları güzel
bulmuşlardır
Öğrencilerin 2. soruya verdikleri cevaplardan bazıları aşağıdaki gibidir.
“Evet, keyifliydi. Çünkü akıllı tahtada yaptığımız etkinlikler ilgi çekiciydi. Hiç sıkılmıyorduk.”
“Evet, keyifliydi. Çünkü hep bir şeyler yapıyorduk. Öğretmenimiz bize İngilizce çizgi filmler açıyordu.
Güzel şarkılar söylüyorduk.Eğlenerek ders yapıyorduk. Zaman nasıl geçiyordu, anlamıyorduk.”
“Evet ,etkinlikleri yapmak keyifliydi. Çünkü çok güzel şeyler yaptık. Video izledik, akıllı tahtada etkinlik
yaptık, çalışma kağıtlarından çalıştık, uygulamalar yaptık,şarkı söyledik. Ben İngilizce dersini çok
seviyorum.”
“Evet, Çok maceralı, keyifli ve güzeldi. Çünkü eğlenceli geçti. Şarkı güzeldi, çizgi film zevkliydi.
Eğlendim. Akıllı tahta ilgimi çekti.”
3. SORU: 4MAT öğretim modeli İngilizce dersine dair bakış açını, hislerini, motivasyonunu nasıl
etkiledi?
Öğrencilerinin genelinin İngilizce dersine karşı olumlu duygular geliştirmelerinde yardımcı olmuş ve
dersi sevmelerine yardımcı olmuştur.
Öğrencilerin 3. soruya verdikleri cevaplardan bazıları aşağıdaki gibidir.
“Evet,etkiledi. Çünkü dersler böyle olduğunda motivasyonum yükseliyordu. İngilizce dersindeki
uygulamalarla yeni bir dili öğrenmek beni çok heyecanlandırdı.”
“Evet,etkiledi. İngilizceyi daha çok sevdim. Hep ders böyle olsun. İngilizce dersi benim için çok önemli
bir ders.İngilizce dersindeki uygulamalarla, çalışmalarla yabancı dili daha iyi tanıdım. İleriki senelerde daha
iyi tanımamı sağladı.
“Evet,etkiledi.Yapılan uygulamalar ile İngilizceyi daha çok seviyorum. İngilizceye daha çok
çalışıyorum, daha mutlu hissediyorum, seviniyorum. Motivasyonum güçlendi. Dört gözle dersi
bekliyorum.”
“Hayır, etkilemedi. İngilizceyi çok sevmiyorum.”
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın ikinci alt problemi olan “İngilizce öğretim programında yer alan etkinliklere dayalı
İngilizce öğretim uygulanan kontrol grubundaki öğrencilerin ön test ile son test başarı puanları arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Kontrol grubu öğrencilerine başarı testi
öğretimden önce ve sonra uygulanmıştır. Ön test ve son test başarı puanları karşılaştırılmıştır. Analiz
sonucunda İngilizce öğretim programında yer alan etkinliklere dayalı İngilizce öğretimin, öğrenci başarısını
anlamlı derecede arttırdığı bulunmuştur. Bowers (1987), Wilkerson and White (1988), Palatto-Fontaine
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(1989) , Appel (1991), Öztürk (2007), Uysal (2009) ve Kofoğlu (2013) da İngilizce öğretim programında yer
alan etkinliklere dayalı İngilizce öğretim uygulanan kontrol grubundaki öğrencilerin ön test ile son test
başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını değerlendirmişlerdir. Sonucunda İngilizce
öğretim programında yer alan etkinliklere dayalı İngilizce öğretimin, öğrenci başarısını anlamlı derecede
arttırdığı bulmuşlardır.
Kontrol grubu öğrencilerinin deney grubu öğrencilerine göre İngilizce dersine daha az ilgi ve
motivasyona sahiptiler. Öğrencilerin alıştıkları etkinlik tarzlarıyla meşgul olmaları derse dair heyecan
duymalarını engellemiş olabilir. Bunun yanı sıra öğrenciler derse katılım göstermiş ve etkinlikleri
tamamlamışlardır. Bu da öğrencilerin başarılarındaki artışı sağlamıştır.
Üçüncü Alt Probleme İlişkin Tartışma (4MAT öğretim modeline dayalı İngilizce öğretimi uygulanan
deney grubundaki öğrencilerin ön test ile son test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var
mıdır?)
Araştırmanın üçüncü alt problemi olan “ 4MAT öğretim modeli uygulanan deney grubundaki
öğrencilerin ön test ile son test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna cevap
aranmıştır. Deney grubu öğrencilerine öğretimden önce ve sonra olarak başarı testi uygulanmıştır.
Öğrencilerin ön test ve son test puanları karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda 4MAT öğretim modelinin,
öğrenci başarısını anlamlı derecede arttırdığı bulunmuştur. Bowers (1987), Wilkerson and White (1988),
Palatto-Fontaine (1989) , Appel (1991), Öztürk (2007), Uysal (2009) ve Kofoğlu (2013) da 4MAT öğretim
modeli uygulanan deney grubundaki öğrencilerin ön test ile son test başarı puanları arasında anlamlı bir
farklılık olup olmadığını değerlendirmişlerdir. Sonucunda 4MAT öğretim modelinin, öğrenci başarısını
anlamlı derecede arttırdığını bulmuşlardır.
4MAT öğretim modeli ile öğretim gören deney grubu öğrencilerinin gösterdiği bu başarının sebebi
öğrencilerin derse ilgilerinin yüksek olması olabilir. Öğrenciler derslere aktif katılım göstermişlerdir.
Öğrenme stillerine uygun etkinliklerle kendi öğrenmelerine yön vermişlerdir. Kendi hayal güçlerinin
yardımıyla oluşturdukları poster ve sunumlar sayesinde öğrenme sürecinden keyif almışlardır.
Arkadaşlarıyla bu süreçleri paylaşarak daha farklı formları ve düşünceleri geliştirmişlerdir.
Dördüncü Alt Probleme İlişkin Tartışma (4MAT öğretim modeli uygulanan deney grubu ile kontrol
grubu arasında son test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?)
Grupların birbirine denk olduğu görüldükten araştırmanın dördüncü alt problemi olan “4MAT
öğretim modeli uygulanan deney grubu ile kontrol grubu arasında son test başarı puanları arasında anlamlı
bir farklılık var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu alt problemde 4MAT öğretim modeli uygulanan
deney grubu ile İngilizce öğretim programında yer alan etkinliklere dayalı İngilizce öğretim uygulanan
kontrol grubu öğrencilerinin son test puanları açısında farklılaşıp farklılaşmadığının tespit etmek için
geliştirilen başarı testi, öğrencilere uygulanmıştır. Analiz sonucunda 4MAT öğretim modelinin öğrenci
başarısını İngilizce öğretim programında yer alan etkinliklere dayalı İngilizce öğretimden daha fazla
artırdığı bulunmuştur.Peker (2003), Demirkaya (2003), Mutlu(2004), Dikkartın (2006), Tatar(2006), Öztürk
(2007), Uysal (2009), Ergin (2011), Ardıç (2013), Kofoğlu (2013) ve Aliustaoğlu (2015), Bowers (1987),
Appell (1991), Ursin (1995), Delaney (2002), Nicoll-Senft ve Seider (2010) yaptıkları çalışmalarda 4MAT
öğretim modeli uygulanan deney grubu ile kontrol grubu arasında son test başarı puanları arasında anlamlı
bir farklılık olup olmadığını değerlendirmişlerdir. Sonucunda Delaney (2002)’in yaptığı çalışma dışındaki
diğer çalışmalar, 4MAT öğretim modelinin öğrenci başarısını İngilizce öğretim programında yer alan
etkinliklere dayalı İngilizce öğretimden daha fazla artırdığını bulmuşlardır. Delaney (2002), bu durumu
uygulamanın süresinin kısalığına bağlamıştır. Analiz sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulamasa da öğrencilerin derse ilgilerinin arttığını ve üst düzey düşünme beceriler kazandıkları sonucuna
ulaşmıştır.
Deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerinden daha başarılı olmasındaki en önemli
etkenlerden biri, deney grubu öğrencilerinin derse motivasyonlarının artması olabilir. Deney grubu
öğrenci derse daha aktif katılım göstermişlerdir. Öğrenme stillerine uygun etkinliklerle uğraşmak derse
ilgilerini artmasını sağlamıştır. Eğlenerek etkinlikleri yapmışlardır.
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Deney grubu öğrencileri, daha özgüvenli bir şekilde dersteki etkinliklere katılım göstermişlerdir.
4MAT öğretim modeli ile öğrencilerin eski bilgileri ile yeni bilgileri arasında ilişki kurmalarını sağlanmıştır.
Öğrenciler yeni bilgi ile karşılaştıklarında başarısız olma korkusundan uzaklaşmış olabilirler. Dolayısıyla
kendilerine daha çok güvenerek ve başarılı olacaklarına inanarak etkinliklere aktif katılım göstermişlerdir.
Bu öğrenme ortamı, 4MAT ögretim modelinin öğrenci başarısını artırmada daha etkili olmasını sağlamıştır.
Beşinci Alt Probleme İlişkin Tartışma (4MAT öğretim modeline dayalı İngilizce öğretimine yönelik
öğrenci görüşleri nelerdir?)
Araştırmaya derinlik katmak için öğrencilerin 4MAT öğretim modeline dair görüşleri alınmıştır.
Araştırmanın beşinci alt problemi olan “4MAT öğretim modeline dayalı İngilizce öğretimine yönelik
öğrenci görüşleri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. Öğrenciler 4MAT öğretim modeli sayesinde
İngilizce dersinde eğlendiklerini, daha keyifli, eğlenceli zaman geçirdiklerini,eğlenerek öğrendiklerini ifade
etmişlerdir. Öğrenciler İngilizce dersini daha zevkli ve ilgi çekici bulmuş ve derse katılımları artmıştır.
İngilizce dersine karşı olumlu duygu geliştirmelerinde ve dersi sevmelerine yardımcı olmuştur. Öğrenciler
bundan sonraki derslerin 4MAT öğretim modeline göre işlenmesini istemişlerdir. Uysal (2009), Aktaş
(2011), Nicoll-Senft ve Seider (2010), Özdoğan (2012), Özgen ve Alkan (2012), Ardıç (2013), ve Ojure (1997)
çalışmalarında 4MAT öğretim modeli üzerine öğrenci görüşlerini incelemiştir. Sonucunda 4MAT öğretim
modeline dair olumlu öğrenci görüşlerine ulaşmışlardır.
4MAT öğretim modeline yönelik öğrenci görüşleri genel olarak olumlu
olmakla birlikte, uygulama ile ilgili olumsuz düşünceler de bulunmaktadır. Sınıfların kalabalık olması
ve derslerin gürültülü geçmesi bu olumsuz faktörlerdendir. Ancak modelin öğrencilerin derse ilgi ve
katılımlarını arttırdığı, öğrencilerin eğlenerek keyifli öğrenmeler gerçekleştirdiği, daha anlamlı öğrenmeleri
sağladığı hem bu araştırmanın hem de yapılan diğer araştırmaların ortak bir sonucudur.
Araştırma sonucunda 4MAT öğretim modeline uygun olarak etkinlik yapılan deney grubu
öğrencilerinin daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 4MAT öğretim modeli sayesinde öğrencilerin
İngilizce dersine dair olumlu duygu geliştirdikleri ve uygulamadan memnun kaldıkları anlaşılmıştır. Elde
edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler şu şekilde ifade edilebilir.
1. Araştırma bulgularına göre, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinden 4MAT öğretim modeline uygun olarak
uygulama gören öğrenciler daha başarılı olmuşlardır. Bu doğrultuda 4MAT öğretim modeli İngilizce
öğretiminde İngilizce öğretim programında yer alan etkinliklere dayalı İngilizce öğretime göre başarıyı
arttırıcı bir etki göstermiştir.4MAT öğretim modeli İngilizce öğretiminde kullanılabilecek modeller arasında
olabilir.
2. Bu araştırmada 4MAT öğretim modelinin öğrenci başarısına etkisi araştırılmıştır. Bu model ile
öğrenmenin kalıcılığı, öğrenci ders motivasyonu ve performansına etkisi araştırılabilir.
3. 4MAT öğretim modelinin İngilizce dersinin farklı konularındaya da farklı seviyelerinde
araştırılabilir.
4. 4MAT öğretim modelinin diğer derslerde kullanımının sonuçları araştırılabilir.
5. 4MAT öğretim modeli hizmet içi eğitimlerle İngilizce öğretmenlerine tanıtılabilir ve bu sayede
öğretmenler, ders içi etkinliklerini bu modelle düzenleyebilirler.
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Ortak Zorunlu Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesine İlişkin
Öğrenci Görüşleri
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Öz
Araştırmanın amacı örgün öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin uzaktan eğitimle yürütülen
ortak zorunlu derslere (Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II) ilişkin görüşlerini
ortaya koymaktır. Bu araştırma betimsel nitelikte olup, tarama modelinde desenlemiştir. Araştırmaya
Bartın Üniversitesi’nde örgün öğretim programlarına kayıtlı, uzaktan eğitim yoluyla ortak zorunlu dersleri
alan 3269 öğrenci, gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacıların geliştirdiği çoktan
seçmeli ve açık uçlu olmak üzere toplam yedi maddeden oluşan bir anket kullanılmıştır. Çoktan seçmeli
maddelerin analizinde frekans, yüzde değerleri gibi betimsel istatistikler kullanılarak yanıtlar
tablolaştırılmıştır. Açık uçlu cevaplar ise hem betimsel analiz hem de içerik analizi yöntemi kullanılarak
çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrenciler ağırlıklı olarak; derslerin uzaktan eğitimle verilmesine,
öğrenme yönetim sistemine ve derslerin işlenişine yönelik memnun olduklarını ifade etmişlerdir.
Öğrencilerin büyük çoğunluğu e-kitap ve benzeri ögelerden (.pdf, .docx uzantılı dosyalar gibi) oluşan edokümanların diğer dokümanlara göre daha verimli olduğunu; değerlendirme aşamasında çevrimiçi
sınavları daha fazla istedikleri görülmüştür. Diğer yandan, uzaktan eğitime yönelik eğitim-öğretim
hizmetleri ve eğitmenden kaynaklı, teknik ve kişisel açılardan sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca
öğrencilerin bazıları uzaktan eğitim yoluyla temel bilgi teknolojileri, matematik, sözel ve seçmeli dersleri
de almak istedikleri yönünde görüş bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, ortak zorunlu ders, örgün öğretim, memnuniyet, sorunlar.

Abstract
The purpose of this study is to determine the perceptions of students enrolled in formal education
programmes, choosen the common compulsary courses (Foreign Language I-II, Turkish Language I-II and
Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution I-II) conducted via distance education. This research
is a descriptive research and the survey method was used in this study. A total of 3269 students enrolled
in formal education programmes in Bartin University, participated in this study. As data collection tool, a
survey included multiple choice and open-ended questions was used. In the analysis of multiple-choice
items, the answers were given with frequency and percentage values by using descriptive statistics. On
the other hand, open ended answers were analyzed by using both descriptive and content analysis
method. The results of study showed that the students were satisfied from distance education, learning
management system, courses. The majority of the students stated that e-documents, e-books, pdf and
similar materiaks are more effective than others. Moreover, they prefered the e-exam as the evaluation
tool. Some students had negative perceptions suvh as instructional, technical, personal and teacher based
problems besides positive perceptions. In addition, some of the students stated that they wanted to get
basic information technologies, mathematics, verbal and elective courses through distance education.
Keywords: Distance education, common compulsory course, formal education, satisfaction, issues
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Giriş
Günümüz eğitim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, öğrenenlerin değişen özellikleri ve
eğitimde kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmalar ile birlikte yükseköğretimde örgün öğrenme-öğretme
faaliyetleri uzaktan eğitim sistemleri ile desteklenmeye başlamıştır. Uzaktan eğitim, eğitmen ve öğrenenin
fiziksel olarak farklı yerlerde olduğu ve öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla
gerçekleştirildiği bir eğitim modelidir (İşman, 2011). Uzaktan eğitimle öğrenciler istedikleri yerden istediği
zamanlarda öğretim sürecine katılabilirler. Bu eğitim şekli, özellikle örgün eğitime belirli sebeplerle
katılmayan ya da örgün eğitimden ayrılan bireylere fırsat eşitliği sunmaktadır (Moore ve Kearsley, 2012).
Ayrıca uzaktan eğitim bilgiye kolay erişim, zenginleştirilmiş öğrenme gibi avantajlarıyla ve esnek yapısıyla
geleneksel öğrenme ortamlarının bir tamamlayıcısı olarak öğrenene alternatif çözümler sunmaktadır
(Fidan, 2016).
Eğitim kurumları öğrencilerine zengin öğrenme ortamları sunmak ve küresel boyutta geniş kitlelere
ulaşıp onların ihtiyaçları ve bireysel tercihleri doğrultusunda eğitim hizmeti vermek için uzaktan eğitime
yönelmişlerdir. Özellikle yetişkin eğitiminde ve yükseköğretimde bu faaliyetler yaygınlaşmaktadır.
Günümüzde birçok üniversite uzaktan eğitimle lisans, önlisans, lisans tamamlama ve lisansüstü
programlar açmakta, bireylerin kişisel gelişimlerine yönelik sertifika eğitimleri vermektedir. Bunun
yanında yükseköğretim kademesinde birçok üniversitede örgün eğitimde ortak zorunlu ders olarak verilen
Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi dersler ve benzeri teorik dersler uzaktan eğitimle
yürütülmektedir. Derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesiyle zaman ve mekândan bağımsız olmak üzere
öğrencilere esnek bir öğrenme imkânı sunulmaktadır. Diğer taraftan öğrencilerdeki bireysel ve sosyoekonomik farklılıklar göz önüne alındığında uzaktan eğitimin sağladığı olanaklar öğrenmeyi, bazı öğrenciler
için olumlu bazı öğrenciler için ise olumsuz yönde etkilemektedir. Uzaktan eğitim yoluyla verilen
derslerdeki öğrenci farklılıklarının olumsuz etkisinin en aza indirilmesi hususunda mevcut durumların
incelenmesi ve çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapılması önem arz etmektedir.
Bu bağlamda araştırmanın amacı örgün öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin uzaktan eğitimle
yürütülen ortak zorunlu derslere (Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II) ilişkin
görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıda verilen sorulara yanıtlar
aranmıştır: Uzaktan eğitim yoluyla yürütülen ortak zorunlu dersleri alan öğrencilerin;
1- Derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesine yönelik memnuniyet durumları nelerdir?
2- Öğrenme Yönetim Sistemi’ne yönelik genel memnuniyet durumları nelerdir?
3- Derslerin işlenişine yönelik memnuniyet durumları nelerdir?
4- Derste kullanılan materyalleri tercih etme durumları nelerdir?
5- Ders değerlendirmelerine ilişkin görüşleri nelerdir?
6- Yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşleri nelerdir?
7- Uzaktan eğitimle verilebilecek diğer derslere ilişkin görüşleri nelerdir?
Yöntem
Bu araştırma betimsel nitelikte olup tarama modelinde desenlemiştir. Bu modelde, var olan bir
durum olduğu gibi betimlenerek ortaya konulmaya çalışılır (Karasar, 2006).
Katılımcılar
Araştırmanın çalışma grubunu Bartın Üniversitesi’nde örgün öğretim programlarına kayıtlı, uzaktan
eğitim yoluyla ortak zorunlu dersleri alan 5686 öğrenci arasından 3269 öğrenci (1593 erkek, 1676 kadın)
oluşturmaktadır. Araştırmaya ilgili üniversitenin Eğitim (EG) Fakültesi’nden 358, Edebiyat (ED)
Fakültesi’nden 420, Mühendislik (MUH) Fakültesi’nden 437, İktisadi ve İdari Bilimler (İİBF) Fakültesi’nden
332, Fen (FEN) Fakültesi’nden 102, Orman (ORM) Fakültesi’nden 56, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’ndan (BESYO) 627, Sağlık Meslek Yüksekokulu’ndan (SMYO) 421 ve Meslek
Yüksekokulu’ndan (MYO) 314 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır.
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Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada verilerin toplanmasında hem çoktan seçmeli hem de açık uçlu sorulardan oluşan toplam
yedi maddelik bir anket kullanılmıştır. Çoktan seçmeli olan maddelerde ek olarak (isteğe bağlı) açıklama
yazılabilmesi için bir metin kutusu yer almıştır. Anket, uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerin yürütüldüğü
öğrenme yönetim sistemi üzerinden duyuru şeklinde öğrencilere gönderilmiş, öğrencilerden isteğe bağlı
olarak anketi doldurmaları istenmiştir. Duyuru üç hafta boyunca aktif olarak öğrenci yönetim sisteminde
yer almıştır. Anketi dolduran veya doldurmak istemediğini belirten öğrencilere anket duyurusu tekrar
gösterilmemiştir. Katılımcıların bir kısmı çoktan seçmeli maddelerde yer alan metin kutusuna açıklama
yazmıştır. Çoktan seçmeli maddelerin analizinde frekans ve yüzde değerleri gibi betimsel istatistikler
kullanılarak yanıtlar tablolaştırılmıştır. Açık uçlu cevaplar ise hem betimsel analiz hem de içerik analizi
yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın güvenilirliğine yönelik, açık uçlu cevaplara verilen
yanıtlara ilişkin araştırmacılardan bağımsız iki alan uzmanı tarafından da kod ve temalar oluşturulmuştur.
Görüş birliğini sağlamada uyuşum yüzdesi Miles ve Huberman’ın (1996) güvenirlik formülüne göre
hesaplanmıştır. Bu doğrultuda uyuşum yüzdesi .87 olarak hesaplanmıştır.
Bulgular
1. Birinci Alt Soruya İlişkin Bulgular
Araştırmanın birinci alt sorusu “Uzaktan eğitimle yürütülen ortak dersleri alan öğrencilerin derslerin
uzaktan eğitim yoluyla verilmesine yönelik memnuniyet durumları nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir.
Tablo 1’de öğrencilerin derslerin uzaktan eğitimle verilmesine yönelik memnuniyet durumlarına ilişkin
frekans değerleri verilmiştir.
Tablo 1.
Derslerin Uzaktan Eğitimle Verilmesine Yönelik Memnuniyet Durumu.
Çok
memnunum
Memnunum
Kararsızım
Memnun
değilim
Hiç memnun
değilim
Toplam

EG

ED

MUH

İİBF

FEN

İİF

ORM

BESYO

SMYO MYO

TOP

66
109
113

72
101
126

120
132
115

88
109
98

11
25
37

48
66
42

13
12
20

142
172
161

118
132
114

61
83
80

739
941
906

28

44

25

17

7

15

3

63

25

26

253

42
358

77
420

45
437

20
332

22
102

31
202

8
56

89
627

32
421

64
314

430
3269

Tablo 1 incelendiğinde derslerin uzaktan eğitimle verilmesine yönelik öğrencilerin genel olarak
olumlu yönde algılara sahip oldukları görülmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin 739’u “çok memnun”,
941’i “memnun”, 906’sı kararsız, 253’ü “memnun değilim” ve 430’u ise “hiç memnun değilim” cevabını
vermiştir.
2. İkinci Alt Soruya İlişkin Bulgular
Araştırmanın ikinci alt sorusu “Uzaktan eğitimle yürütülen ortak dersleri alan öğrencilerin derslerin
Öğrenme Yönetim Sistemi’ne yönelik genel memnuniyet durumları nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir.
Tablo 2’de öğrencilerin öğrenme yönetim sistemine ilişkin memnuniyet durumlarına yönelik frekans
değerleri verilmiştir.
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Tablo 2.
Öğrenme Yönetim Sistemine Yönelik Memnuniyet Durumu.
Çok
memnunum
Memnunum
Kararsızım
Memnun
değilim
Hiç memnun
değilim
Toplam

EG

ED

MUH

İİBF

FEN

İİF

ORM

BESYO

SMYO MYO

TOP

60

71

103

79

16

40

14

152

106

67

727

152
110

139
136

173
124

134
10

33
37

74
57

16
15

229
162

165
115

117
84

1267
873

19

31

15

11

4

12

6

39

21

16

184

17

43

22

6

12

19

5

45

14

30

218

358

420

437

332

102

202

56

627

421

314

3269

Tablo 2’de öğrencilerin öğrenme yönetim sistemine yönelik durumları incelendiğinde, genel olarak
memnun oldukları görülmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin 727’si “çok memnun”, 1267’si “memnun”,
873’ü kararsız, 184’ü “memnun değilim” ve 218’i ise “hiç memnun değilim” cevabını vermiştir.
3. Üçüncü Alt Soruya İlişkin Bulgular
Araştırmanın üçüncü alt sorusu “Uzaktan eğitimle yürütülen ortak dersleri alan öğrencilerin derslerin
işlenişine yönelik memnuniyet durumları nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. Tablo 3’te derslerin işlenişine
yönelik memnuniyet durumlarına ilişkin frekans değerleri verilmiştir.
Tablo 3.
Öğrencilerin Derslerin İşlenişine Yönelik Memnuniyet Durumları.
Çok
memnunum
Memnunum
Kararsızım
Memnun
değilim
Hiç memnun
değilim
Toplam

EG
69

ED
56

MUH
94

İİBF
73

FEN
8

İİF
36

ORM
16

BESYO
135

SMYO
102

MYO
59

TOP
648

162
96
19

158
132
34

182
130
16

150
95
5

49
26
8

99
39
13

15
16
5

229
175
34

172
116
14

109
91
21

1325
916
169

12

40

15

9

11

15

4

54

17

34

211

358

420

437

332

102

202

56

627

421

314

3269

Tablo 3’te öğrencilerin derslerin işlenişine yönelik memnuniyet durumları incelendiğinde, genel
olarak memnun oldukları görülmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin 648’i “çok memnun”, 1325’i
“memnun”, 916’sı kararsız, 169’u “memnun değilim” ve 211’i ise “hiç memnun değilim” cevabını vermiştir.
4. Dördüncü Alt Soruya İlişkin Bulgular
Araştırmanın dördüncü alt sorusu “Uzaktan eğitimle yürütülen ortak dersleri alan öğrencilerin derste
kullanılan materyalleri tercih etme durumları nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. Tablo 4’te öğrencilerin
ders materyallerini tercih etme durumlarına ilişkin frekans değerleri verilmiştir.
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Tablo 4.
Öğrencilerin Ders Materyalleri Tercih Etme Durumları.

BESYO
SHMYO
MUH
ED
EG
İİBF
MYO
İİF
FEN
ORM
Toplam

Sanal Sınıf

Ders Videosu

E-Doküman

f
126
104
90
68
82
83
72
42
14
7
688

f
246
175
186
193
141
121
112
71
30
16
1291

f
255
239
225
226
183
191
146
126
63
28
1682

%
15.93
17.22
15.28
12.50
16.53
17.85
17.96
15.79
10.14
9.59
15.75

%
31.10
28.97
31.58
35.48
28.43
26.02
27.93
26.69
21.74
21.92
29.56

%
32.24
39.57
38.20
41.54
36.90
41.08
36.41
47.37
45.65
38.36
38.52

Sunu
f
92
64
60
34
71
55
38
21
23
9
467

Diğer

%
11.63
10.60
10.19
6.25
14.31
11.83
9.48
7.89
16.67
12.33
10.69

f
72
22
28
23
19
15
33
6
8
13
239

Toplam

%
9.10
3.64
4.75
4.23
3.83
3.23
8.23
2.26
5.80
17.81
5.47

f
791
604
589
544
496
465
401
266
138
73
4367

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin bölümleri fark etmeksizin büyük ölçüde tercih ettikleri materyalin
e-kitap, pdf ve benzeri öğelerden oluşan e-dokümanların (%38,52) olduğu görülmüştür. E-dokümanlara
ek olarak çevrimdışı olarak öğrencilere sunulan videolar ve sanal sınıfların kayıtlarını içeren ders videosu
(%29,56) öğrenciler tarafından büyük ölçüde tercih edilen materyaller arasında yer almıştır.
5. Beşinci Alt Soruya İlişkin Bulgular
Araştırmanın beşinci alt sorusu “Uzaktan eğitimle yürütülen ortak dersleri alan öğrencilerin derslerin
ölçme-değerlendirme durumlarına ilişkin görüşleri nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. Tablo 5’te
öğrencilerin derslerin ölçme değerlendirme durumlarına ilişkin tercihlerine yönelik frekans değerleri
verilmiştir.
Tablo 5.
Öğrencilerin Derslerin Ölçme Değerlendirme Durumlarına İlişkin Tercihleri.
ÖlçmeDeğerlendirme
e-Sınav
Yüz yüze
Ödev
Proje
Toplam

EG

ED

MUH

İİBF

FEN

İİF

ORM

BESYO

126
57
63
13
259

88
82
76
22
268

163
98
87
10
358

124
78
71
4
277

24
24
17
7
72

47
45
42
10
144

12
18
12
4
46

187
138
114
14
453

SMYO MYO
139
123
98
7
367

101
75
69
12
257

TOP
1011
738
649
103
2501

Tablo 5 incelendiğinde, öğrenciler uzaktan eğitim yoluyla aldıkları derslerin değerlendirmelerinde en
fazla “e-sınav” (f=1011) tekniğini tercih ettikleri görülmektedir. Frekans olarak bunu sırasıyla “yüz yüze
sınavlar” (f=738) ve “ödev” (f=649) teknikleri takip etmektedir. 103 öğrenci ise proje tekniğini tercih
ettiğini bildirmiştir.
6. Altıncı Alt Soruya İlişkin Bulgular
Araştırmanın altıncı alt sorusu “Uzaktan eğitimle yürütülen ortak dersleri alan öğrencilerin
yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşleri nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen
içerik analizi doğrultusunda “eğitim-öğretim hizmetlerinden kaynaklanan sorunlar”, “eğitmenden kaynaklı
sorunlar”, “teknik sorunlar”, “kişisel nedenler ve önyargılar” olmak üzere dört alt tema belirlenmiştir.
Öğrenciler en fazla “eğitim-öğretim hizmetlerinden kaynaklı sorunlar yaşadıklarını bildirmişlerdir. Bu
doğrultuda öğrenciler “eğitim-öğretim hizmetlerinden kaynaklanan sorunlar” alt temasında
“Verimli/Kalıcı olmaması” (f=101), “Yabancı dil dersi için uygun olmaması” (f=37), “Eğitmenle
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iletişim/etkileşim kuramama” (f=26), “Sınavların zor olması” (f=20), “Sınavların yüz yüze olması” (f=19),
“Derslerin basit olması” (f=17), “Canlı derslerin gereksiz olması” (f=11) gibi kodları sıklıkla
tekrarlamışlardır. “Eğitmenden kaynaklı sorunlar” alt temasında “Düz anlatımın olması” (f=32) ve
“Derslerin sıkıcı geçmesi” (f=23) kodları; “teknik sorunlar” alt temasında “İnternet sorunu” (f=70), “Ses
problemleri” (f=52), “Görüntü problemleri” (f=44) en sık tekrarlanan kodlardır. Son olarak “kişisel
nedenler ve önyargılar” alt temasında ise “odaklanma sorunu” (f=12), “sisteme bağlantı için bilgisayarının
olmaması” (f=6) ve “verimsiz kodları” (f=6) en fazla tekrarlanan kodlardır. Aşağıda bu bulgulara referans
bazı öğrenci görüşleri verilmiştir.
“Dersler çok kötü verimsiz geçiyor, İnkılap Tarihi ve Türkçe dersini zaten yıllardır gördüğümüz için bir
de bu ortamda gördüğümüzde açıkçası ilgimizi çekmiyor.”
“Uzaktan eğitim hocalarıyla normal derste aldığımız zevki alamıyoruz.”
“Yurttayım ve internet iyi çekmiyor. Canlı olarak eğitim almak daha iyi ve etkili olacağını
düşünüyorum.”
“Çoğunlukla telefondan girdiğimiz için internet olarak veri paketinden kullandığımızdan dolay
fazlasıyla sıkıntı yaşıyoruz.”
“Ders işlememek için bahane olarak görüyorum ya da öğretmenin dersi umursamadığını gösterir.”
“Uzaktan eğitimle ders işlenmez, ismi gibi uzak.”
“Ekonomik çıkar güden bir sistem sanki.”
“Kimse ciddiye almadığı için, derslerde ciddiyet eksik.”
7. Yedinci Alt Soruya İlişkin Bulgular
Araştırmanın yedinci alt sorusu “Uzaktan eğitimle yürütülen ortak dersleri alan öğrencilerin uzaktan
eğitimle verilebilecek diğer derslere ilişkin görüşleri nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu doğrultuda 168
öğrenci, 74 farklı görüş bildirmiştir. Şekil 1’de öğrencilerin ortak zorunlu dersler dışında uzaktan eğitim
yoluyla verilebilecek diğer derslere yönelik kelime bulutu oluşturulmuştur.

Şekil 1. Uzaktan eğitimle verilebilecek diğer derslere ilişkin kelime bulutu.
Şekil 1 incelendiğinde öğrencilerin uzaktan eğitimle ortak dersler dışında en çok temel bilgi
teknolojileri dersini (f=22) almak istedikleri görülmektedir. Bu dersi frekans olarak matematik dersi (f=16)
takip etmektedir. Ayrıca öğrenciler sözel, teorik ve seçmeli dersler, felsefe, girişimcilik, dil anlatım gibi
dersleri uzaktan eğitimle almak istediklerini bildirmişlerdir.

572

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmada yapılan analizler sonucunda öğrenciler ağırlıklı olarak; derslerin uzaktan eğitimle
verilmesine, öğrenme yönetim sistemine ve derslerin işlenişine yönelik memnun olduklarını ifade
etmişlerdir. Bu üç madde için memnun olmadığını belirten öğrencilerin büyük bir kısmı ise gerekçe olarak
eğitmen ile yüz yüze etkileşime girmediklerine, verim alamadıklarına, derse odaklanamadıklarına,
bulundukları yerdeki internet hızı sınırlılığına ilişkin görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin öğrenme yönetim
sisteminde yer alan materyallerden hangilerini daha çok tercih ettiklerine yönelik verdikleri yanıtlar
incelendiğinde; büyük ölçüde e-kitap ve benzeri ögelerden (.pdf, .docx uzantılı dosyalar gibi) oluşan edokümanlardan (%38,52) oluştuğu görülmüştür. E-dokümanları takiben çevrimdışı videolar ve sanal
sınıfların kayıtlarını içeren ders videoları öğrenciler tarafından büyük ölçüde (%29,56) tercih edilen
materyaller arasında yer almıştır. Benzer şekilde Korkmaz, Çakır ve Tan (2015) tarafından gerçekleştirilen
araştırmada öğrenciler, kullandıkları e-öğrenme ortamına ilişkin orta düzey ve üzerinde memnuniyet
duyduklarını, ayrıca bu öğrenme sürecinden oldukça memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Yakın geçmişte
Debbağ, Fidan ve Çukurbaşı’nın (2018) lisansüstü öğrenciler üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmalarında,
katılımcıların çoğu uzaktan eğitime yönelik memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. Araştırmada öğrencilerin
en fazla yararlandıkları öğretim materyalinin ders notları olması da mevcut araştırmanın bulgularıyla da
tutarlıdır.
Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla aldıkları derslerin değerlendirme şeklinin nasıl olmasını
istediklerine yönelik yanıtları incelendiğinde; büyük çoğunluğunun (%70,49) öğrenme yönetim sistemi
aracılığıyla çevrimiçi sınav, ödev ya da proje ile değerlendirme yapılmasını istediğine ulaşılmıştır. Bu
değerlendirme biçimlerinden çevrimiçi sınav en çok tercih edilen (%40,42) biçim olarak öne çıkmıştır.
Bununla birlikte öğrencilerin bir kısmı da (%29,51) hâlihazırda gerçekleştirilen yüz yüze sınavları tercih
ettiklerini belirtmişlerdir. Benzer şekilde Debbağ, Fidan ve Çukurbaşı (2018) tarafından lisansüstü
öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen araştırmada da katılımcıların çoğunun sınavların elektronik ortamda
yapılmasını istediği görülmüştür. Araştırmada uzaktan eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin; öğrencilerin
görüşlerinden hareketle gerçekleştirilen içerik analizi doğrultusunda, “eğitim-öğretim hizmetlerinden
kaynaklanan sorunlar”, “eğitmenden kaynaklı sorunlar”, “teknik sorunlar”, “kişisel nedenler ve önyargılar”
olmak üzere dört alt tema belirlenmiştir. Benzer şekilde Kan ve Fidan (2016) tarafından gerçekleştirilen
araştırmada da meslek yüksekokulu öğrencilerinin Türk Dili dersinin uzaktan eğitimle verilmesine yönelik
görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin derse (aktif katılım, arşivden tekrar izleme,
pekiştirme gibi) ve sisteme (zamandan bağımsız olma, mekândan bağımsız olma) yönelik olumlu algılara
sahip oldukları görülmüştür. Bunun yanında öğrencilerin bazıları derse yönelik iletişimsel eksikliklerin
olduğu, sıkıcı olduğu, not alınamadığı, sistemsel açıdan; internet, ses ve görüntü problemlerinin yaşandığı
sınavlara yönelik ise çevrimiçi olmaması, zor olması gibi sorunları bildirmişlerdir.
Bazı öğrenciler uzaktan eğitimin verimsiz olduğunu, eğitmenle iletişim ve etkileşim sorunları
yaşadıklarını, ortak derslerin gereksiz olduğunu, uygulamadan ziyade düz anlatımın yapıldığını, derslerin
sıkıcı geçtiğini bildirmişlerdir. Bunun yanında teknik açıdan internet, ses ve görüntü sorunları yaşadıkları;
kişisel olarak uzaktan eğitime yönelik önyargılara sahip oldukları görülmüştür. Bu bulgular, uzaktan
eğitime yönelik sorunların incelendiği benzer araştırmaların sonuçlarıyla da tutarlıdır (Gürer, Tekinarslan
ve Yavuzalp, 2016; Kan ve Fidan, 2016; Özyürek, Begde, Yavuz ve Özkan, 2016; Tuncer ve Bahadır, 2017).
Özetle, öğrencilerin çoğunun uzaktan eğitime yönelik olumlu algılarının olduğu, bazı açılardan ise sorun
yaşadıkları ve bu doğrultuda olumsuz eğilimlerinin olduğu söylenebilir. Son olarak öğrenciler, ortak
zorunlu derslere ek olarak uzaktan eğitim yoluyla temel bilgi teknolojileri, matematik, sözel ve seçmeli
dersleri de almak istedikleri yönünde görüş bildirmişlerdir.
Araştırma sonuçlarından yola çıkarak şu önerilere yer verilebilir:
15- Öğrenci görüşlerinin altında yatan nedenler sistematik şekilde incelenebilir. Niteliksel sorunlar
varsa gerekli önlemler alınmalıdır.
16- Uzaktan eğitime yönelik başta motivasyonel ögeler olmak üzere (ARCS modeli gibi) , sosyal (iş
birlikli öğrenme gibi) ve psikolojik bileşenler (transaksiyonel uzaklık gibi) göz önünde
bulundurularak öğretim tasarımı ve planlama yapılmalıdır. Bu doğrultuda başta teorik ve sözel
içerikli dersler uzaktan eğitimle verilebilir.
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17- Öğrencilere uzaktan eğitimle ilgili oryantasyon ve bilgilendirme eğitimleri yapılabilir, bu eğitim
şekline yönelik önyargıları azaltılabilir.
18- Örgün öğretimi şekillendiren ve eğitim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte karma eğitimin
farklı biçimleri (flipped classroom-ters yüz edilmiş sınıf- gibi) örgün eğitime entegre edilebilir.
19- Eğitmenlere uzaktan eğitimin etkili kullanımına yönelik eğitimler verilebilir.
20- Öğretim materyali olarak “.pdf”, “.docx” gibi uzantılara sahip doküman dosyaları etkileşimli ve
görsel ögeler ağırlıklı olacak şekilde hazırlanabilir ve bu dokümanların geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapılabilir.
21- Dersler yüz yüze etkinliklerle de desteklenebilir. Etkileşim açısından eğitmenin, mikrofonla
birlikte kamerasını da öğrencilere açmalıdır.
22- Gelecekte geniş örneklemlerde uzaktan eğitimin etkililiğine yönelik deneysel ağırlıklı çalışmalar
yapılabilir.
23- Uzaktan eğitimin standartları belirlenmeli, öğretim tasarımı; uygulamaya ve iş birlikli öğrenmeye
yönelik olacak şekilde planlamalıdır. Uzaktan eğitim programlarının değerlendirilmesine yönelik
geçerli ve güvenilir ölçme ve değerlendirme araçları geliştirilmelidir.
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Öz
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Sınıf
öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüş puanları; cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, çocuk sahibi
olup olmama durumu, engelli yakınının olup olmama durumu, engelli yakını olanların yakınlık derecesi,
mesleki kıdemleri, mezun olunan bölüm, unvan, sınıf mevcudu, kaynaştırma öğrencisi bulunup
bulunmama ve kaynaştırma ile ilgili eğitim almış olup olmama durumlarına göre karşılaştırılmıştır. Böylece
sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yaklaşımını etkileyen değişkenlerin tespit edilmesi
amaçlanmıştır.
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden, betimsel tarama araştırma tekniği kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Muş ilinin Varto ilçesinde görev yapan 143 sınıf
öğretmeni oluşturmaktadır. 70’i kadın, 55’i erkek 125 sınıf öğretmeni araştırmaya dahil olmuştur. Bu
evrendeki tüm öğretmenlere ulaşılması hedeflenmiş, bir örnekleme yöntemine başvurulmamıştır. Veriler
Antonak ve Larivee (1995) tarafından geliştirilen Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği ve araştırmacılar
tarafından geliştirilen anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .68
olarak bulunmuştur.
Sonuç olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Muş ilinin Varto ilçesinde görev yapan sınıf
öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik tutumunun cinsiyet, kaynaştırma öğrencisi olup olmama ve
kaynaştırmaya ilişkin eğitim almış olup olmama değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği,
araştırmada ele alınan diğer değişkenlere göre değişmediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: sınıf öğretmenliği, kaynaştırma eğitimi, kaynaştırma eğitimine yönelik tutum

Abstract
The purpose of this study is to determine the views of the primary school teachers on the
inclusive education. Primary school teachers’ opinion scores about inclusion were compared with their
gender, age, marital status, whether they have children or not, whether or not they have a relative with
a disability and their proximity degrees who have a relative with disabilities, occupational seniority,
graduation department, title, class presence, whether or not they have inclusive student and whether
they have education about inclusive education. Thus, it is aimed to determine the variables affecting the
primary school teachers’ approaches to inclusive education.
In this study, descriptive survey research technique was used among quantitive research methods.
The population of this study is composed of 143 primary school teachers who are working in Varto, Muş
in 2017-2018 academic year. 70 female and 55 male, totally 125 primary school teachers, were involved
in the study. It was aimed to reach all teachers in this population, and no sample method was used. The
data were collected through the “Scale of Views related with Inclusion” developed by Antonak and Larivee
(1995) and the questionnaire developed by the researchers. The Cronbach alpha internal consistency
coefficient of the scale was found as .68.
As a result, in 2017-2018 academic year, the teachers’ attitudes on inclusion who are working in
Varto, Muş have significant differences according to the variables such as gender, whether or not they
have inclusive students and whether they have been trained in inclusion, but it was found that it did not
change according to other variables discussed in the survey.
Keywords: primary school teacher, inclusive education, inclusive education-oriented attitude
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Giriş
Kaynaştırma eğitiminin amacı özel ilgi gerektiren çocukların akranlarıyla beraber eğitim görmesine
olanak sağlamaktır. Bu süreçte yürütülen ortak çalışmalar sayesinde, yaşıtlarıyla paylaşımlarda bulunma,
iş birliği içinde olma, dil becerileri edinme gibi kazanımlar özel öğrencilere kazandırılır. Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri yönetmeliğinde kaynaştırma kavramını şu şekilde açıklar:
“Özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini
resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına
dayanan destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarını ifade eder.” (meb.gov.tr).
Kaynaştırma; belli koşullar taşıyan zihinsel engelli öğrencilerin, bireysel eğitim programları merkez
alınarak, uygun niteliklerdeki eğitmen sorumluluğunda eğitsel ve sosyal gelişim süreçlerini yaşıtlarıyla
yürütmesidir (Sucuoğlu, 1996). Sınıf öğretmenleri ve özel eğitim sınıf öğretmenleri, kaynaştırma
öğrencileri ile çalışabilir. Kaynaştırma; ihtiyaç duyulduğunda kaynaştırılan öğrencinin ve kaynaştırma
öğrencisi olan öğretmenin destek hizmetlerinden yararlanabilmesi koşuluyla normal sınıflarda eğitim
almasıdır (Batu,2000). Destek hizmetler; kaynak, materyal, yardımcı öğretmen, v.b. olabilir. Bu eğitim
sistemi; akran olan öğrencilerin aynı sınıfta eğitim almasına fırsatını tanır (Sazak, 2003). Özel eğitim ihtiyacı
olan bireylerin sınıf arkadaşlarıyla iş birliği içinde olduğu, sosyal paylaşımlarda bulunduğu bu eğitim
sisteminden kaynaştırma öğrencileri kadar normal öğrenciler de faydalanır. Kaynaştırma; özel eğitim
gereksinimi olan bireylerin mümkün olduğunca serbest bir ortamda eğitim görmelerine olanak sağlayan
bir eğitim sistemidir (Kırcaali-İftar, 1992). Bu sayede kaynaştırma öğrencileri; sosyal ortamlarından
soyutlanmadan eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütebilirler.
Özel eğitim ülkemizde ilk kez 1951 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülmeye
başlanmıştır. 1951 yılından önce sağlık bakanlığı tarafından özel eğitim hizmetleri yürütülmektedir ancak
yaygın değildir (Özsoy, 1992). Kaynaştırma eğitimi ülkemizde 1983 yılında kabul edilmiş, esasları 2916
sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar kanunu ile belirtilmiş, 1986 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır.
Müfredatın değişmesi ile özel eğitim programı düzenlenmiş ve 2000 yılından itibaren yaygınlaşmıştır
(Çelik, Girli, Kabasakal, Okun ve Vardarlı, 2008).
Kaynaştırma eğitimi yerine önceden zihinsel engelli çocukların beraber okudukları sınıflar ve yatılı
okullar faaliyetteydi. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar kaynaştırma uygulamalarının gerekliliğini
ortaya koydu. 1971 yılında Garrison ve Hamil tarafından yapılan bir araştırmada zihinsel engelli çocukların
toplumdan ve normal gelişim gösteren akranlarından izole bir ortamda eğitim görmelerinin sağlıklı
olmadığı belirtildi. Günümüzde özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin uygun koşullar ve destek
hizmetleri sağlandığında normal sınıflarda eğitim görmesi yapılan araştırmalarla desteklenerek gittikçe
daha çok kabul görmeye başlamıştır (Aral, 2011).
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri yönetmeliğinin 1. Maddesine göre bu yönetmeliğin
amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri
doğrultusunda, genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmeye yönelik esasları düzenlemektir
(mevzuat.meb.gov.tr). Dayanağını ise 30.05.1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri oluşturmaktadır. Bu KHK’ye göre; “Özel eğitim hizmetleri, özel
eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan plânlanır ve
yürütülür.” ve; “Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç, muhteva
ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.”
Etkili bir kaynaştırma eğitiminde sınıf öğretmeninin kaynaştırmaya olan tutumunun yanı sıra bilgi ve
becerisi de önemlidir. Sınıf öğretmeni öğretim programını, sınıfın fiziksel ortamını, sınıf yönetimini iyi
ayarlamalıdır (Sucuoğlu ve Kargın, 2006). Öğretim yöntem ve tekniklerine hakim olmalı, sınıfında bulunan
kaynaştırma öğrencisinin ilgisini çekebilmelidir. Öğrencinin fiziksel özelliklerini de göz önünde
bulundurarak etkinlikler tasarlamalı, öğrenciyi aktif kılmalı, öğretim içeriğini ve ölçme değerlendirme
uygulamalarını özel öğrenciyi de göz önünde bulundurarak hazırlamalıdır. Araştırmalar sınıf
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öğretmenlerinin fiziksel ortam düzenlemelerinde kaynaştırma öğrencilerini dikkate almadığını
göstermektedir (Vural ve Yıkmış, 2008). Fiziksel ortam düzenlemeleri denildiğinde akla ilk gelen sıra düzeni
olmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin çoğu bu konuya yoğunlaşsa da materyallerin yapısı, sınıf iklimi, çevresel
etkenler gibi bileşenleri göz ardı etmektedir (Vural ve Yıkmış, 2008; Nizamoğlu, 2006).
Kaynaştırma eğitiminde görev alan öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin tutumları, kaynaştırma
eğitimi ile ilgili bilgi birikimleri ve tecrübeleri, eğitimin niteliği açısından önem arz eder (Batu, 2000).
Literatür incelendiğinde öğretmenin davranışlarının öğrenci davranışlarını doğru orantılı şekillendirdiği
araştırmalar sayıca çoktur (Goldstein, 1995; Marzano, Gaddy, Foseid, Foseid ve Marzano, 2005). Sınıf
öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine tutumunun farklı değişkenler açısından incelenmesi ve bu
tutumun iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi bu sebeple önemlidir. Yapılan bu
araştırmada da; sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya karşı tutumunu tespit etmek amaçlanmıştır. Sınıf
öğretmenlerinin kaynaştırmaya karşı tutumu; yaş, medeni durum, çocuk sahibi olup olmama durumu,
engelli yakınının olup olmama durumu, engelli yakını olanların yakınlık derecesi, mesleki kıdemleri, mezun
olunan bölüm, unvan, sınıf mevcudu, kaynaştırma öğrencisi bulunup bulunmama ve kaynaştırma ile ilgili
eğitim almış olup olmama durumlarına göre karşılaştırılmıştır. Böylece sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma
eğitimine yaklaşımını etkileyen değişkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem kullanılmıştır. Tarama modelinde yapılan araştırmada
mevcut durumu tespit etmek amaçlanmıştır. Geçmişte olmuş ya da olmaya devam eden bir olayı, olduğu
şekliyle aktarmak için yapılır (Karasar, 1991:77).
Katılımcılar
Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Muş ilinin Varto ilçesinde görev yapan 143
sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Bu evrendeki tüm öğretmenlere ulaşılması hedeflenmiş, bir örnekleme
yöntemine başvurulmamıştır. Ölçme araçları katılımcıların görev yaptığı okullara gidilerek uygulanmıştır.
Ulaşım güçlüğü nedeniyle ulaşılamayan öğretmenlere telefonla ulaşılarak araştırmaya katılmaları istenmiş
ve kabul edenlere ölçme araçları e-posta aracılığıyla gönderilip yine aynı yolla geri alınmıştır. Evrendeki
143 öğretmenden, araştırmaya katılmayı kabul etmeyenler, görevlendirme, doğum izni vb. sebeplerle
görev yerinde bulunamayanlar ve ölçekleri doldurmasına rağmen çok sayıda maddeyi yanıtsız bırakanlar
araştırma grubunda yer almamıştır. Sonuç olarak 70’i kadın, 55’i erkek 125 sınıf öğretmeni araştırmaya
dahil olmuştur.
Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak Antonak ve Larivee (1995) tarafından hazırlanmış “Kaynaştırmaya İlişkin
Görüşler Ölçeği” kullanılmıştır. Türkçeye uyarlaması Kırcaali-İftar (1996) tarafından yapılmıştır. Ölçek 20
maddeden ve 5 faktörden oluşmaktadır. Ölçek beşli likert tipindedir. Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0.68
olan ölçekten alınan puan arttıkça tutum olumsuzlaşmaktadır.
Verilerin Analizi
Veriler SPSS 20.0 paket programı aracılığıyla bilgisayara aktarılmıştır. Veri girişinin tutarlılık kontrolü
yapıldıktan sonra Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği maddelerini boş bırakma durumları incelenmiştir.
En çok 3 maddeyi boş bırakan katılımcıların boş yanıtları yerine o maddeye verilen yanıtların ortalaması
atanmıştır. Ters puanlanan maddeler dönüştürüldükten sonra toplam puan hesaplanmıştır. Bağımsız
değişkenlere göre ölçek puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmeden önce t testi ve tek yönlü
varyans analizi yöntemlerinde bir gereklilik olan normallik varsayımı basıklık-çarpıklık katsayıları, normallik
testleri ve histogram ve Q ve Q grafikleri incelenerek kontrol edilmiştir. Bu varsayımın sağlanmadığı
durumlarda non-parametrik testlerden olan Mann Whitney-U testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır.
Bulgular
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Bu bölümde sınıf öğretmenlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği’nden almış oldukları
puanların araştırmanın bağımsız değişkenlerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
Tablo1.
Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüş Puanlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
Cinsiyet

__

n

S
t
p
x
Kadın
70
58.44
7.19
-2.70
0.008
Erkek
55
61.99
7.35
Toplam
125
60.22
7.45
Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin tutumunu cinsiyete göre incelemek için ilişkisiz t testi
uygulanmış ve sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. Buna göre sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin
__

tutumu anlamlı bir farklılık göstermektedir ( t= -2.70, p<.05). Kadın öğretmenler ( x =58.44), erkek
__

öğretmenlere ( x =61.99), göre kaynaştırma eğitimine daha olumlu bakmaktadır.
Tablo2.
Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüş Puanlarının Yaş Gruplarına Göre
Karşılaştırılması
Yaş Grupları

n

Sıra Ort.

20-24

36

58.53

25-30

64

61.95

30 ve üstü

21

62.36

Toplam

121

χ2

p

0.257

0.88

Sınıf öğretmenlerinin yaş gruplarına göre kaynaştırmaya ilişkin tutumu Kruskal-Wallis H testi ile
incelenmiştir. Buna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (χ² = 0.257, p> 0.05).
Tablo3.
Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüş Puanlarının Medeni Duruma Göre
Karşılaştırılması
Medeni
n
Sıra Ort.
Z
U
p
Durum
Bekar
90
60.84
-0,835
1381.000
0.403
Evli
34
66.88
Toplam

124

*Diğer seçeneğini işaretleyen bir katılımcı analiz dışı bırakılmıştır.
Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin tutumu Mann Whitney-U Testi ile analiz edilmiştir. Test
sonucunda evli öğretmenler ile bekar öğretmenler arasında kaynaştırma eğitimine karşı tutum açısından
farklılık bulunmadığı görülmüştür (U= 1381.00, p> 0.05).
Tablo4.
Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüş Puanlarının Çocuk Sahibi Olup Olmama
Durumuna Göre Karşılaştırılması
Çocuk
n
Sıra Ort.
Z
U
p
Sahibi
Evet
18
53.06
-1.207
784.000
0.227
Hayır
106
64.10
Toplam

124
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Yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin tutumunun
çocuk sahibi olup olmama ile anlamlı bir ilişkisi bulunmamaktadır (U= 784.00, p> 0.05).
Tablo5.
Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüş Puanlarının Engelli Yakını Olup Olmama
Durumuna Göre Karşılaştırılması
__

Engelli yakını

n

Var

26

x
58.25

Yok

96

60.68

Toplam

122

S

t

p

7.92
7.29

-1.48

0.141

7.46

59.465

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin tutumunu çocuk sahibi olma durumuna göre farklılaşıp
farklılaşmadığını incelemek için ilişkisiz t test uygulanmıştır. Buna göre çocuğu olan ve olmayan sınıf
öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin tutumu anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t= -1.48, p>.05).
__

__

Çocuk sahibi öğretmenlerin ( x =58.25), çocuk sahibi olmayan öğretmenlere ( x =60.68) göre daha düşük
bir puan almış olmalarına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Tablo6.
Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüş Puanlarının Engelli Yakınları İle Yakınlık
Derecesine Göre Karşılaştırılması
Yakınlık
n
Sıra Ort.
Z
U
p
Derecesi
Yakın
9
16.00
-1.215
1381.000
0.224
Uzak
17
12.18
Toplam
26
Engelli yakını olan öğretmenlerin, yakınlık derecelerine göre kaynaştırmaya ilişkin tutumunun
değiştirmediği gözlenmiştir (U= 1381.00, p> 0.05). Mann Whitney-U testi sonucu anlamlı bir farklılık
gözlenmemiştir.
Tablo7.
Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüş Puanlarının Mesleki Kıdem Gruplarına Göre
Karşılaştırılması
Mesleki
__
n
S
t
p
x
Kıdem
35
58.81
1-2 yıl
6.01
-1.265
0.210
38
60.87
3 ve üstü
7.81
73

Toplam

60.22

7.03

*Kıdem sorusuna yanıt vermeyen 52 katılımcı bulunmaktadır.
Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin tutumunu yaş gruplarına göre incelemek için ilişkisiz t
testi uygulanmıştır. Buna göre sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin tutumu anlamlı bir farklılık
göstermemektedir ( t= -1.265, p>.05). Kıdemi 1-2 yıl olan öğretmenler ( x =58.81), kıdemi 3 yıl ve üstü
öğretmenlere ( x =60.87) göre kaynaştırma eğitimine karşı anlamlı derecede farklı bir bakış açısına sahip
değildir.
__

__
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Tablo8.
Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüş Puanının Mezun Oldukları Bölüme Göre
Karşılaştırılması
Mezun Olunan
__
n
S
t
p
x
Bölüm
Sınıf
73
60.59
7.35
Öğretmenliği
1.257
0.211
Diğerleri
50
58.88
7.54
Toplam
123
59.73
7.45
Sınıf öğretmenlerinin mezun oldukları bölümlere göre kaynaştırmaya ilişkin görüşleri ilişkisiz t testi
ile analiz edilmiştir (t=1.257, p>0.05). Buna göre sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan sınıf
__

__

öğretmenlerinin puanı ( x =60.59), diğer bölümlerden mezun olan öğretmenlerden ( x =58.88) fazla olsa
da bu fark anlamlı değildir.
Tablo9.
Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüş Puanının Unvanlarına Göre
Karşılaştırılması
__

Unvan

n

Ücretli
Öğretmen
Sözleşmeli
Öğretmen
Kadrolu
Öğretmen
Toplam

50

58.80

26

60.39

49

61.04

125

60.01

S

x

F

p

1.167

0.315

7.41
6.44
7.93
7.45

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüş puanı unvanlara göre karşılaştırılmıştır. Bu
karşılaştırma için tek yönlü varyans analizi uygulanmış ve puanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı
görülmüştür (F=1.167, p>0.05).
Tablo10.
Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüş Puanının Sınıf Mevcutlarına Göre
Karşılaştırılması
__
Sınıf
n
S
t
p
x
Mevcudu
1-20 kişi
93
59.94
7.05
21 ve üstü
23
59.22
0.419
0.676
8.87
kişi
Toplam
116
59.58
7.41
Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüş puanı sınıf mevcutlarına göre karşılaştırmak için
ilişkisiz t test uygulanmıştır. Test sonucunda sınıf mevcuduna göre kaynaştırmaya ilişkin görüş puanının
anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmıştır (t=0.419, p>0.05).
Tablo11.
Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüş Puanının Kaynaştırma Öğrencisi Olup
Olmama Durumuna Göre Karşılaştırılması
__
Kaynaştırma
n
S
t
p
x
Öğrencisi
Var
37
56.94
6.70
3.246
0.002
Yok
76
61.47
7.08
Toplam
113
59.21
7.25
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Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüş puanı sınıfında kaynaştırma öğrencisi
bulunup bulunmama durumuna göre karşılaştırılmıştır. Analiz için ilişkisiz t test uygulanmış ve sınıfında
__

kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerin puan ortalamasının ( x =56.94), sınıfında kaynaştırma öğrencisi
__

olmayan öğretmenlerin puan ortalamasına ( x =61.47) göre daha düşük olduğu görülmüştür (t=3.246,
p<0.05). Bir başka ifadeyle sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerin tutumu olmayanlara göre
istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha olumludur.
Tablo 12.
Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüş Puanının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik
Eğitim Almış Olup Olmama Durumuna Göre Karşılaştırılması
__
Kaynaştırmaya Yönelik
n
S
t
p
x
Eğitim
Almış
Almamış
Toplam

78
42
120

60.97
57.99
59.48

7.52
7.25
7.53

2.100

0.038

Kaynaştırma eğitimine yönelik eğitim aldığını ve almadığını belirten sınıf öğretmenlerinin
kaynaştırma eğitimine ilişkin görüş puan ortalamaları karşılaştırılmıştır. Yapılan ilişkisiz t-testi sonucunda
__

kaynaştırmaya yönelik eğitim almış öğretmenlerin puanları ( x =60.97), kaynaştırmaya yönelik eğitim
__

almamış öğretmenlerin puanlarından ( x =57.99) anlamlı bir şekilde yüksektir (t=2.100, p<0.05).
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın ilk sonucu kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre kaynaştırma eğitimine karşı
daha olumlu tutuma sahip olduğudur. Bu durumun sebebi kadın öğretmenlerin annelik duygusuna sahip
olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Griffin (2008) araştırmasında benzer sonuçlara ulaşmıştır. Ancak
cinsiyet değişkeninin kaynaştırmaya yönelik tutuma etki etmediği sonucuna ulaşan araştırmalar da
mevcuttur (Güleryüz ve Özdemir, 2015; Yekeler, 2005). Açar ve Demir (2010) ise araştırmalarında kadın
öğretmenlerin, erkek öğretmenlere göre kaynaştırmaya karşı daha olumlu tutuma sahip olduğu sonucunu
bulmuştur.
Araştırmada yaş değişkeninin öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerini etkilemediği sonucuna
ulaşılmıştır. Bu durum araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşlarının birbirine yakın olması ve büyük
çoğunluğunun genç olmasından kaynaklanabilir.
Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin puanları medeni durumlarına göre karşılaştırıldığında
herhangi bir farklılık göstermediği gözlenmiştir. Bir başka ifadeyle evli veya bekar olmak kaynaştırma
eğitimine yönelik tutum puanında bir farklılığa yol açmamaktadır.
Çocuk sahibi olan öğretmenler ile çocuk sahibi olmayan öğretmenler arasında kaynaştırmaya yönelik
tutum açısından farklılık yoktur. Aynı şekilde engelli yakını olan sınıf öğretmenleri ile engelli yakını olmayan
sınıf öğretmenleri arasında da farklılık gözlenmemiştir. Oysaki çocuk sahibi veya engelli yakını olan
öğretmenlerin empati yaparak kendilerini kaynaştırma öğrencisi ebeveyni ya da yakını olarak
düşünebilmeleri, bu durumun onların tutumlarını etkilemesi beklenebilirdi. Engelli yakını olan sınıf
öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının yakınlık derecesine göre değişmediği ise araştırmanın
sonuçlarından biridir. Başer, Bek, Gülveren, (2009) öğretmen adaylarıyla yürüttükleri araştırmada engelli
yakını olan bireylerin kaynaştırmaya ilişkin tutumlarının olumlu olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüş puanları, meslekteki kıdemlerine göre
karşılaştırıldığında farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Diken (1998) tarafından daha önce kullanılan
“Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği” ile yapılan bir diğer araştırmada sınıf öğretmenlerinin
kaynaştırmaya karşı tutumunun kıdeme göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma
sonucu Yekeler (2005)’in araştırma sonuçlarıyla paralellik gösterirken, Açar ve Demir (2010)
araştırmasında 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimini daha olumlu
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yaklaştığı sonucuna ulaşmıştır. Güleryüz ve Özdemir (2015) ise 1-10 yıl görev yapmış sınıf öğretmenlerinin,
11-20 yıl görev yapmış sınıf öğretmenlerine göre kaynaştırmaya ilişkin görüş puanlarının daha yüksek
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırmada ise öğretmenlerin görev bölgesinde kalma yıllarının düşük
olması, yeni öğretmen atamalarının öncelikle bu bölgelere yapılması gibi sebeplerle kıdemli öğretmen
sayısı çok azdır.
Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik görüşleri mezun oldukları bölümlere ve unvanlarına
göre farklılık göstermemektedir. Yekeler (2005) araştırmasında benzer sonuçlara ulaşmıştır.
Kaynaştırmaya karşı tutumları sınıf mevcutlarına göre farklılık göstermezken sınıfında kaynaştırma
öğrencisi olan öğretmenlerin sınıfında kaynaştırma öğrencisi olmayan öğretmenlere göre kaynaştırmaya
daha olumlu baktıkları sonucuna ulaşılmıştır. Kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerin, kaynaştırma
öğrencileri ile ilgili deneyimlerinin daha çok oluşundan tutumları, kaynaştırma öğrencisi olmayan
öğretmenlere göre daha olumlu olabilir.
Kaynaştırma eğitimi almamış olan öğretmenin özel ilgi gerektiren öğrenci ile çalışmanın zorlukları
hakkında fikir sahibi olmaması nedeniyle, sınıfında böyle bir öğrencinin bulunmasına daha olumlu baktığı
düşünülebilir. Hizmet içi eğitimin kaynaştırmaya ilişkin tutumu etkilediği araştırmalara literatürde
rastlanmıştır (Açar ve Demir,2010). Diken (1998) ise araştırmasında eğitim almış ve almamış öğretmenler
arasında kaynaştırmaya yönelik tutum açısından farklılık olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Araştırmada göze
çarpan en önemli sonuçlardan biri; öğretmenlerin bu konudaki eğitimlerinin yetersizliğidir. Araştırmaya
katılan öğretmenlerin %35‘ i daha önce kaynaştırma eğitimiyle ilgili hiçbir eğitim almadıklarını
belirtmişlerdir. Eğitim alanların da, aldıkları eğitim tartışılır. Süresi ve niteliği bakımından yetersiz olduğu
aşikardır (Eripek, 2004). Yeterince bilgi sahibi olmadıkları bir konuda öğretmenlerin olumlu tutum
sergilemesini istemek boşuna olacaktır. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerle ve seminerlerle kaynaştırma
eğitimi konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
Üniversitelerin öğretmen yetiştiren bölümlerinde kaynaştırma eğitimine yönelik içerik düzenlemesi
yapılarak öğretmen adayları bilgilendirilmelidir. Teorik bilginin yanı sıra öğretmen adayları uygulamalı
olarak da kaynaştırma öğrencileriyle çalışarak deneyim kazanmalıdır.
Kaynaştırma eğitimini farklı yönleriyle araştıran araştırmalar arttırılmalıdır. Sınıf öğretmenleri
bilgilendirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı kaynaştırma eğitimini veren öğretmene destek hizmetlerini
artırmalıdır.
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Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Hazırlanan Öğretim Programlarında Değerler:
Türkçe Dersi Örneği
Çiğdem ÇAM TÜRKAN, Iğdır Üniversitesi, Türkiye, cigdemturkan@mail.com
Öz
Eğitim sistemleri sadece akademik değil, bilgi, beceri, değer ve davranışların edinilmesine odaklanan
bir yapıdır. Değer kazandırma işlevi eğitim sistemlerinde öğretim programlarının dâhil olduğu eğitim
programı ile gerçekleştirilir. Türkçe Dersi Öğretim Programı, yaşam boyunca öğrencilerin kullanacakları
okuma ve yazma ile dinleme/izleme ve konuşma alanlarına ait zihinsel ve dil becerileri kazanmalarına
imkân sunar. Eğitime yön veren ve öğretmenlerin kılavuzu niteliğindeki öğretim programlarının da bu
işteki kilit rolü ön plana çıkmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, öğretim programlarının değerlere ne
ölçüde yer verdiğinin bilinmesi gerekmektedir. Her derste olduğu gibi Türkçe dersi de bu aktarımda önemli
bir paya sahiptir. Bu çalışma, 2005’ten günümüze kadar yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan Türkçe
derslerine ait programlarda değerlerin / değer ifadelerinin ne ölçüde yer aldığını belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tüm
Türkçe programlarına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı web sitesinden ulaşılmıştır. Program öğeleri
içerisinde değer ifadelerinin ne ölçüde yer aldığı incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda tüm
programların belli ölçülerde değerler / değer ifadelerine yer verdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Değerler ve
değer ölçme ve değerlendirme bilgisiyle ilgili öğretmenlere rehberlik edecek açıklama ve önerilerin
bulunması eğitimcilerin işini kolaylaştıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Değer, Öğretim Programı, Türkçe Dersi.
Values in Curriculum Prepared According to Constructivist Approach: Turkish Lesson Example
Abstract
Education systems are not only academic, but a structure that focuses on acquiring knowledge, skills,
values and behaviors. The value-added function is realized through the training program in which
educational programs are included. Turkish Language Teaching Program enables students to acquire
mental and language skills related to reading and writing and listening / watching and speaking. The key
role of the teachers in the training programs that guide the education and the guidance of the teachers
comes to the fore. When evaluated from this point of view, it is necessary to know the extent to which
the curricula are included in the values. As in every lesson, Turkish course also plays an important role in
this transfer. This study was carried out to determine the extent to which values / value expressions were
included in the programs of Turkish courses prepared according to the constructivist approach from 2005
until today. In this study, qualitative research design was carried out using case study. All Turkish programs
are available on the website of the Board of Education. The extent of the value expressions in the program
elements is examined. As a result of the investigations, it was found that all programs included values /
value statements in certain dimensions. Finding explanations and suggestions to guide teachers about
values and value measurement and evaluation information will facilitate the work of educators.
Keywords: Curriculum, Turkish lesson, value.
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Giriş
Eğitim sistemleri sadece akademik değil, bilgi, beceri, değer ve davranışların edinilmesine odaklanan
bir yapıdır. Temel değerlere sahip bireyler yetiştirmek de toplumun selamet ve devamlılığı açısından asıl
görevlerinden biridir. İlkokuldan ortaokul sona kadar kazanımlar yapısal ve hiyerarşik olarak, öğrencilerin
hem temel dil becerilerinin hem de üst düzey bilişsel becerilerinin geliştirmesine katkı sunacak biçimde
hazırlanmıştır.
Aile ile aktarılan değerler, eğitimin tüm kademelerinde devam eder. Nesiller boyunca değer
aktarımında eğitim kurumları önemli bir basamak olmuştur. Okulda çocuk birçok kişiyle etkileşimde
bulunur ve burada toplumla uyumlu yaşamayı öğrenir. Bununun için de yaşadığı toplumun değerlerini
öğrenip hayatında uygulamalıdır(Çam Türkan ve Dinç, 2018). Programda yer alan bu değerler öğretim
perspektifimizi oluşturan ilkelerin toplamıdır. Köklerini geleneklerimiz ve geçmişimiz içinde, gövde ve
dallarını bu köklerden ve bugünümüzden alarak beslenir ve böylece yarınlarımıza da kaynaklık eder. İnsani
karakterimize kaynaklık eden değerlerimiz, karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmamızda, olay ve durumlara
yaklaşımımızda bizim harekete geçmemizi sağlayan gücün kaynağıdır. Değerlerini benimsemiş ve bu
değerler öncülüğünde yaşadığı topluma ve insanlığa hizmeti sağlatan bu güç toplumların geleceğini de
teminat altına almayı sağlar. Bu nedenle eğitim sistemimiz toplumun her bir bireyine eğitim politikamıza
ve toplumsal yapımıza uygun ahlaki ilkeler kazandırma ve bu kazanımları davranışları aracılığıyla sergileme
becerisi kazandırmayı amaçlar ve bu amaca uygun hareket eder. Öğretim programında bu açıdan değerler,
ayrı bir öğrenme alanı olarak görülmemiştir. Eğitim sürecine temel olan değerlerimiz, programın her bir
biriminde yer almıştır. Öğrenme öğretme sürecinde bu değerler, hem ilişkili oldukları öteki değerler hem
de kendi başlarına ele alınarak yaşatılacaktır. Türkçe Dersinin amaçlarından birisinin de değerlere önem
vermenin sağlanması olduğu dikkate alındığında, dersin değerler eğitimi açısından önemi gözler önüne
serilmektedir. Topluma yön veren bu değerlerin kuşaktan kuşa aktarılmasında eğitimin önemi bu şekilde
ortaya çıkmaktadır.
Değeri, toplumda bireyin insani vasıflarla yaşamasını, toplumdaki diğer insanlarla uyumunu sağlayan,
paylaşılmış, yaygınlaşmış ve genelleşerek benimsenmiş tutumlar olarak tanımlayabiliriz (Çam Türkan,
2018). Eğitimin temel kademesi ilköğretim, öğrencilerde karakter ve ahlak gelişimi için çok önemli bir
süreçtir. Çünkü küçük yaşta kazanılan tutum ve becerilerin kalıcılığının ve çocukta etkisinin fazla olduğu
söylenebilir. Eğitim öğretim unsurları ve öğretim programları da karakter eğitimi açısından kritik olan bu
dönemde daha da önem kazanmaktadır.
Bireye ait değerler, kişiliğini, davranışlarını ve olaylara bakış açısını etkileyen etkenlerdendir. Bu
nedenle bireyin değerlerin farkında olması, kendisi için gerekli değerleri kazanması, değerleri
benimseyerek davranışa dönüştürmesi ve kazanılan tüm değerleri karakterinin asıl parçası haline
getirmeyi başaran ve yaşamı boyunca devam eden bu edinim sürecine değerler eğitimi denilebilir (Yaman,
2012). Değerlerin bireyin ve toplumun yaşamına etkileri tartışılmaz. Toplumlardaki zamana bağlı yapısal
değişimler değer değişimlerine de kaynaklık etmektedir. Toplumlardaki bu değer değişimlerinin nasıl
olduğu bilim insanları tarafından merak edilmiştir (Çam Türkan ve Türkan, 2018).
Eğitim kurumlarında değerler eğitimi yönetim, öğretmen, veli ve öğrenci gibi unsurların işbirliği ile
sahip oldukları değerlerini, çocukların iyiliği için kullanmalarıyla gerçekleşecektir. Bunu da sadece değerleri
okulda ve okul dışında uygun bir biçimde aktaran bir program sayesinde başarabiliriz (Central Board Of
Secondary Education, 2012). Değer eğitimi, eğitimde değerler aktarımını güçlendirmek için yollar araştırır.
Değer aktarımı da okuldaki programlar ve törel ortam ile ilişkilidir (Veugelers’den Akt.: Ulusoy & Dilmaç,
2012). Bu da gösteriyor ki öğretim programları, kazandırılmak istenen tüm değerleri sistemli bir biçimde
yansıtıp ve bireylere doğru kazanım edindirecek yapıda alan uzmanları tarafından tasarlanmalıdır.
Öğrencilerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak ilgili değerlerin artan bir yoğunlukla ve aşamalı olarak
programa dâhil edilmesi sağlanmalıdır.
Öğretim programları, herhangi bir eğitim basamağına ait sınıfların tüm derslerinde işlenecek
konularla ilgili bütün öğretimsel faaliyetleri kapsamaktadır (Demirel, 2011). Eğitim kurumları, çocuklara
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kazandıkları değerler vasıtasıyla, kendilerini tanımalarını, yaşadıkları dünyayı anlamalarını ve yaşadıkları
topluma olan sorumluluklarının bilincinde olmalarına imkân tanımalıdır. Okulda yapılan eğitsel faaliyetler,
programda belirlenen değerler ile eşzamanlı yürütülmelidirler (Lovat & Toomey, 2009). Programlarda
öğrenciye toplumun ihtiyaç duyduğu değerlerin verilmesiyle, değer ediniminde toplum ve bireyin
ihtiyaçları da karşılanmış olacaktır.
Değerler eğitimiyle bütünleştirilmiş program, öğrencilere değer kazandırmayı sağlayan etkinlikler
içermeli; kültürel, ahlaki ve sosyal vb. alanlarla ilişkilendirilmelidir (Nucci, 2001). Okullarda verilen eğitimle
duyuşsal alanla ilişkili olan değer yargıları, yalnızca eğitim sistemi içerisinde oluşmayabilir, ama eğitim
sistemi duyuşsal alanla ilgili istendik davranışları bireye kazandırmak zorundadır(Sönmez, 2001). Türkçe
Dersi Öğretim Programı, yaşam boyunca öğrencilerin kullanacakları okuma ve yazma ile dinleme/izleme
ve konuşma alanlarına ait zihinsel ve dil becerileri kazanmalarına imkân sunar. Bu becerileri kullanan
öğrencilerin sosyal yönden kendilerini geliştirmelerine, sağlıklı bir iletişim kurmalarına, anadil sevgisi,
istekle okuma alışkanlığı ve yazma becerisi edinmelerine olanak sağlar. Ayrıca program öğrencileri bu
şekilde yetiştirecek bilgi, değer ve becerileri kapsayan bütünlükle geliştirilmiştir. Türkçe Dersi Öğretim
Programı; öğrenciye dil becerileri ile yeterlilikleri geliştirilmesinde ve öteki bütün alanlarda sosyal ve kişilik
gelişimiyle öğrenme ve mesleki becerileri edindirmenin bir koşulu olarak kabul görmektedir. Ülkemizde
uygulanan öğretim programlarına baktığımızda, bazı alanlarda duyuş içeren programların varlığını
görürüz. 2005 yılı ve sonrasında geliştirilen ve ülkemizde uygulanan öğretim programları, kazanımlar ve
değerleri içerdiğini görürüz.
Programlardaki değerlerle ilgili literatür araştırmasında, değerler ve öğretim programlarında ne
ölçüde yer aldıklarıyla ilgili yapılmış olan çalışmalardır. Ders olarak ele alındığında Güven (2013)
ilköğretimde Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Bilimleri derslerinde ele alınan değerler hakkında
çalışmıştır. Çalışma, tüm dersler için aktarılan değerleri tespit etmeyi amaçlar. Ama Güven çalışmasını
yalnızca adı geçen derslerle sınırlandırmıştır. Hayat Bilgisi dersinde Yaşaroğlu (2013; 2015; 2018) ve Şimşek
(2013) tarafından değerler konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu araştırmada, kazanımlara göre değer
dağılımı ve değerlerin nasıl yer aldıkları üzerine inceleme yapılmıştır. Keskin (2012), karşılaştırmalı olarak
evrensel değerlerden bazılarının Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ilköğretim
programlarında nasıl verildiğini ele almıştır. Literatürde karşılaştırmalı olarak Türkçe dersi öğretim
programlarının değerler bağlamında ele alındığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu
çalışma, 2005-2018 yılları arasında hazırlanan Türkçe öğretim programlarındaki değerleri ele aldığından
öteki çalışmalardan farklıdır.
Amaç ve Önem
Çalışmada, Türkçe dersine ait yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan öğretim programlarında
değerlerin nasıl yer alındığı ve alış şeklini ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Bu çalışma program geliştirme
uzmanlarına, bu alanda çalışan bilim insanlarına ve konuyla alakadar olan herkese faydalı olma
bakımından önemlidir.
Yöntem
Bu araştırmada, 2005’ten günümüze yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan Türkçe dersi
programlarında değerlerin ne ölçüde yer aldığını belirlemek maksadıyla yapılmıştır. Nitel araştırma
yöntemlerinden “durum çalışması deseni” araştırmada kullanılmıştır. Veriler, doküman analizi tekniği
kullanılarak elde edilmiştir. “görüşme, doküman analizi veya gözlem gibi nitel veri toplama araçları
kullanılarak, olay ve durumların gerçekçi yaklaşımla ve bütüncül bir şekilde incelenmesine dair bir sürecin
izlendiği araştırma” nitel araştırma yöntemi olarak tanımlanabilir. Durum çalışması deseninde, çalışma
konusu kapsamındaki olay veya durumların bütüncül yorumu hedeflenmektedir. Aynı zamanda durum
çalışması deseni, birden çok veri kaynağı veya dokümanın mevcudiyetinde kullanılmaktadır (Yıldırım ve
Şimşek, 2016). Bu çalışmada birden fazla öğretim programının incelenmesi hedeflendiğinden dolayı
durum çalışması deseni kullanılmıştır.
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Veri Toplama Kaynakları
Türkçe dersi 2005, 2006, 2009, 2015, 2017 ve 2018 öğretim programları bu çalışmadaki veri
kaynaklarıdır. Bu çalışmanın dokümanları, 2018-2005 yılları arasında hazırlanan Türkçe dersi öğretim
programlarından oluşmaktadır. 2018 programına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın (TTKB) resmi Web
sayfasından ulaşılmıştır. Diğer programlara ise(2017, 2015 ve 2009) bilgi edinme talebi ile Bimer aracılığı
ile Milli Eğitim Bakanlığından ulaşılmıştır. 2005 ve 2006 programlarına ortaokul arşivinden ulaşılmıştır.
Verilerin Analizi
İçerik analiziyle veriler analize tabi tutulmuştur. Bu uygulamayla; sınıflandırılan veriler öncelikle
kavramsallaştırılır, sonra da bu kavramlar mantıksal bir tutarlılıkla düzenlenir ve yorumlanır. (Yıldırım ve
Şimşek, 2011). Tüm programlar birer analiz birimi kabul edilerek araştırmacı tarafından içerik analizine
tabi tutulmuştur. Çalışmanın güvenirliği açısından sıklıkla doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Bulgular
bölümünün sonunda 2005’ten 2018’e kadarki programların alt başlıklarında değerlerin nasıl yer aldığı
tablo halinde gösterilmiştir. İncelenen içerikte değer ifadesi varsa “1”, değer ifadesi yoksa “0”,
programlarda ilgili başlık yoksa “B” ile sembolleştirilmiştir.
Bulgular
2005 Türkçe Öğretim Programı
2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı incelendiğinde öğrencilere kazandırılacak değerlere doğrudan
değinilmediği, bu yönde bir değer listesinin hazırlanmadığı görülmektedir. Programda kişisel, sosyal ve
evrensel değerlere değinilmiş ama “hoşgörü” ve “saygı” değerleri açıklanmış ve bu değerler dışında başka
hiçbir değer açıklanmamıştır. Programda değerlere şöyle değinilmiştir: “Türkçe Dersi Öğretim
Programı’nın amacı, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanan, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, bilgiyi
kullanabilen, üretebilen, girişimci, kişisel ve sosyal değerlere önem veren bireyler yetiştirmek” (MEB,
2005) şeklinde belirtilmiştir. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın “Genel Amaçlar” bölümünde de Türkçe
değer eğitimiyle ilgili hedefler şu şekilde yer almaktadır: “Dilimizin, millî birlik ve bütünlüğümüzün temel
unsurlarından biri olduğunu benimsemeleri, Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun bilinçli, doğru
ve özenli kullanmaları, Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri
tanımaları, hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve çözümler
üretmeleri, Millî, manevi ve ahlaki değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve düşüncelerini
güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.” (MEB, 2005, s. 4).
Genel Amaçlar: “Millî, manevî, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal ve sanatsal değerlere önem vermelerini
sağlamak” (MEB, 2005, s. 16-17):
2005 programında beceriler: “Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı
düşünme, iletişim, problem çözme, araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik,
metinler arası okuma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme.” (MEB, 2005, s. 13,14,17) olarak
tanımlanmıştır.
2005 programda kazanım; “öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar
sayesinde öğrencilerde görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerler” (MEB, 2005, s. 22) olarak
tanımlanmıştır.
2006 Türkçe Dersi Öğretim Programı
2006 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda dinleme ve okuma metinlerinin sahip olması gereken
nitelikler belirlenmiştir. Programda, eğitim-öğretim etkinliklerinde kullanılacak metinlerin bazı değerleri
kapsaması gerektiği anlatılmıştır. Programda; “Metinlerde millî, kültürel ve ahlaki değerlere, milletimizin
bölünmez bütünlüğüne aykırı unsurlar yer almamalıdır”, “Metinlerde insan hak ve özgürlüklerine, insani
değerlere aykırı öğeler yer almamalıdır”,“ Metinler, öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve
onlara estetik bir duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır”, “Millî, kültürel ve ahlaki değerlere,
milletimizin bölünmez bütünlüğüne aykırı unsurlar yer almamalıdır”, “İnsan hak ve özgürlüklerine, insani
değerlere aykırı öğeler yer almamalıdır” , “Öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve onlara estetik
duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır (MEB, 2006, s. 56-57).
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2009 Türkçe Dersi Öğretim Programı
Programın Vizyonunda, değerlere sahip, “Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu,
şartlandırmaya karşı duyarlı,” kişilerden oluşan bir toplum hedeflenmektedir (MEB, 2009c: 10).
Türkçe dersi genel amaçlarında değer vurgusu yapıldığını görmekteyiz. 11. Amaçta “Millî, manevi,
ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini
güçlendirmek, (MEB, 2009c: 12)cümlesiyle bireylerin önem vereceği değerler belirtilmiştir.
Temel becerilerde “Kişisel ve sosyal değerlere önem verme” (MEB, 2009c: 13) becerisiyle sosyal ve kişisel
değerleri önemseyen; bu becerilerle donanmış kişiler yetiştirmek amaçlanmıştır.
Kazanımların hemen yanında açıklamalara yer verilmektedir. Kazanımlar değerler bakımından
incelendiğinde kavramlar direkt olarak geçmemişse de bazı açıklamalar bölümünde değer vurguları
görülmektedir. Örneğin her sınıfın dinleme alanıyla ilgili birinci kazanımında “Görgü kurallarına uygun dinler.”
kazanımı değerler ile bağlantılıdır. Açıklama kısmında “Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma,
kendini konuşanın yerine koyma” (MEB, 2009c: 24) açıklamasıyla duygudaşlık ve saygı değerleri vurgulanmış,
bu değerlere dikkat etmenin gerekliliği vurgulanmıştır. 1-5.sınıflarda da bu kazanım yer almaktadır.
Konuşma öğrenme alanına ait kazanımlarda değerlere doğrudan vurgu yapılmıştır. “Görgü kurallarına
ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlâkî, sosyal vb.) uygun konuşur.” (MEB, 2009c: 27) kazanımıyla değerlerle
konuşma becerisi ilişkilendirilmiştir. Bu kazanımın açıklamalar bölümünde de “Konuşmacının sözünü
bitirmesini bekleyerek, söz alarak, büyüklerine, bayrağa, vatana ve millete saygı göstererek konuşma.” biçiminde
ayrıntılandırılmıştır (MEB, 2009c: 27). Bu kazanım ve açıklaması 1-5 sınıf kazanımlarında yer almaktadır.
Diğer öğrenme alanlarına ait kazanım ve açıklamalarda(Yazma, görsel okuma ve görsel sunu) ise değerlerle
ilişkili herhangi bir kazanım veya açıklama bulunmamaktadır. Oysaki özellikle yazma etkinlikleri sırasında
öğrencilerin sorumluluk, sabır, özen gibi değerlere ilişkilendirilerek daha güzel yazmaları ile ilgili kazanım
eklenebilirdi.
Ders kitaplarında yer alacak metinlerde bulunması gereken nitelikler bölümünde de metinlerin milli
kültür ve değerlerimize uygun olması; demokratik değerlere yer vermesi; insan hak ve özgürlüklerine aykırı
öğeler yer almaması gerektiği belirtilmiştir.
Türkçe programı incelendiğinde değerler, “Programın Temel Özellikleri”, “Genel Amaçlar”, “Temel
Beceriler”, “Öğrenme Alanları” ve “Kazanımlar” başlıkları altında yer aldığı ancak değerlerle ilgili müstakil
bir başlık veya bölümün olmadığı görülmektedir.
2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı
Türkçe Dersi Öğretim Programı başlığında; “Türkçe Dersi (1-8.Sınıflar) Öğretim Programı, öğrencilerin
hayat boyu kullanabilecekleri sözlü iletişim, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri
kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim
kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde
bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır.” (MEB, 2015: 3).
Programın Temel Yaklaşımı ifade edilirken, “Türkçe Dersi Öğretim Programı ile basılı ve elektronik
ortamlarda dinlediklerini ve okuduklarını anlayan, kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eden; eleştirel, yansıtıcı ve
yaratıcı düşünen, millî, manevi ve evrensel değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır” (MEB, 2015: 4).
Değer vurgusu, Programın Genel Amaçlarında da yapılmaktadır. Örneğin 12. Amaçta “Millî, manevi,
ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini
güçlendirmek” ve 13. Amaçta “Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri
tanımalarını sağlamaktır” (MEB, 2015: 5) amaç cümleleri ile değerler açıkça vurgulanmaktadır.
Öğrenme Alanlarından Okuma Becerisinde; “Programda okuma öğrenme alanıyla öğrencilerin yazılı
metinleri doğru, akıcı bir biçimde okuyabilmeleri, okuduklarını değerlendirip dönemin zihniyetini, kültürel, ekonomik,
sanatsal, siyasi, ahlaki vb. değerleri nasıl yansıttığının farkında olarak okumayı bir alışkanlık hâline getirmeleri
amaçlanmıştır” (MEB, 2015: 6).
Sınıf düzeylerine göre Temalar ve konular bölümünde Biz ve Değerlerimiz Temasının1-8. Sınıflarda
zorunlu tema olarak seçileceği belirtilmiştir. Ayrıca Kültürümüz teması, Millî Mücadele ve Atatürk teması,
Vatandaşlık Bilinci temasında değerlerin işlendiği temalar arasında gösretilebilir (MEB, 2015: 9).
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Kazanımlar ile ilgili açıklamalar ise kazanımın hemen yanında verilmektedir (MEB, 2009c). Değerler
açısından kazanımlar incelendiğinde açık bir vurgu yoksa bile, özellikle açıklamalar kısmında değer
vurgularına rastlanılabilir. Her öğrenme alanının ilk kazanımı ilgili alanın kurallarını uygulama ile ilgilidir.
Örneğin 1-4. Sınıf arasında dinleme alanı ile ilgili; “Konu dışına çıkmadan, önceden belirlenmiş kurallara uyarak
konuşur”(Başkalarını dinleme, konuşmasında uygun hitap ifadeleri kullanma, başkalarının sözünü kesmeme,
konuşmanın bitmesini bekleme, akış içinde söz alarak konuşmaya katılma vb.) (MEB, 2015: 16, 18, 20, 23)

kazanımı değerler ile ilişkilendirilmiştir. Açıklama ile saygı, empati değerlerine vurgu yapılarak, dinleme
etkinliği esnasında bu değerlere dikkat edilmesi gerektiği açıklanmaktadır. 3. Sınıf Okuma öğrenme
alanında Anlama alt öğrenme alanına ait “T3.2.5. Metnin vermek istediği mesajı veya değerleri belirleyerek
bunların nasıl aktarıldığını açıklar. ”ifadesinde de değer vurgusu yapılmıştır. 8.sınıf Okuma öğrenme alanında
Anlama alt öğrenme alanına ait “T8.2.25. Kurgu metinler ile anonim eserleri karşılaştırır. (Kurgu metinlerin;
geleneksel masallar, kahramanlar, temalar, inançlar veya değerlerden nasıl yararlandığını veya etkilendiğini fark
etmesi sağlanır.)” kazanımının açıklama bölümünde değerlere vurgu yapılmıştır(MEB, 2015: 37).

Genel olarak Türkçe programı incelendiğinde, değerler ile ilgili müstakil bir başlık ya da bölümün
olmadığı görülmektedir. Değerler, “Programın Temel Yaklaşımı”, “Genel Amaçlar”, “Tema ve Konular”,
“Öğrenme Alanları” ve “Kazanımlar” başlıkları altında yer aldığı görülmektedir.
2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda, önceki programlarla karşılaştırdığımızda değer eğitimi
üzerinde daha geniş durulmuştur ancak hangi değerlerin kavratılacağı ve değerlerin öğrencilere nasıl
kavratılacağı konusunda da tam bir netlik görülememektedir.
2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı
Öğretim Programı Temel Felsefesi başlığında; “Eğitim, bireyin içerisine doğduğu millî, manevi ve kültürel
değerler başta olmak üzere, yetenek, beceri, tutum, estetik duyarlılık gibi davranışlar kazanılmasını içeren bir
süreçtir.”; “Sosyal beceriler başkaları ve çevreyle olumlu etkileşimi destekleyen davranışlardır. Bu beceriler içerisinde
başkalarının duygularını anlama, grup etkinliklerinde yer alma, cömertlik, yardımseverlik, başkalarıyla iletişimde
bulunma, müzakere etme, sorun çözme ve benzerleri yer alır. Burada önemli olan, kendisiyle ve toplumuyla uyum
içinde, sorumluluklarını bilen ve gereğini yerine getirebilen, bir yandan millî, diğer yandan da evrensel değerleri
içselleştirmiş öz güven sahibi bireyler yetiştirmektir.”; “Estetik eğitiminin programa işlenmesinde hedef; fikirlerini,
beğenilerini sunabilen, eğlenerek ve ilgi alanlarını geliştirerek öğrenen, yüksek motivasyonlu, eleştirel düşünme
becerileri gelişmiş, mutlu, estetik değerlere uzak olmayan, estetik hazzın izini süren, estetik bakış edinebilmiş, kendi
hayal gücünü ortaya koyabilen, hayatın tek yönlü işleyişini kendi tasarımları ile zenginleştiren bireyler yetiştirmektir”
(MEB, 2017: 3-4). Yer alan ifadelerle öğretim programının temeline değerler oturtulmuştur.
Öğretim Programında Temel Beceriler ifade edilirken, “Millî Eğitim Bakanlığının eğitim politikaları ve
öncelikleri; temel eğitim almış öğrencilerin millî, manevi, evrensel değerlere sahip; hem akademik hem de sosyal
anlamda başarılı olabilen; teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen; kendisine, toplumuna ve farklı kültürlere karşı
yüksek düzeyde farkındalıkla saygı duymayı başarabilen, hayata hazır, mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini
sağlamak yönündedir”(MEB, 2017: 5). Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili Yeterlilik: “Vatandaşlıkla ilgili yetkinlik ise
insan haklarına tamamen saygılı olmayı, demokrasinin temeli olarak eşitliği içermektedir; bu da farklı dinî ve etnik
grupların değer sistemleri arasındaki farkı anlayıp saygı duyma temeline dayanan olumlu bir tavırla olacaktır. Bu
yetkinlik, aynı demokratik prensiplere saygı gibi ulusal bağlılığı sağlamak için gerekli olan ve paylaşılan değerlere
anlayış ve saygı göstermek kadar sorumluluk hissini ortaya koymayı da içermektedir”. İnisiyatif Alma ve Girişimcilik:
“Bireyin düşüncelerini eyleme dönüştürme becerisini ifade etmektedir. Amaçlara ulaşmak için proje planlama ve
yürütmenin yanında yaratıcılık, yenilik ve risk almayı da içermektedir. Bu yetkinlik, etik değerlerin farkında olmayı ve
iyi yönetim becerilerine sahip olmayı gerektirmektedir “(MEB, 2017: 6) ifadeleriyle öğrencilerin sahip olmaları
gereken becerilerde değer vurgusu yapılmıştır.
Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi başlığıyla okullarda öğretim programları aracılığıyla
öğrencilere değerlerin verilmesinin gerekliliği ortaya konmuştur. Öğretmenin bu eğitimdeki rolüne, değer
kazanımı ile bireyde meydana gelecek olumlu ve sağlıklı gelişime vurgu yapılmıştır(MEB, 2017: 7).
Değer vurgusu, Programın Genel Amaçlarında da yapılmaktadır. “Türkçe Dersi Öğretim Programı,
öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve
zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili
iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi,
beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır.” Örneğin 9. Amaçta “millî, manevi, ahlaki, tarihî,
kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması, millî duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi” ve 10.
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Amaçta “Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmelerinin ve
benimsemelerinin sağlanması” (MEB, 2017: 10) amaç cümleleri ile değerler açıkça vurgulanmaktadır.
Öğretim Programında Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı başlığında çocuğa kazandırılmak istenen
bilgi, beceri ve değerlere kazanma düzeylerinin takibi için seçilecek ölçme ve değerlendirme yöntemleri
anlatılmış(MEB, 2017: 7).
Sınıf düzeylerine göre Temalar ve konular bölümünde Erdemler Temasının1-8. Sınıflarda zorunlu
tema olarak seçileceği belirtilmiştir. Ayrıca Milli Kültürümüz teması, Millî Mücadele ve Atatürk teması da
değerlerin işlendiği zorunlu temalar arasında sıralanabilir (MEB, 2017: 18).
Genel olarak Türkçe programı incelendiğinde, değerler ile ilgili müstakil bir başlık ve bölümün Türkçe
dersinde bu programla başladığı görülmektedir. Değerler, “Programın Temel Felsefesi”, “Genel Amaçlar”,
“Temel Beceriler”, “Tema ve Konular”, “Ölçme ve Değerlendirme” ve “Öğretim Programında Değerler
Eğitimi” başlıkları altında yer aldığı görülmektedir.
2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programı başlığında; “bireylerin yetişmesine hizmet edecek öğretim
programları salt bilgi aktaran bir yapıdan ziyade bireysel farklılıkları dikkate alan, değer ve beceri kazandırma hedefli,
sade ve anlaşılır bir yapıda hazırlanmıştır.” (MEB, 2018: 3); “Bu kazanımlar ve sınırlarını belirleyen açıklamaları,
sınıflar ve eğitim kademeleri düzeyinde değerler, beceriler ve yetkinlikler perspektifinde bütünlük sağlayan bir bakış
açısıyla yalın bir içeriğe işaret etmektedir. Böylelikle üst bilişsel becerilerin kullanımına yönlendiren, anlamlı ve kalıcı
öğrenmeyi sağlayan, sağlam ve önceki öğrenmelerle ilişkilendirilmiş, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla değerler,
beceriler ve yetkinlikler çevresinde bütünleşmiş bir öğretim programları toplamı oluşturulmuştur.” (MEB, 2018: 3).
Öğretim Programının Amaçları ifade edilirken, “3. Ortaokulu tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda
kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle millî ve manevi değerleri benimsemiş, haklarını kullanan ve
sorumluluklarını yerine getiren, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan
temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış bireyler olmalarını sağlamak”; “4. Liseyi tamamlayan öğrencilerin,
ilkokulda ve ortaokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle, millî ve manevi değerleri benimseyip hayat
tarzına dönüştürmüş, üretken ve aktif vatandaşlar olarak yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda
bulunan, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri
ve yetkinlikleri kazanmış, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe, yükseköğretime ve hayata hazır bireyler
olmalarını sağlamak.” (MEB, 2018: 3).
Öğretim Programlarının Perspektifi başlığıyla “Eğitim sistemimizin temel amacı değerlerimiz ve
yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir. Bilgi, beceri ve davranışlar öğretim
programlarıyla kazandırılmaya çalışılırken değerlerimiz ve yetkinlikler bu bilgi, beceri ve davranışların arasındaki
bütünlüğü kuran bağlantı ve ufuk işlevi görmektedir. Değerlerimiz toplumumuzun millî ve manevi kaynaklarından
damıtılarak dünden bugüne ulaşmış ve yarınlarımıza aktaracağımız öz mirasımızdır. Yetkinlikler ise bu mirasın hayata
ve insanlık ailesine katılmasını ve katkı vermesini sağlayan eylemsel bütünlüklerimizdir. Bu yönüyle değerlerimiz ve
yetkinlikler birbirinden ayrılmaz bir şekilde teori-pratik bütünlüğündeki asli parçamızı oluşturur. Güncellik içinde
öğrenme öğretme süreçleriyle kazandırmaya çalıştığımız bilgi, beceri ve davranışlar ise bizi biz yapan değerlerimizin
ve yetkinliklerin günün şartları içinde görünürlük kazanma araç ve platformlarıdır; günün şartları içinde değişiklik
gösterebilir yapısıyla arızîdir ve bu sebeple de sürekli gözden geçirmelerle güncellenir, yenilenir.” (MEB, 2018: 4).
Değerlerimiz alt başlığıyla öğretim programlarında bu anlayışla değerlerimiz, ayrı bir program veya öğrenme alanı,
ünite, konu vb. olarak görülmemiştir. Tam aksine bütün eğitim sürecinin nihai gayesi ve ruhu olan değerlerimiz,
öğretim programlarının her birinde ve her bir biriminde yer almıştır. Öğretim programlarında yer alan “kök değerler”
şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik. Bu
değerler, öğrenme öğretme sürecinde hem kendi başlarına, hem ilişkili olduğu alt değerlerle ve hem de öteki kök
değerlerle birlikte ele alınarak hayat bulacaktır(MEB, 2018: 4). Yetkinlikler alt başlığında da inisiyatif alma ve
girişimcilik Etik değerlerin farkında olma ve iyi yönetişimi desteklemeyi de kapsar.
Değer vurgusu, Türkçe Ders Programının Özel Amaçlarında da yapılmaktadır. “Türkçe Dersi Öğretim
Programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini
ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili
iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi,
beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır.” Örneğin 9. Amaçta “millî, manevi, ahlaki, tarihî,
kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması, millî duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi” ve 10.
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Amaçta “Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmelerinin ve
benimsemelerinin sağlanması” (MEB, 2018: 8) amaç cümleleri ile değerler açıkça vurgulanmaktadır.
Öğretim Programında Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı başlığında 7. Maddede “Bireylerin ölçme ve
değerlendirmeye konu olan ilgi, tutum, değer ve başarı gibi özellikleri zamanla değişebilir. Bu sebeple söz konusu
özellikleri tek bir zamanda ölçmek yerine süreç içindeki değişimleri dikkate alan ölçümler kullanmak esastır.”
ifadesiyle değer ölçümü konusuna değinilmiştir (MEB, 2018: 6).
Sınıf düzeylerine göre Temalar ve konular bölümünde Erdemler Temasının1-8. Sınıflarda zorunlu
tema olarak seçileceği belirtilmiştir. Ayrıca Milli Kültürümüz teması, Millî Mücadele ve Atatürk teması da
değerlerin işlendiği zorunlu temalar arasında sıralanabilir (MEB, 2018: 16).
Genel olarak Türkçe programı incelendiğinde, değerler ile ilgili müstakil bir başlık ve bölümün Türkçe
dersinde bu programda da bulunduğu görülmektedir. Değerler, “Programın Temel Felsefesi”, “Genel
Amaçlar”, “Temel Beceriler”, “Tema ve Konular”, “Ölçme ve Değerlendirme” ve “Öğretim Programında
Değerler Eğitimi” başlıkları altında yer aldığı görülmektedir.
Tablo 1. Öğretim Programlarına göre değerlerin dağılımı

1
1
1
1
0
0

Müstakil değerler başlığı

1
1
1
1
0
0

açıklamalar
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1
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Kazanımlara

Kazanımlar

B
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0
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Boyutu

Beceriler / yeterlikler

1
1
1
1
1
1

ilgili ilkeler
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B
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B
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Dersin kitabı seçimi ile

B
B
1
1
1
1

Dersin genel amaçları

Öğrenme Alanları

Türkçe 2005 programı
Türkçe 2006 programı
Türkçe 2009 programı
Türkçe2015 programı
Türkçe2017 programı
Türkçe 2018 programı

Programın Temel Yaklaşımı
ve
Yapısı

Programın vizyonu

Programlar

0
0
0
0
1
1

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Değerler 2005 Türkçe öğretim programından 2018 öğretim programına kadar değerler kavramının
programların bazı bölümlerinde doğrudan bazı bölümlerinde açıklamalar ile işlendiğini görmekteyiz.
Müstakil değerler başlığının 2017, 2018 programlarında bulunduğu görülmektedir. 2018 Türkçe
programında 11 kök değer yer almaktadır. Ölçme değerlendirme bölümlerinde 2017 ve 2108
programlarında değerlerin değerlendirmesi yönünde açıklamalar yapılmaktadır. Bu açıklamaların yapılmış
olması, değer edinimine bütüncül bir bakışın benimsendiği biçiminde yorumlanabilir.
Programlar değerlerin nasıl öğrenileceği, nasıl ölçülmesi gerektiği konusunda öğretmenlere rehberlik
yapmalıdır. Yaşaroğlu(2015), değerlerin kazanımlarla ilişkilendirilmesi gerektiğini, ders işlenişlerinde ise
nasıl kazandırılacağıyla ilgili bilgilere yer verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bizce de programın içerisinde
değerlerin yer alması gereklidir, ancak bu değerleri nasıl kazandıracağımız ve öğrenme sürecinde
öğrencilere nasıl benimseteceğimizle ilgili bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca değerlerin nasıl ölçülmesi
gerektiği de karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunlar, Türkçe dersi değerler eğitiminde istendik sonuçlar
almamıza engel olacaktır. Yaşaroğlu(2018) çalışmasında değerlere programda bütüncül yaklaşımın
önemine vurgu yapmış ve hayat bilgisi dersinde değerlerin kazandırılmasının hedeflenmesi yanında
hedeflenen değerlere ulaşılıp ulaşılmadığının ölçülmesinin de önemli olduğu vurgulanmış ve son üç
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programda değer ölçümünün de bulunmasının olumlu bir gelişim olduğunu belirtmiştir. Türkçe öğretim
programında değerleri ölçme konusuna 2017 ve 2018 programlarında yer verilmiştir. Ancak bu alanın
öğretmenlere rehberlik edecek bilgilerle donatılması gerekmektedir.
Bu sonuç ve bulgular göz önünde bulundurularak Türkçe öğretim programlarında kişilik gelişimine
etki edecek değerlere yer verilmelidir. Bu değerler programdaki kazanımlarla ilişkilendirilmeli, dersin
işlenişi sırasında değerlerin nasıl kazandırılacağı ve nasıl ölçüleceğiyle alakalı öğretmenlere yol gösterecek
açıklamalı bilgilere yer verilmelidir.
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Öz
Evrensel düzlemde, genel olarak üç başlık altında toplanan öğretmen yeterlilik alanlarından biri olan
“Mesleki Beceri/Öğretmenlik Meslek Bilgisi/Formasyon”, öğretmenliğe, meslek niteliği katan önemli bir
değişkendir. Diğer bir deyişle, mesleğe hayat veren önemli bir boyuttur. Çünkü mesleğin diğer yeterlilik
alanlarından olan “Alan Bilgisi” ve “Genel Kültür” boyutları, mesleğin edinilmesi sürecinde potansiyel bir
nitelik kazandırmaya yöneliktir. Ancak bu potansiyel niteliği, kinestetiğe yani kullanılabilir niteliğe
dönüştüren boyut ise “Mesleki Beceri” (Öğretmenlik Meslek Bilgisi yeterlilik alanı, Mesleki Beceri olarak
isimlendirilmiştir, MEB; 2018) dir. Bu bağlamda, öğretmenlik mesleğini gerçekleştirme aşamasına gelen
öğretmen adaylarının, kendilerini “Meslek Bilgisi” yeterlikleri bakımından nasıl değerlendirdikleri oldukça
önemlidir. Çünkü makro ölçekte, ulusal politikaların geliştirilmesi, öğrenci niteliklerinin belirlenmesi ve
eğitim programlarının geliştirilmesi açısından öğretmen yeterlikleri anlamlı bir zemin oluşturmaktadır.
Mikro ölçekte ise öğretmen adaylarının kendilerini objektif olarak değerlendirmeleri, mesleğe dâhil
olduklarında karşılaşabilecekleri sorunları, engelleri, sınırlı ve gelişime açık yönlerini bilerek, mesleğe giriş
davranışlarını fark etmelerini sağlayacak ve mesleki nitelik açısından nerede olduklarını tanımlamalarına
yardımcı olacaktır.
Yukarıda sözü edilen nedenlerden dolayı 2017-2018 eğitim-öğretim bahar yarıyılı, Sınıf Öğretmenliği
Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinden tesadüfi olarak seçilen 50 öğretmen adayının, kendilerini
“öğretmenlik meslek bilgisi” kapsamında öz-değerlendirmeleri istenmiştir. Bu amaçla öğrencilere, serbest
metinler yazdırılmıştır. Yazılan metinler aracılığı ile elde edilen veriler, nicel analiz çözümlemesine oldukça
yakın olan “Nitel Betimsel Analiz” yöntemi ile çözümlenmiştir. Nitel olarak analiz edilme niteliği taşıyan 30
katılımcıdan elde edilen bulgulardan, öğretmen adaylarının; eğitim programı, öğretim yöntem ve
teknikleri, ders planı geliştirebilme, sınıf yönetimi ve rehberlik ile ilgili üst temalara ve bu temaları
destekleyen alt temalara ulaşılmıştır.
Öğretmen adayları, bazı yeterlilik alanlarında kendilerini yetkin olarak betimlerken bazılarında ise
kuramsal bilgiye aykırı davranış ve uygulamalar gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca, genel olarak
kuramsal anlamda hissedilen yetkinliğin, uygun uygulama ortamı ve süresi bulunamaması nedeni ile neyin,
nasıl gerçekleştirileceği ve kazanımlar ile ilişkilendirileceği konusunda öğretmen adaylarının sorun
yaşandığı anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen yeterliliği, mesleki beceri, öz değerlendirme

Abstract
In the universal sense, Teacher Profession, which is generally one of the three areas of teacher
competence, is an important variable that adds to the qualification of teaching. In other words, it is an
important dimension that adds vitality to the profession.
Because of the other fields of competence in the profession, Field Knowledge and General Culture
dimensions are aimed at gaining a potential character in the process of acquiring the profession. The
dimension that converts this potential into kinesthetic or usable quality is Teacher Profession. In this
context, it is very important how teacher candidates who are at the stage of being a teacher evaluate
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themselves in terms of their professional competencies. Because, in terms of developing national policies
in macro scale, determining student qualifications and developing educational programs, teacher
competencies constitute a meaningful basis. On the micro scale, prospective teachers should evaluate
themselves objectively and help them to identify where they are professionally aware of the problems,
barriers, limitations and openness to development when they are involved in the profession.
For the reasons mentioned above, 50 students who were randomly selected from the fourth
grade students in the 2017-2018 spring semester were asked to write free texts for their self-evaluation
in the context of their teaching profession. Qualitative descriptive analysis was performed on the data
obtained through written texts. The results obtained from the 30 participants who were qualified as
qualitative analysis were determined as; sub-themes supporting the themes of the education program,
teaching methods and techniques, lesson plan development, classroom management and guidance.
While prospective teachers describe themselves competently in some areas of competence, they
have been observed to perform behavior and practices contrary to theoretical knowledge. In addition, it
is understood that there is a problem about what is to be realized and how it will be associated with the
gains because the competence felt in the theoretical sense in general has no application environment and
duration.
Keywords: Teacher profession, professional skills, self-evaluation
Giriş
Türk Dil Kurumu ‘yeterliliği’, görevini yerine getirme gücü olarak tanımlanmaktır. Öğretmenlik
mesleği için yeterlilik, öğretmenliğin gerektirdiği bilgi beceri tutum ve davranışlara sahip olabilme
ölçüsünde anlamlıdır. Eğitim ve öğretimde, uygulayıcı, planlayıcı ve değerlendirici olarak görev yapan
öğretmenlerin genel ve özel alan yeterliklerine sahip olmaları gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı,
öğretmenlerin mesleki ve kişisel değer gelişimlerini, öğrenciyi tanıma yeteneklerini, öğrenmeyi, gelişimi
izleme ve değerlendirme becerilerini, öğrenme ve öğretme süreçlerini, okul aile ve toplum ilişkilerini,
program ve içerik bilgilerinden oluşan altı ana yeterlilik alanı, 31 alt yeterlilik ve 233 performans göstergesi
belirlemiştir (MEB;2017). Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen yeterliklerinin kullanım alanlarını,
hizmet öncesinde akademik derslerin içeriği ve öğretmenlik uygulaması olarak belirlemiş, öğretmen
istihdamı, aday öğretmen yetiştirme süreci, sürekli mesleki gelişim, kariyer gelişimi ve değerlendirme,
performans değerlendirme ve öz değerlendirme süreçleri öğretmenlerin yeterliliklerini ortaya koymalarını
sağlayacak alanlar olarak sınıflanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2018 yılı Haziran ayında,
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri yeniden belirlenmiştir. Bu süreçte, YÖK, ÖSYM, Mesleki Yeterlilik
Kurumu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, akademisyen ve öğretmen işbirliği ile Avrupa Konseyi, Dünya
Bankası, ILO, OECD, UNESCO ve UNICEF gibi uluslararası kuruluşların eğitim ve öğretmenlikle ilgili temel
politika metinleri ve ABD, Avustralya, Finlandiya, Fransa, Hong Kong, İngiltere, Kanada ve Singapur gibi
birçok farklı ülkenin yeterlik belgelerinin incelenmesi sonucunda öğretmen yeterlikleri yeniden
güncellenmiştir (MEB, 2018). Yeterlik güncelleme süreci, özel alan yeterliliği olarak değil, “Genel Yeterlik”,
“Alan Bilgisi” ve “Alan Eğitimi” bilgisi yeterlikleri olarak sınıflandırılmıştır. Böylece, güncellenen
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, "mesleki bilgi", "mesleki beceri", "tutum ve değerler" olmak üzere
birbirini tamamlayan üç yeterlik alanı, bunların altında yer alan 11 yeterlilik ve bu yeterlikleri tamlayan 65
göstergeden oluşmuştur (MEB,2018). Genel Yeterlilik alanı olan "mesleki bilgi" kapsamında öğretmen
adayının, alan bilgisi, alan eğitimi ve mevzuat bilgisi yeterliklerinin sağlanması gerekmektedir. Mesleki
Beceri, yeterlilik alanında, eğitim- öğretimi planlama, öğrenme ortamları oluşturma, öğretme ve öğrenme
sürecini yönetme, ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin olması ve "Tutum ve Değerler" alanında ise,
milli, manevi ve evrensel değerler, öğrenciye yaklaşım, iletişim ve iş birliği, kişisel ve mesleki gelişim alt
başlıklarını içeren yeterliklerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Yapılan son düzenlemede, söz konusu yeterlikler, öğretmenlerin kendi yetkinlik düzeylerini
belirlemelerinde, öğretim programlarının düzenlenmesinde, öğretmenlerin mesleğe kabul ve adaylık
süreçlerinde, mesleki gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesinde, öğretmenlerin performanslarının
değerlendirilmesinde, kariyerlerini geliştirmelerinde ve öğretmenlik mesleğinin statüsünün
güçlendirilmesi çalışmalarında dikkate alınacak temel bir referans metin olma özelliği taşıyacağı
belirtilmektedir (MEB,2018).
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Türkiye de, öğretmen yetiştirme ve öğretmen standardı oluşturma çalışmaları tevhidi tedrisat
kanunu ve köy enstitülerine dayanmaktadır. 1954 yılında yayınlanan 6234 sayılı kanunla öğretmen
yetiştiren kurumların adının İlk öğretmen Okulu olması, 1973’te çıkarılan 1739 sayılı Milli eğitim Temel
Kanunu’yla öğretmenlere 4 yıllık yükseköğrenim görme zorunluluğunun getirilmesi, yine bu kanunla
öğretmenliğin bir “ihtisas mesleği” olarak tanımlanarak öğretmen adaylarının genel kültür, özel alan bilgisi
ve pedagojik formasyona sahip olma zorunluluğunun getirilmesi, eğitimin ilk yıllarından bu güne
öğretmenlik mesleğinde bir standart oluşturma çalışmalarının yapıldığının göstergesidir. Öğretmenlere
temel bir referans oluşturmak, tüm öğretmenlerin bütünsel tek bir kaynaktan yararlanmalarına olanak
tanımak, öğretmen performans değerlendirmesinde adaletli bir yargıya varabilmek amacıyla Milli Eğitim
Bakanlığınca dönemin şartları ve eğitim ihtiyacı göz önünde bulundurularak farklı yıllarda pek çok rapor
yayınlanmıştır. Bu raporların sonuncusu Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü tarafından 2006 yılında yayınlanan öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri raporunun
güncellenip revize edilmesiyle 9 Haziran 2017 yılı Resmi Gazetede yayımlanan rapor ve yine 2018 Haziran
ayında belirlenen yeni standartlar mevcuttur.
Tarihsel süreç içerisinde, öğretmen ve öğrenci niteliğini artırma çabalarının sürdüğü fakat ülke olarak
istendik düzeye ulaşılamıyor olunmasının altında yatan nedenlerin nesnel olarak ortaya konulma
çabalarının da devam etmesi gerekmektedir. Bu nedenle, öğretmen eğitiminin örgün sürecinde, adaylara
kazandırılmaya çalışılan yeterliklerin, uygulama boyutuna taşınıp taşınmadığı, taşınamıyor ise
nedenlerinin anlaşılması gerekmektedir. Öğretmen eğitiminin, teorik ve uygulama boyutunun, bilimsel
araştırmalar yolu ile ele alınması, program geliştirmenin vazgeçilmez öğesi olan “değerlendirme” sürecinin
etkili olarak işe koşulması gerekmektedir. Bu çerçevede, öğretmen adayının mesleğe giriş davranışlarının
uygunluğundan, eğitim programının içeriği, fiziksel koşullar, öğretim elemanı niteliği, süreç ve sonuç
değerlendirme araçlarına varıncaya kadar süreçte rol oynayan tüm değişkenlerin niteliklerinin
sorgulanması gerekmektedir. Yıllar içerisinde, sadece öğretmen yeterlikleri standartlarını sıklıkla revize
etmenin tek başına işe yaramadığı gözlenmektedir. Öğretmen Yetiştirme, çalışmaları kapsamında lokal ya
da bütünsel araştırmalara duyulan ihtiyaç çerçevesinde, bu çalışmada öğretmen adaylarının “Mesleki
Becerileri” ne ilişkin algıları betimlenmeye çalışılmıştır. Öğretmen adayının, “Mesleki Bilgi” bilgi
yeterliliğine anlam katan, öğretmenlik mesleğini “meslek” olarak canlandıran yeterlilik alanı olan “Mesleki
Beceri” nin öğretmen adayında gerçekleşip gerçekleşmediği bu çalışma ile ortaya konulacaktır. Çalışma,
öğretmen adaylarının çıkış davranışlarını ortaya koyması bakımından program değerlendirme kapsamında
ele alınabilir.
Öğretmen adaylarının, kendi mesleki becerilerini betimlerken öz-değerlendirme yapmaları
istenmiştir. Öz değerlendirme, kişinin kendi performansının farkında olmasıdır. Bunun için bireyin yanstıcı
düşünme (Reflektif Thinking) becerisine sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle de, öz- değerlendirme
üstbilişsel davranış boyutunda yer almaktadır. Öz değerlendirme, öğrenme sürecine katkıda bulunması ve
bireylerin enerjilerini gelişimleri için gerekli olan alanlara yönlendirmelerine yardımcı olması açısından
sekilendirici bir etkiye sahiptir (Lee, 2008). Ayrıca, içsel bir bakış olan öz değerlendirme, dışsal bakışa dayalı
değerlendirme süreçlerinden oldukça farklıdır. Birey, bu değerlendirme sürecinde kendine; “performans
seviyem nerededir?“, performans seviyemi arttırmak için neler yapmalıyım?”, “kendimi performansıma
nasıl yansıttım?” gibi sorular sorarak kendi yeterliliğine ilişkin geribildirim almasına neden olur (Fallows ve
Chandramohan, 2001:3).
Yine çalışma kapsamında, öğretmen adayları kendilerini öğretim programı, öğretim yöntem ve
teknikleri, ders planı geliştirme, sınıf yönetimi ve rehberlik açısından değerlendirmişlerdir. Dört yıllık
eğitim süreci sonunda, özellikle “öğretmenlik meslek bilgisi” kapsamında öğretmen adaylarının
kendilerine ilişkin öz değerlendirmelerinin nasıl olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır.
Öğretmen adaylarının kendilerini objektif olarak değerlendirmesi mesleğe dâhil olduklarında
karşılaşabilecekleri sorunları, engelleri, olumlu ve olumsuz yönlerini bilerek, giriş davranışlarını fark
etmelerini sağlayacak mesleki açıdan nerede olduklarını tanımlamalarına yardımcı olacaktır.

596

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

Yöntem
Araştırma süreci, nitel bir yaklaşım ile gerçekleştirilmiştir. Bu süreç, “olgubilim /fenomenoloji” ile
desenlenmiştir. Olgu, olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler olarak nitelendirildiğinde,
araştırmanın katılımcılarının sahip olduğu olgunun özü anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu desen çerçevesinde
öğretmen adaylarının, dört yıl süresince kendilerine kazandırılmaya çalışılan “öğretmenlik meslek bilgisi”
yeterliliklerini kendilerine özgü olarak betimlemeleri sağlanmıştır. Buna göre, öğretmen adaylarının dış
gerçekliği değil, dış gerçekliğin kendilerinde oluşturduğu algıyı nasıl yansıttıkları bu çalışma ile anlaşılmaya
çalışılmıştır. Böylece, katılımcıların olay ve durumlara verdiği tepkiye değil, kendilerinde oluşan gerçeğin
algısı dolayısı ile mesleki yeterliklerine ilişkin iç dünyaları anlaşılmıştır.
Araştırmada, öğretmen adaylarının mesleki yeterlilik algılarını belirleyebilmek amacıyla,
katılımcıların kendilerini özgürce betimleyecekleri metinler yazmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının
yazdığı metinler, betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Çünkü katılımcıların, kendilerine ilişkin
betimlemeleri, araştırmacılar tarafından belirlenen kavramsal bir çerçeve içerisinde gerçekleşmiştir.
Ayrıca, araştırmanın katılımcı sayılarının fazla olması ve elde edilen verilerin yüz yüze gerçekleşmemesi
nedeni ile araştırma verileri, içerik analizine göre daha yüzeyel olan “betimsel” analiz yöntemi ile
çözümlenmiştir. Bu nedenle araştırma verileri, araştırma problemlerine ilişkin olarak, katılımcıların neden
ve nasılından ziyade “neleri” söyledikleri ve hangi sonuçların ortaya çıktığı (Yıldırım ve Şimşek, 2005) ile
ilgili olmuştur. Alanyazında, olgubilim araştırmalarına dahil edilecek katılımcı sayısının maksimum 10
(Creswell, 1998) olması gerektiği vurgulanmaktadır. Fakat bu çalışma, üç araştırmacı tarafından
gerçekleştirildiği ve araştırmacıların konu alanı hakimiyeti dikkate alınarak katılımcı sayısı 50 rakamına
ulaşmış ancak derinliğine kanaat getirilen 30 adet betimlemenin veri çözümlemesi yapılmıştır.
Katılımcılar
Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
dördüncü sınıf öğrencileri arasından tesadüfi olarak seçilen 50 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada,
amaçlı örnekleme yöntemlerinden “benzeşik (homojen” örnekleme kullanılmıştır. Katılımcıların, aynı
anabilim dalı ve aynı öğretim seviyesinde (4.sınıf) olmaları, ayrıca öğrenimini aldıkları disipline kabul ediliş
sürecindeki giriş davranışlarının benzerlik göstermesi açısından, örnekleme sürecinin benzeşik olduğu
görülmektedir.
Araştırma sürecine dahil edilen katılımcıların, akademik yetkinlik, mesleği icra etmeye yakınlık ve
deneyim açısından özellikle dördüncü sınıf olmaları tercih edilirken, cinsiyet ve demografik vb. özellikleri
dikkate alınmamıştır. Çünkü mesleki yeterlikler, cinsiyet ya da demografik özellik değişkenlerine göre
nitelik kazanmadığı düşünülmektedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada, sınıf öğretmenliği dördüncü sınıf öğretmen adaylarının, “Öğretmenlik meslek bilgisi
yeterlilik alanı sizin için ne anlama gelmektedir?”, “Kendinizi bu yeterlilikler konusunda nasıl
hissediyorsunuz?” başlıkları altında kendilerini betimlemeleri istenmiştir. Söz konusu başlıklar, açık uçlu
soru formatında olup, elde edilen verilerin belirlenen çerçeve dahilinde temalaştırılması gerçekleşmiştir.
Her katılımcı kendisini üç ile beş sayfa aralığında betimlemiştir. Araştırmaya dahil edilen 50 katılımcıdan,
betimlemesi nitelikli olanlar araştırmacılar tarafından seçilmiş diğer 20 betimleme ise elemine edilmiştir.
Böylece, 30 öğretmen adayından elde edilen verilerin betimsel analizi yapılmıştır.
Öğretmenlik meslek bilgisi yeterlilik alanları, araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesi
sürecinde kavramsal bir çerçeve olarak kullanılmıştır. Daha sonra, anlamlı ve mantıklı olan veriler bir araya
getirilerek tanımlanmış ve tematik bir çerçeve oluşturulmuştur (bu aşamada, 20 katılımcının verileri
elemine edilmiştir). Son aşamada, üst tema ve bu temalarla ilgili olarak alt temalara ulaşılmıştır.
Elde edilen mesleki yeterlilik temaları, öğretmen yetiştirme sürecinde ulaşılması gereken ulusal
standartlar olması nedeni ile her üç araştırmacı da analiz sürecinde aynı temalara ulaşmış böylece iç
güvenirliğe ilişkin bir nüans gerçekleşmiştir. Yine, veriler yorumsuz olarak doğrudan alıntılarla aktarılarak
güvenirlik sağlanmıştır. Ayrıca, verilerin elde edilmesi süreci, özellikle eğitim-öğretim bahar yarıyılı final
sınavlarının hemen ardından, katılımcı isimleri yazılmaksızın gerçekleştirilmiştir. Böylece öğretmen
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adaylarının, öğretim otoritesine bağlı olarak kendilerini betimlemelerinin önüne geçilmiştir. Dolayısı ile
elde edilen verilerin geçerliği sağlanmıştır.
Bulgular
Betimsel analiz sonucunda elde edilen üst temalar; eğitim programı, öğretim yöntem ve tekniklerini
kullanabilme, ders planı geliştirebilme, sınıf yönetimi yeterliliği ve rehberlik olarak belirlenmiştir. Araştırma
sonucunda elde edilen üst temalar ve bu temalar ile ilgili alt temalar, aşağıda başlıklar dahilinde sırasıyla
sunulmuştur. Ancak, verilerin işlenmesi ve aktarılması nitel çalışmanın doğası gereği sınırlı sayfa aşımına
neden olacağı için araştırmanın bulgularında üst temalara yer verilmiş, alt temalar ise yalnızca tablolar
şeklinde işlenmeden ham olarak yer almıştır. Ayrıca öğretmen adayları K1, K2..olarak kodlanmış ve
katılımcı söylemlerinin aktarımına kısaca yer verilmiştir.
1.

Öğretim Programı Yeterliliği:

Araştırmanın katılımcıları, sınıf öğretmeni olarak eğitim programına hakim olmaları gerektiğini
söylemişlerdir. Öğretmen adaylarının ortak vurgusu olan eğitim programı yeterliliği üst temasından elde
edilen alt temalar aşağıdaki tabloda (Tablo 1) yer almıştır.
Tablo 1. Program Yeterliliğine İlişkin Oluşturulan Alt Temalar
Yapılandırmacılık

Programın vizyon ve misyonu

Davranışçılık

Genel Hedefler

Kazanım

Dikey ve yatay Hedefler

Yaparak Yaşayarak öğrenme

Ölçme Değerlendirme

Dsiplinler arası

Öğretim Stratejileri

Teorik bilgi

Örtük program

Araştırmaya dahil edilen öğretmen adaylarının öğretim programı algıları, “yapılandırmacı yaklaşım”
çerçevesinde gerçekleşmiştir. Öğretmen adaylarının programa ilişkin bilgilerinin güncel program felsefesi
gereğince yapılandırmacı anlayışı ifade ettiği görülmektedir. Öğretmen adayları, kendilerini yapılandırmacı
yaklaşımın kuramsal bilgileri açısından kendilerini yeterli olarak betimlemişlerdir. Otuz katılımcıdan 24
öğretmen adayı, eğitim programının kuramsal bilgisi konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını ancak
pratik yani uygulama konusunda kendilerini eksik hissettiklerini betimlemişlerdir. Staj süresinin yeterli
olmaması nedeni ile eğitim programından yararlanamadıklarına ilişkin betimlemeler yer almıştır.
Programın yapılandırmacı felsefesine göre yaparak yaşayarak öğrenmeyi benimsedikleri ve sınıf ortamını
hayatın kendisi olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Ancak görüşüne başvurulan öğreten adaylarının
önceki yıllardaki programlara ilişkin bilgilerinin yeterli olmadığı, temel eğitim felsefeleri arasında keskin
bir ayrım yaparak “davranışçı/pozitivist” ve “yapılandırmacı/postpozitivist” felsefelerini birbirinin tam
tersi olduğu ve aynı anda ya da düzlemde her ikisinin uygulanamaz olarak tanımladıkları görülmüştür.
Aşağıda, öğretmen adaylarının kısa betimlemelerine yer verilmiştir:
K1: Eğ gerekli olduğu zaman kullandığımı düşünüyorum, sadece kazanımlara bakmak için ihtiyaç
duyuyorum maalesef. Program konusunda iyiyim, ancak sınıfta programdan yararlanamıyorum. K2: Sınıf
öğretmenliği öğretim programına ilişkin kendimi yeterli görüyorum. Staj süresinin kısıtlı olması ve
programı kullanma imkanımızın olmaması sebebiyle sınıf içinde programdan nasıl yararlanmam
gerektiğini bilmiyorum. K3: Program konusunda kendimi yeterli buluyorum. Derslerin kazanımlarını
ezbere biliyorum. Programmın temel felsefesinin yapılandırmacılık olduğunu ve bu programın uygulamaya
çok uygun bir program olduğunu biliyorum.
2.

Öğretim Yöntem ve Tekniği Kullanma Yeterliliği

Araştırmanın katılımcıları, dersin hedefine ulaşmak amacı ile bir araca ihtiyaç duyulduğunu bu
araçların ise öğrencilerin kazanımlarına hizmet etmesi gerektiğini söylemişledir. Eğitim programının
gerçekleşmesine hizmet eden etkinliklerin “yöntem ve teknik” olarak temalaştırıldığı veriler kapsamında
elde edilen öğretim tekniklerinin isimleri aşağıdaki tablo 2 de yer almıştır. Dolayısı ile öğretmen
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adaylarının, teknik olarak iyi bildikleri ve uygulama sürecinde kullandıkları bir öğretim yaklaşımı, bir
yöntem ve dokuz adet öğretim tekniği yer almıştır.
Tablo. 2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri Üst Teması Kapsamında Yer Alan Teknikler
Köşeleme
Köşeleme
İstasyon

Pazar Yeri

Balık kılçığı

İstasyon

Altı şapka

Çoklu zeka

Münazara

Drama

Anlatım

Rol Oynama

Görüşüne başvurulan öğretmen adaylarından elde edilen “öğretim yöntem ve teknikleri” üst
temasından, katılımcıların yine kuramsal anlamda yeterli bilgiye sahip oldukları gözlemlenmiştir.
Öğretmen adayları birçok yöntem ve tekniği açıklayabilmekte ve uygulama adımlarını sıralayabilmektedir.
Ancak sınıf içerisinde uygulama sürecinde problem yaşadıkları, bu problem kaynağında hangi öğretim
yöntem ya da tekniğinin hangi kazanım ya da konuyla bütünleştirebileceklerini bilemedikleri anlaşılmıştır.
Yine uygulama sürecinde zaman yönetiminin nasıl olması gerektiğini, sınıf seviyesi/hazırbulunuşluklarını
ve öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak yöntem ve teknik seçemediklerini ifade
etmişlerdir. Öğretmen adaylarının, yöntem ve teknik kullanımını hem bir ihtiyaç hem de gereklilik olarak
gördükleri, ders esnasında, sınıf yönetimini sağlamak, etkili ders için kullanmaları gerektiğine inandıkları
gözlemlenmiştir. Buna rağmen yöntem ve teknik kullanımı sırasında sınıf hakimiyetini kaybettiklerini, süre
sıkıntısı yaşadıklarını, planlarına uygun ilerleyemediklerini bunun sebebinin sınıf ortamına yeterli oranda
dahil olamamaları, staj sürelerinin sınırlı olması nedeniyle öğrencilerle olumlu bağ kurmalarına imkan
tanınmadığı görüşünü savunmuşlardır.
K1: İstasyon tekniğini çok seviyorum. Her derste kullanıyorum öğrenciler derste eğleniyor böylece
sınıfta olumlu bir izlenim oluşturduğumu düşüyorum. K2: Öğretim yöntem ve tekniklerini biliyorum. Pek
çok tekniğin adını sayabilirim ama sınıfta yöntem ve teknikleri kullanamıyorum. Evde yaptığım planla
okulda uyguladığım birbirini tutmuyor. Pek çok etkinliği atlamam ya da farklı şekilde yapmam gerekiyor.
Bunun sebebinin öğencilerin beni haftada bir kez görmesi ve farklı bulduğu için derse odaklanamaması
olduğunu düşünüyorum. K3:Sınıf ortamına bu yıl girebildim. Daha önce yöntem ve teknikleri kendi sınıf
arkadaşlarımızla ders içinde yaptığımız sunumlarda kullanıyordum. Sınıfta durum değişiyor. Bazı öğrenciler
çoklu zeka gibi istasyon gibi köşeleme gibi alternatif teknikleri anlıyor ve karşılık veriyorken bazı öğrenciler
davranışçı gelenekten gelen soru cevap gibi tekniklere alışkın olduğu için teknikleri oyun olarak algılıyor
bu durumda sınıf hakimiyetimi kaybediyorum.
3.

Ders Planı Geliştirme Yeterliliği

Öğretmen adayları, dersin planlanması gerektiğini hatta zorunlu olması konusunda yaptırım
gerekliliği üzerinde durmuşlardır. Ders planı geliştirme alt teması kapsamında elde edilen alt temalar
aşağıdaki Tablo 3’te yer almıştır.
Tablo 3. Ders Planı Geliştirme Yeterliliği Teması Altında Yer Alan Alt Temalar
Gereklilik

Düzen

Zorunluluk

Disiplin

İhtiyaç

Tasarruf

Genellik

Eşitlik

Öğretmen adaylarının, kendilerini yetersiz olarak değerlendirdiği alanın ders planı hazırlamak ya da
geliştirmek olduğu gözlenmiştir. Öğretmen kılavuz kitaplarının ders planı hazırlama yükümlülüğünü
kaldırmış olması öğretmen adaylarının bu alana ilişkin bilgilerinin sınırlı olmasına sebep olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Görüşüne başvurulan 30 öğretmen adayının 26 sının, ders planını bir kez hazırladığı ya da hiç
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hazırlamadığı görülmüştür. Ders planı hazırlayan adayların ise planlarının sınıf ortamında uygulamaya
elverişli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının staj süresinin sınırlı olması, kuramsal bilgi
açısından da yetersiz olduklarını ve plan yapma zorunluluğunun olmaması nedenleriyle kendilerini bu
alanda yetersiz hissetmelerine neden olduğu gözlemlenmiştir. Öğretmen adayları ders planı yapmanın
zorunluluk/ gereklilik ve ihtiyaç olduğu konusunda ise hem fikirdir. Ders planı yapmanın hem öğretmen
hem öğrenci açısından zaman tasarrufu sağladığını, tüm öğrencilere genel ve ihtiyaca yönelik olarak
öğretim yapılmasına zemin hazırladığını savunmuşlardır.
K1: Ders planı hazırlamadım. Kılavuz kitabında konunun nasıl işlenmesi gerektiği anlatılıyor. Ancak
bazen sınıfın özellikleri konuyu başka etkinlikler başka yöntem ve teknikle uygulamaya daha müsait oluyor.
K2: Öğretim yöntem ve teknikleri dersinde hocamız ders planı hazırlamamızı istemişti. Derse planla
girmenin zaman kazandırdığını ve sınıf hakimiyetini sağlamakta yardımcı olduğunu düşünüyorum. K3:
Stajın ilk günlerinde ders planı yapmamıştım. Sınıfta ne yapmam gerektiğini bilemedim. Ders geçmek
bilmedi. Ders planıyla derse gittiğimde kendimi daha özgüvenli hissediyorum. Öğrencilere de yansıyor. K4:
Günlük ders planı hazırlamada çok yeterli değilim ama yeterli görüyorum. Derste kullandığım materyalleri
kazanımlara uygun hazırlamaya çalışıyorum, ders planı yazarken en ince ayrıntısını yazmıyorum.
4.

Sınıf Yöntemi Yeterliliği

Araştırmanın katılımcıları, öğretim programının hedefine ulaşması için uygun bir zeminin
oluşturulması gerektiği düşüncesinde fikir birliği göstermiş ve bu betimleme “sınıf yönetimi” üst teması
olarak belirlenmiştir. Bu üst tema altında yer alan alt temalara ise Tablo 4’te yer verilmiştir.
Tablo 4. Sınıf Yöntemi Yeterliliği Teması Altında Yer Alan Alt Temalar
Disiplin

Ödül ceza

Zaman Kullanımı

Hakimiyet

Olumlu sınıf atmosferi

Söz Geçirme

Aidiyet

Korku

Bağlılık

Otorite

Ben dili

Özsaygı geliştirici dil

Öğretmen adaylarının kendilerini, sınıf yönetimine ilişkin olarak yaptıkları betimlemelerinden sınıf
yönetimi süreçlerinden, ceza, söz geçirme ve otorite sağlamak olarak algıladıkları anlaşılmıştır. Öğreten
adayları sınıf yönetimi hususunda yeterli olmadıklarını ve söz geçirmekte zorlandıklarını ifade ederek
çözüm olarak ödül ve/veya ceza unsurunu önermişlerdir. Sınıf hakimiyeti konusunda otorite olmaları
gerektiğini düşünen öğretmen adayları “söz geçirme” “korkma” “sessizliği sağlama” gibi kavramları sıklıkla
dile getirmişlerdir. Yapılandırmacı dolayısı ile ilerlemeci felsefeye ilişkin bilgilerinin olduğunu ve sınıf içinde
bu felsefeleri temel aldıklarını ileri sürerek davranışçılığın hatalı bir felsefe olduğunu belirten öğretmen
adaylarının ders içinde sıklıkla edimsel koşullama ve klasik koşullamaya yer verdiği, öğretmenin rehber
değil sınıfın hakimi olması gerektiğini düşündükleri görülmüştür. Sınıfta kurallar olmasının bir gereklilik ve
ihtiyaç olduğunu savunan adaylar öğrencilerin disipline edilmesi gerektiğini ancak bunu yaparken
özsaygılarının zedelenmemesi gerektiğini savunarak öğrenciye ben dili ile hitap etmenin önemini
vurgulamışlardır. Olumlu sınıf atmosferi oluşturmada öğretmenin rolüne dikkat çekerek bir otoritenin
öğrenciyi yönlendirmesi ve sınıf aidiyetini oluşturması gerektiğini belirtmişlerdir.
K1: Sınıf yönetimi konusunda kendimi yeterli buluyorum. Staj süresinin yeterli olmaması sınıf içindeki
hakimiyetimi zorlaştırıyor. Kendi sınıfım olduğunda gerekli müdahaleyi yapabileceğimi düşünüyorum. K2:
Sınıf yönetimi alanında kendimi yeterli bulmuyorum. Bazen sınıfın hakimiyetini kaybediyorum toplamak
zamanımı alıyor ve genelde o ders bitmiş oluyor. K3: Sınıfa hazırlıklı gittiğimde sınıf yöntemini
sağlayabiliyorum. İlginin dağılmaya başladığını hissettiğimde etkinlik yapıyorum. Yaş grubu küçük
olduğunda ilgiyi toplamam ve derse başlamam daha da zorlaşıyor.
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Rehberlik Yapma Yeterliliği

Öğretmen adayları, öğrencilerini yetiştirmeleri sürecinde onlara sadece akademik yeterlilik
kazandırmayacaklarının algısını yaptıkları betimlemelerinden anlaşılmıştır. Bu sürece ilişkin ele alınan
betimlemeler, rehberlik üst teması olarak belirlenmiştir. Bu Üst kavrama ilişkin belirlenen alt temalar,
Tablo 5 te yer almıştır.
Tablo 5. Rehberlik Yapma Yeterliliği Yeterliliği Teması Altında Yer Alan Alt Temalar
Eğitsel Rehberlik

Rehberlik Türleri

Sınıf Rehber Öğretmeni

Rehberlik Hizmetleri

Müşavirlik

Kaynaştırma

Bep

Bireyi tanıma
Hümanizm

Öğretmen adaylarının rehberlik algılarının sorun odaklı olduğu gözlemlenmektedir. Öğretmen
adayları soruna müdahale ve çözüm üretmek gibi işlevleri göz önünde bulundurarak, önleyici işlevi göz
ardı etmekte ve rehberliği krize müdahale işleviyle sınırlandırmaktadırlar. Elde edilen veriler kapsamında,
öğretmen adaylarının mesleki ve eğitsel rehberlik konusuna değinmedikleri dolayısı ile sözü edilen
alanlarda yeterli bilgileri olmadığı sonucuna da ulaşılabilineceği düşünülmektedir. Yine katılımcıların,
rehberlik algıları okul rehber öğretmenine yönlendirerek rehberliği, konsültasyon faaliyetleriyle
sınırladıkları görülmüştür. Ayrıca sınıf içerisinde bulunan kaynaştırma ve BEP öğrencileri için nasıl bir yol
izleyeceklerini bilmediklerini belirten öğretmen adayları rehberlik servislerinden bu alanda daha çok
faydalanmak istediklerini ifade etmişlerdir. Bireye yönelik rehberlikte sorun odaklı yaklaşan öğretmen
adaylarının grup rehberlik faaliyetleri oryantasyon çevre ve veli müşavirliği konusunda eksiklikler
yaşadıkları görülmüştür. Öğrencilere koşulsuz kabulle yaklaşmanın, ben dili kullanmanın, öğrenci
özsaygısını geliştirmenin önemini bildiklerini ancak sınıf içerisinde otorite kaybetmek istemedikleri için
bunun rehberlik servisinin yükümlülüğü olduğunu savunan öğretmen adayları, rehberliğin öğrenci
sorunları konusunda yardım etmekten ileri geldiğini savundukları görülmüştür.
K1: Öğrencilerin öz saygısını zedelemek istemiyorum. Herhangi bir sorunda bana danışmaları için
elimden geleni yaparım, onların rehberlik servisinden yararlanmalarını sağlamaya çalışıyorum. K2: Bütün
öğrencilerimi olduğu gibi kabul ediyorum ancak rehberlik alanına ilişkin çok fazla bilgi sahibi değilim. K3:
Üniversiteye yerleşmeden önce psikoloji alanıyla ilgileniyordum. Bu alan ilgim olması sebebiyle
öğrencilere faydalı olmanın yollarını bulmaya çalışıyorum. Kendi sınıfım olduğunda sınıf rehberliği
faaliyetlerine daha çok zaman ayırmam gerektiğini biliyorum.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmanın, öğretmen adayı özelinde, kendilerini yansıtıcı (reflektif) bir perspektiften
değerlendirmiş olmaları oldukça önemlidir. Çünkü katılımcıların, kendi iyi ve sınırlı oldukları alanlara ilişkin
farkındalıkları, onların gelişime açık olduklarını göstermektedir. Genelde ise öğretmen eğitimi sürecinde,
öğretmenlik meslek bilgisi kapsamında kazandırılmaya çalışılan yeterliliklerden hangilerinin ne derecede
gerçekleştiği ya da gerçekleşemediğini anlamak açısından bu çalışma önem kazanmıştır. Öğretmen
adaylarının mesleki yeterlilik algıları, onların meslekteki başarılarını olumlu yönden etkilediği gerçeği göz
önünde bulundurulduğunda, rehberlik, dersi planlama, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi ve
öğretim programı gibi değişkenlere ilişkin elde edilen farkındalık olumlu anlamda etkileyicidir. Bu
farkındalığın zaman zaman eleştirel olması ise, öğretmen adayının sahip olduğu yeterliliği gerçekleştirme
ortamı bulamaması ile ilgili olmuştur. Bu durum, istendiktir fakat ivedilikle öğretmenlik uygulamaları
sürecinin de tüm boyutları ile iyileştirilmesi gerçeğini de ortaya koymuştur.
Öğretmen adaylarının programa ilişkin görüşleri incelendiğinde programın teorik olarak bilindiği
programın çerçeve program olmaktan uzak yapısının öğretmen adaylarını ezbere iterek kullanımda
zorluklar yaşamalarına sebep olduğu görülmektedir. Adayların büyük çoğunluğunun programı kazanımları
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vizyon ve misyonu bilmesine rağmen ders içinde nasıl yararlanılacağı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını
ifade etmeleri bu önermeyi desteklemektedir. Öğretim programı konusunda öğretmen adaylarının aklına
ilk gelen kavram yapılandırmacılık olmuştur. Bu da Türkiye de ilkokullarda uygulanmakta olan öğretim
yaklaşımı bilgisinin, öğretmen adaylarında var olduğunu göstermektedir.
Metinler yoluyla kendini ifade eden tüm öğretmen adaylarının yöntem ve tekniklere ilişkin
kendilerini olumlu tanımladıkları gözlenmektedir. Adaylar pek çok tekniği bilmekte ve uygulama adımlarını
kuramsal olarak başarılı bir düzeyde açıkladıkları görülmüştür. Fakat, öğretmen adaylarının teorik
bilgilerini uygulayamadıkları, uyulma boyutunun eksikliğinin ön plana çıktığı anlaşılmıştır. Adayların büyük
çoğunluğu yöntem ve teknikleri bildikleri görülmekle birlikte öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özelliklerini
yeterince bilememeleri ya da zamanı verimli kullanamamaları nedeniyle yöntem ve teknikleri planladıkları
şekillerde uygulayamadıklarını ifade etmişlerdir.
Tüm öğretmen adayları ders planı yapmayı gereklilik zorunluluk ve ihtiyaç olarak
değerlendirmektedir. Ders planı yapmanın hem öğretmen hem öğrenci açısından kolaylık sağladığı,
derslere bir standart getirdiği, eğitimde eşitlik ve genellik sağladığını vurgulayan öğretmen adayları, derse
planlı ve hazırlıklı gitmenin önemini bildikleri halde öğretmen kılavuz kitaplarındaki etkinliklerin oldukça
detaylı olması ve ders planı hazırlama zorunluluğu bulunmaması nedeni ile “ders planı” yapmadıklarını bu
nedenle de planlamada yeterli olmadıklarını ifade etmişlerdir.
Araştırmada en çok dikkat çeken noktalar ise öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ve rehberlik
anlayışlarıdır. Öğretmen adayları sınıf yönetiminde otorite olmayı amaç edinerek sınıfta rehber öğretmen
profili yerine ödüllendiren ceza veren “söz dinleten” bir öğretmen profili olmayı hedef almışlardır. Bu
noktada öğretmen adaylarının sınıf yönetimi derslerinde aldıkları ders içeriklerinin yeniden incelenerek
post-pozitivist pradigma çerçevesinde öğrenci merkezli yaklaşımlara göre revize edilmesi uygun
olabilecektir. Öğretmen adaylarının rehberlik anlayışı ise kriz yönelimlidir. Öğretmen adayları bireyi
tanıma eğitsel rehberlik grup rehberlik faaliyetleri yerine soruna müdahale anlayışını benimsemişlerdir.
Aslında kişisel, eğitsel ve mesleki rehberliğin bir bütünlük çerçevesinde öğretmen adayları tarafından
öğrenilerek benimsenmesi gerekmektedir. Salt eğitsel rehberlik ile öğrencilerin akademik başarıları odaklı
öğretmenlik yapmak, öğrencinin üçte ikilik gelişim alanını gözardı etmek demektir.
Çalışmadan elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının kuramsal bilgiler açısından göreceli olarak
nitelikli olduklarını göstermektedir. Fakat kazanılmış olan kuramsal bilgiler, öğretmen eğitimi sürecinde
uygulamaya dönüşememiş ise kazandırılan bu bilgilere “yeterlilik” demek doğru olmayacaktır. Özellikle
öğretmen eğitiminde “meslek bilgisi” yeterlilik alanı uygulamalı olmalı ve mikro öğretim tekniği ile
öğretmenlik mesleğinin davranışa (bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutlar bütünlüğünde işevuruk
olması gerekmektedir) dönüştürülerek kazandırılması gerekmektedir.
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Öğretmen Adaylarının Cinsellik Kavramı ve Bu Kavrama İlişkin
Farkındalıklarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Meltem Yalın Uçar, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, myalinuc@gmail.com
Hatice Özenoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, hozenoglu@adu.edu.tr
Öz
Cinsellik kavramının nasıl algılandığı; cinsel kimlik oluşturma, olumlu beden algısı, sağlıklı kişilik
gelişimi, olumlu cinsel tutum, cinsel yollarla bulaşan hastalıklardan korunma, ensest, istismar, cinsel
iletişim, empati ve benzeri boyut ve alt boyutlara ilişkin geliştirilen bilgi, algı, ilgi ve tutum açısından
oldukça önemlidir. Bireylerin, cinsellik kavramına temel oluşturan bakış açıları dolayısıyla o toplumun da
bakış açısını yansıtmaktadır. Böylece, cinsellik kavramı algısına göre toplumda cinsel konular ile ilgili olarak
yaşanılan problemler tespit edilerek eğitim programlarının geliştirilmesi ve yasal önlemlerin alınması gibi
gereksinimler tespit edilebilir. Bu nedenle söz konusu çalışmada, yeni kuşakların davranışlarını dolayısı ile
cinsellikle ilgili bilgi, algı ve tutumlarını belirleyecek olan öğretmen adaylarının, “cinsellik kavramı”nı
temellendirdikleri zemin anlaşılmaya çalışılmıştır. Nicel betimsel olarak gerçekleştirilen çalışmada,
araştırmacılar tarafından geliştirilen beşli likert tipinde, beş alt boyut ve 24 maddeden oluşan “Cinsellik
Kavramı Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan 388 Eğitim Fakültesi
öğrencisinin, demografik değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterse de, cinsellik kavramını genellikle
“güven temeli” ya da “duyuşsal temel” e dayalı olarak algıladıkları anlaşılmıştır. Yine araştırmadan elde
edilen bulgular arasında, öğretmen adaylarının, cinsellik kavramını ilişkilendirdikleri; kardeş sayısı ve sınıf
düzeyi değişkenleri de yer almıştır.
Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Cinsellik Algısı, Cinsellik Algısı Ölçeği, Öğretmen Adayı

Abstract
How the concept of sexuality is perceived; sexual identity formation, positive body image, healthy
personality development, positive sexual attitude, protection from sexually transmitted diseases, incest,
abuse, sexual communication, empathy and similar dimensions and attitudes towards sub-dimensions are
very important. It reflects the perspective of the society due to the perspectives of individuals, which form
the basis of the concept of sexuality. Thus, according to the perception of the concept of sexuality,
problems related to sexual matters in the society can be identified and requirements such as the
development of training programs and taking legal measures can be determined.
For this reason, in this study, it was tried to understand the grounds on which sexuality is based on the
concept of sexuality. In the quantitative descriptive study, inde Sexuality Concept Perception Scale, which
is composed of five sub-dimensions and 24 items was used. 388 Faculty of Education students in different
departments, according to the demographic variables vary, depending on the concept of sexuality, usually
based on the basis of safety or affective basis perceived. Findings from the research also show that teacher
candidates associate the concept of sexuality; number of siblings and class level variables were also
included.
Keywords: Sexuality, Perception of Sexuality, Sexuality Perception Scale, Teacher Candidate
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Giriş

Ülkemizde cinsellikle ilgili konular genelde geçiştirilir, görmezden gelinir, sorulara cevap verilmez,
bazen kızılır, hatta ayıplamayla karşılanır. Pek çok kişi, eğer çocuk ve gençlere cinsel eğitim verilirse,
onların cinsel bir yaşama başlayacaklarını ve cinsel eğitimin çocukların masumiyetini bozacağını düşünür.
Bazıları da cinsel konular konuşulmadığı zaman cinsel konularla ilgili sorunların da olmayacağını
düşünmektedirler (Noonan, 1999). Oysa cinsellikle ilgili sorunların kaynağında doğru zamanda, doğru
kişiler tarafından uygun ve tatminkâr bilgi ve cevapların verilmemesi yatmaktadır. Bilgisizlik beraberinde
pek çok sorunu getirir ve bu sorunlar, çoğu zaman yaşam boyu kişiyle beraber yaşar (Tuğrul & Artan, 2001).
Cinsellik insanoğlunun; cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, erotizm, sevgi ve
üremeyi kapsayan temel bir boyutudur. Cinsellik biyolojik, psikolojik, sosyoekonomik, kültürel, etik ve dini
faktörlerin karşılıklı etkileşiminin bir sonucu olarak yaşanmaktadır (Basset & Kaim, 2000). Dolayısıyla
cinsellik, bireyin yalnızca üreme organlarını değil, insan olarak sahip olduğu tüm özelliklerini
yansıtmaktadır. Bu nedenle cinsellik, tüm bireylerin doğumundan ölümüne kadar yaşamlarını bütünleyen
önemli bir parça olarak ele alınmaktadır (Gölbaşı, Z., 2003).
Cinsellik her insanın kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır ve birey ile sosyal yapılar arasındaki etkileşim
aracılığıyla oluşur. Cinselliğin tam gelişiminin bireysel, kişilerarası ve toplumsal mutluluk/iyilik için temel
gereklerden biri olduğu belirtilmektedir (World Association for Sexual Health, 2005). Dünya Sağlık
Örgütüne (DSÖ) göre ise cinsellik; fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal yönlerin kişiliği, iletişimi ve aşkı
zenginleştirici etkilerinin bileşiminden oluşur. Cinsel bir varlık olarak insanın sadece bedensel değil;
duygusal, düşünsel ve toplumsal bütünlüğü sağlayan, kişilik gelişimi, iletişim ve sevginin paylaşımını
olumlu yönde zenginleştiren ve arttıran sağlıklılık halidir (Bozdemir & Özcan, 2011; World Health
Organization, 2000; 2002; 2010).
SIECUS (Sex İnformation and Education Council of United States) tarafından yayınlanan cinsel eğitim
rehberinde tüm insanlara özgü olan cinselliğin; yaşamın doğal ve sağlıklı bir parçası olduğu; cinselliğin
bedensel, etik, psikolojik ve toplumsal boyutlarının bulunduğu; bireyler çeşitli yollarla cinselliklerini ifade
edebileceklerini; bireylerin sorumlu cinsel seçimler yapma hakkı ve sorumlulukları olduğu; ebeveynlerin
çocuklarının cinsel konulardaki ilk eğiticileri olması gerektiği; cinsel yaşamın zorlama ve istismardan uzak
olması gerekliliği gibi ana konulara değinilmiştir (Akt: Gölbaşı, 2003)
Cinselliğin biyolojik / fizyolojik ve içgüdüsel olarak yönlenen boyutu kadar yakın çevresinin ilişkileriyle
gelişen ve şekillenen sosyal ve duygusal boyutu da çok önemlidir. Bu noktada cinsel eğitimin içeriğini
belirlemek gerekir. Çünkü cinsel eğitim denince pekçok yetişkinin aklına cinselliğin fizyolojik yönünün
geldiği görülmektedir. SIECUS (Sex uality Information and Education Council of the United States)'a göre
cinsel eğitim, bilgilendirme, tutum geliştirme, inançlar, değerler, ilişkiler ve mahremiyet konularını ele alan
ve yaşam boyu süren bir süreçtir. Cinsel eğitim, cinsel roller, kişiler arası ilişkiler, sevgi, mahremiyet, vücut
algısı ve üreme sağlığı konularının hepsini birden kapsayan bir eğitimdir (SIECUS, 2000).
Günümüzde erken yaşlardaki cinsel eğitimin, yetişkinlikte daha sağlıklı bir cinsel yaşamın oluşmasına
katkıda bulunacağı araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir (Çalışandemir, Bencik & Artan, 2008).
Cinsellikle ilgili akademik bilgilerin eksikliği, ülkemizdeki bireylerin ve toplumun cinselliği genellikle üreme
işi ve organlarıyla ilgili biyolojik bir eylem olarak dar bir odaktan görmelerine ve cinsel eğitimden
korkmalarına neden olmaktadır. Eğitim sanıldığı gibi, gençleri yanlış cinsel ilişkilere özendirici değil, tam
tersine daha sorumlu ve doğru davranışlara yönlendirici bir rol oynayacaktır. Cinsel eğitim; bireyin fiziksel,
duygusal ve cinsel gelişimini anlaması, olumlu bir kişilik kavramı geliştirmesi, insan cinselliğine,
başkalarının haklarına, görüş ve davranışlarına saygılı bir bakış açısı edinmesi ve olumlu davranış biçimi,
değer yargıları geliştirmesi eğitimidir (Bayhan & Artan, 2004. Akt: Aksöyek & Canatar, 2015).
Cinsellik eğitimi, bilgi edinme, tutum ve inanç biçimi, içtenlik, ilişki ve kimlik değerlerinin etkisi ile
yaşam boyu süren bir eğitimdir. Bu eğitim; cinsel gelişim, üreme sağlığı, kişilerarası ilişkiler, sevgi, içtenlik,
beden imgesi ve cinsiyet rollerini kapsar. Cinsel eğitim, cinselliğin biyolojik, sosyokültürel, psikolojik ve
tinsel boyutlarını ele almaktadır (Bozdemir & Özcan. 2011). İnsan doğduğu günden ölene kadar cinselliği
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olan bir varlıktır ve sağlıklı bir cinsel yaşamın sürdürülmesi için her yaşta eğitime ve bilgilenmeye
gereksinimi vardır. Cinsel bilgilenme için en önemli dönem 0-6 yaş dönemidir. Çünkü bu yaşlarda edinilen
bilgiler, erişkin yaşa gelindiğinde cinsel tutum ve davranışların sağlıklı olması açısından belirleyicidir
(Doğan & Özkorumak, 2011).
Gençlerin aileleriyle cinsellik de dâhil tüm konuları açıkça ve rahat bir biçimde konuşabildikleri bir
ilişki ortamı bulabilmeleri ve kendi değer sistemi gelişirken ailelerinin de değerlerini anlamaya çalışmaları
önemlidir. Ancak ailelerin cinsel eğitim vermekten sıklıkla kaçındığı, cinsellikle ilgili bilgi verseler bile,
mastürbasyon, homoseksüellik, cinsel haz gibi gençlerin çok meraklı olduğu, akran bilgisinin de yetersiz
kaldığı konuları gündeme getirmedikleri bilinmektedir (Ryan 2000).
Neden gençlerle çalışılmıştır? Gençlerin genel iyilik halini olumsuz etkileyebilecek olası sorunlarla
karşılaşmaması için cinsellik ve sorumlu cinsel davranış konularında bilgilendirilmesi önemlidir (IKGV,
2003). Yaşanan hızlı sosyokültürel değişim, ergenlik döneminde cinsel konularda yeterli eğitim almamış
olmak, üniversite çağındaki gençleri Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı (CS/ÜS) konularında riske açık bir topluluk
haline getirmektedir. Gençler, üreme sağlığı sorunlarını sık yaşamaları, üreme sağlığı hizmetlerinden en az
yararlanan grup olmaları, nüfus içerisinde oranlarının fazla olması gibi nedenlerle üzerinde özellikle fazla
durulması gereken bir gruptur. Gençlere yapılacak yatırım, toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmalarını
belirleyecektir. Bu yönü ile de; gençler en büyük sosyal ve ekonomik yatırımların yapılması gereken
gruptur (Didem et al. 2005; Koçoğlu 2000; Özalp 2005; Akt: Karabulutlu & Kılıç, 2011).
Aile içinde başlayan cinsel eğitim çabalarının, çocuk okula başladığı andan itibaren, okul bünyesinde
geliştirilecek planlı öğrenme aktiviteleri ile desteklenmesi gerekmektedir. Okul, bazı çocuklar için ailede
öğrendikleri bilgilerin pekiştiği bir ortam olurken, bazıları içinde cinsellikle ilgili ilk ve önemli bir bilgi
kaynağı olabilir. Aynı zamanda okullar çocukların ve gençlerin büyük bir çoğunluğuna toplu olarak ulaşma
fırsatı vermektedir. Özellikle cinsel konuların tabu olduğu toplumlarda, okullardaki cinsel eğitim
programlarının önemi artmaktadır (CETAD, 2007).
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini icra etmeleri aşamasında, öğrencilerinin kişisel, eğitsel
ve mesleki gelişimlerini sağlamakla yükümlü oldukları gerçeğinden hareket edilmiştir. Aynı zamanda
“kişisel” gelişimin, diğer eğitsel ve mesleki gelişimin de anahtarı konumunda olduğu bilgisi bu çalışmayı
önemli kılmıştır. Bu nedenle, cinsel kimlik, cinsel algı, cinsel gelişim, cinsellik, mahremiyet, cinsel yolla
bulaşan hastalıklar, olumlu cinsel tutum, istismar vb. kişilik gelişimi ile ilgili kavramların içeriğinin bilimsel
olarak doldurulabilmesi için öğretmen adaylarının cinselliği nasıl kavramsallaştırdıklarına ilişkin algılarının
ortaya konulması gerekmektedir. Sözü edilen nedenden dolayı bu araştırma gerçekleştirilmiştir.
Bu araştırmanın birincil amacı, ergenlik dönemlerini tamamlamış olan öğretmen adaylarının, cinsellik
kavramını hangi boyutlarda algıladıklarını ve bu algılarının demografik değişkenlere göre nasıl olduğunu
ortaya koymaktır. Araştırmanın, dolaylı amacı ise ortaya çıkan patolojiye yönelik akademik önlemlerin
alınması ile topluma, olumlu benlik algısına sahip sağlıklı bireylerin yetişmesine zemin hazırlamaktır.
Yöntem
Çalışmada, nicel araştırma yöntemi kullanılarak öğretmen adaylarının “cinsellik kavramı” ile ilgili
algıları betimlenmeye çalışılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşleri arasında anlamlı bir farkın olup
olmadığını anlamak amacı ile ANOVA analizi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunda yer alan
öğrenci sayıları oransız olarak farklılık gösterdiği için araştırmanın katılımcıları, öğrenim gördükleri ana
bilim dallarına göre “Fen”, “Sosyal” ve “eşit ağırlık” olarak kategorilendirilmiştir. Fakat yapılan ANOVA
analizinin anlamlı sonuçlanmasına rağmen hiçbir Post-Hoc analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir
fark elde dilememiştir. Bunun nedeni olarak, araştırmaya dâhil edilen Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim
Dalı öğrenci sayısının, diğer öğrenci grupları sayısına göre az olması gerekçe olarak kabul edilmiştir (Tip 1
Hata). Bu nedenle, araştırmanın katılımcıları, “Sosyal” ve “Fen-Eşit ağırlık” olarak gruplandırıldığında
anlamlı fark elde edilmiş ve araştırmanın bulguları buna göre ifade edilmiştir.
Yine araştırmada ele alınan bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını, yönünü ve
gücünü belirlemek amacıyla Regresyon analizi kullanılmıştır. Değişkenlerden birinin belirli bir birim
değişikliğine nasıl bir tepki verdiğini anlamak amacı ile regresyon analizi tercih edilmiştir.
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Katılımcılar
Araştırmanın katılımcıları, amaçlı örnekleme yöntemlerinden “benzeşik örnekleme” ile
belirlenmiştir. Çünkü katılımcılar, “Cinsel Sağlık Bilgisi” seçmeli dersini tercih eden öğrencilerden
oluşmaktadır. Sözü edilen dersin öğrenciler tarafından seçilme nedenlerinin aynı olması sayıltısından
hareket edilerek örneklem grubunun benzeşikliği konusunda görüş birliğine ulaşılmıştır. Böylece
araştırmaya, Sınıf Öğretmenliği (113 öğrenci), Okul Öncesi Öğretmenliği (188 öğrenci), Fen Bilgisi
Öğretmenliği (22 öğrenci), Müzik ve Resim Öğretmenliği (22 öğrenci), Matematik Öğretmenliği (15
öğrenci), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (8 öğrenci), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dallarında
(20 öğrenci) öğrenim görmekte olan 388 eğitim fakültesi öğrencisi dâhil edilmiştir. Aynı zamanda
araştırma grubunda yer alan öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri; birinci sınıflardan, 26 öğrenci; ikinci
sınıflardan, 81 öğrenci; üçüncü sınıflardan, 43 öğrenci ve dördüncü sınıflardan 238 öğrenci olarak farklılık
göstermektedir.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Cinsellik Kavramına İlişkin Algı Ölçeği” kullanılmıştır.
Ölçme aracının madde havuzu, Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü ve Eğitim Programları ve Öğretimi ABD iki alan
uzmanı tarafından 120 madde olarak yazılmıştır. Daha sonra sözü edilen maddeler, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık ABD’dan iki alan uzmanı tarafından gözden geçirilmiş ve taslak ölçme aracı 100 maddeye
indirilmiştir. Yüz maddeden oluşan araç, 120 eğitim fakültesi öğrencisine uygulanarak istatistiksel sürece
maruz kalmış ve ölçme aracı 52 maddeden oluşmuştur. Son aşamada ise, 52 maddelik ölçme aracı, farklı
bir eğitim-öğretim döneminde 250 öğrenciden oluşan yine eğitim fakültesi öğrencilerine uygulanmıştır.
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır.
Güvenirlik analizleri için, Cronbach Alpha ve Spearman-Brown korelasyon testleri kullanılmıştır. Varimax
Dik Döndürme Tekniği ile maddelerin faktör dağılımları, Eigen değeri 1’den büyük beş bileşende
toplandığı, tüm maddelerin girdikleri faktörde kabul edilebilir yük değerlerine sahip (en düşük madde yük
değerinin 0.40; en yüksek madde yük değerinin 0.97) olduğu görülmüştür.
Yapılan faktör analizi sonucunda, beşli likert tipinde olan ölçme aracının 5 alt boyuttan oluştuğu
gözlemlenmiştir. 24 maddeden oluşan ölçme aracının alt boyutları sırasıyla: Güven Temeline Dayalı Algı (6
madde); Duyuşsal Temele Dayalı Algı (6 madde), Sosyolojik Temele Dayalı Algı (5 madde); Cinsellik
Kavramının İlişkili Olduğu Alana İlişkin Algı (4 madde) ve Biyolojik Temele Dayalı Algı (3 madde) olarak
isimlendirilmiştir. Ölçme aracının iç tutarlılık katsayısı (Güvenirlik) Cronbach’s Alpha, 0,934; ölçme
aracında yer alan aracında yer alan her bir değişkenin gücü (Kaiser- Meyer- Olkin KMO and Bartlett's Test)
ise ,905; aracın p değeri de . 000 olarak gözlemlenmiştir.
Bulgular
Karşılaştırma Testlerinden Elde Edilen Bulgular
Araştırmada kullanılan ölçme aracına verilen tepkileri, araştırmada ele alınan değişkenler ile yapılan
karşılaştırmaların istatistiksel sonuçları aşağıda yer alan tablolar aracılığı ile açıklanmaya çalışılmıştır.
Çalışmadan elde edilen veriler, öğretmen adaylarının cinsellik kavramını algılamaları konusunda genellikle
görüş birliği içinde olduklarını göstermektedir. Ancak, ölçme aracının bazı alt faktörlerine ilişkin gösterilen
tepkilerde farklılık olduğu da gözlenmektedir.
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Tablo 1.
Cinsiyet Değişkenine Göre Cinsellik Algısı.
Kategori

Cinsiyet

Alt Kategori

Faktör
Faktör 1.
Güven Temeline Dayalı Algı
Faktör F2.
Duyuşsal Temele Dayalı Algı
Faktör F3.
Sosyolojik Temele Dayalı Algı
Faktör F4.
Cinsellik Kavramının İlişkili Olduğu Alana
İlişkin Algı
Faktör F5.
Biyolojik Temele Dayalı Algı
Toplam

N

Ort

Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

297
91
297
91
297
91
297
91

3,96
3,92
3,98
3,98
3,80
3,91
4,23
4,21

Kız
Erkek
Kız
Erkek

297
91
297
91

3,69
3,58
3,94
3,94

P
0.05
,604
,922
,196
,781

,329
,994

Araştırmaya katılan kız ve erkek öğretmen adayları, cinsellik kavramını aynı düzlemde algılamışlardır.
Tablo 1 incelendiğinde, kız ve erkek öğrencilerin ölçme aracının tüm alt faktörlerine ilişkin algıları arasında
anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Böylece, araştırmanın katılımcılarının tamamının, cinsellik
kavramını, ilişkili olduğu alanlara, sosyolojik, biyolojik, duyuşsal ve güven temeline bağlı olarak algılamaları
noktasında görüş birliği içinde oldukları görülmektedir (Tablo, 1).
Yine söz konusu tablo incelendiğinde, kız ve erkek öğrencilerin ortalama bakımından diğer faktörlere
göre yüksek katılım oranı gösterdikleri alt faktör, “cinsellik kavramının ilişkili olduğu alanlar” konusunda
olmuştur.
Tablo 2.
Doğum Yeri Bölgesi Değişkenine Göre Cinsellik Algısı.
Kategori
Faktör
Alt Kategori
Kıyı Bölgeler
Faktör 1.
Güven Temeline Dayalı Algı
İç Bölgeler
Kıyı Bölgeler
Faktör F2.
Duyuşsal Temele Dayalı Algı
İç Bölgeler
Kıyı Bölgeler
Faktör F3.
Sosyolojik Temele Dayalı Algı İç Bölgeler
Doğum
Faktör F4.
Kıyı Bölgeler
Bölgesi
Cinsellik Kavramının İlişkili
İç Bölgeler
Olduğu Alana İlişkin Algı
Kıyı Bölgeler
Faktör F5.
Biyolojik Temele Dayalı Algı
İç Bölgeler
Kıyı Bölgeler
Toplam
İç Bölgeler

N
281
107
281
107
281
107
281
107

Ort
3,90
4,09
3,94
4,07
3,79
3,92
4,20
4,28

281
107
281
107

3,68
3,60
3,91
4,02

P
,009
,040
,112
,197
,431
,042

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının cinsellik kavramını, “güven temeli” alt faktörüne dayalı
olarak algılamaları konusunda iç bölgelerde (İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri)
doğan öğrencilerin katılım otalamalarının yüksek olması nedeni ile kıyı bölgelerde (Akdeniz Bölgesi, Ege ve
Marmara Bölgeleri) yaşayan öğrencilere göre farklı olduğu gözlenmektedir. Yine söz konusu tabloda,
öğretmen adaylarının “duyuşsal” boyut olarak algıladıkları cinsellik kavramı iç bölgelerde doğan
öğrencilerin lehine farklılık göstermektedir.
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Tablo 3.
Yaşanılan Bölge Değişkenine Göre Cinsellik Algısı.
Kategori
Faktör
Alt Kategori
Kıyı Bölgeler
F1
İç Bölgeler
Kıyı Bölgeler
F2
İç Bölgeler
Kıyı Bölgeler
F3
İç Bölgeler
Yaşam Bölgesi
Kıyı Bölgeler
F4
İç Bölgeler
Kıyı Bölgeler
F5
İç Bölgeler
Kıyı Bölgeler
Toplam
İç Bölgeler

N
324
64
324
64
324
64
324
64
324
64
324
64

Ort
3,92
4,11
3,95
4,10
3,80
3,93
4,22
4,27
3,68
3,56
3,92
4,03

Kars, 2018

P
,030
,049
,217
,495
,301
,116

Öğretmen adaylarının yaşadıkları bölge değişkenine bağlı olarak, ülkenin iç kesimlerinde yer alan
coğrafi bölgeler ile kıyı bölgelerde yaşayan öğretmen adaylarının, ölçme aracının “duyuşsal” algı alt boyutu
ile “güven temeli” ne dayalı alt boyutları arasında farklılık olduğu gözlenmektedir. Böylece, öğrencilerin
doğdukları ve yaşadıkları bölge değişkeninin sözü edilen alt boyutlara ilişkin algılarını değiştirmediğini
göstermektedir (Tablo 1 ve Tablo 2).
Tablo 4.
İlk Cinsel Bilgi Edinme Kaynağı Değişkenine Göre Cinsellik Algısı.
Kategori
Faktör
Alt Kategori
N
F1
Aile
149
Arkadaş
239
F2
Aile
149
Arkadaş
239
F3
Aile
149
İlk Cinsel
Arkadaş
239
Eğitim
F4
Aile
149
Kaynağı
Arkadaş
239
F5
Aile
149
Arkadaş
239
Toplam
Aile
149
Arkadaş
239

Ort
3,90
3,99
3,94
4,00
3,82
3,83
4,18
4,25
3,55
3,73
3,90
3,97

P
,179
,318
,877
,162
,045
,135

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının, Tablo 4’e göre, ölçme aracının genelinde ve tüm alt
faktörlerinde ortalamalar dikkate alındığında, cinsellik kavramı ile ilgili ilk algıların oluşturulmasına ilişkin
ilk bilgi edinme kaynağının arkadaş çevresi olduğu gözlemlenmesine rağmen sadece “biyolojik temel”e
dayalı olan algı boyutunda anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir.
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Tablo 5.
Cinsellik Konularını Aile ile Konuşabilme Değişkenine Göre Cinsellik Algısı.
Kategori
Faktör
Alt Kategori
N
F1
Evet
65
Hayır
120
Kısmen
203
F2
Evet
65
Hayır
120
Kısmen
203
F3
Evet
65
Hayır
120
Kısmen
203
Aile ile Konuşma
F4
Evet
65
Hayır
120
Kısmen
203
F5
Evet
65
Hayır
120
Kısmen
203
Toplam
Evet
65
Hayır
120
Kısmen
203

Kars, 2018

Ort
4,01
3,99
3,91
4,06
3,91
3,99
3,87
3,86
3,79
4,23
4,18
4,25
3,76
3,59
3,67
4,00
3,93
3,93

P
,438

,173

,630

,571

,440

,574

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmen adaylarının cinsellik ile ilgili konuları aileleri ile ne konuştukları ne
de konuşamadıkları anlaşılmaktadır. Ancak söz konusu tablo incelendiğinde, ölçme aracının tamamına
ilişkin ortalamalar dikkate alındığında, “hayır” ve “kısmen” seçeneklerinin toplamına göre, öğretmen
adaylarının cinsellikle ilgili konuları aileleri ile konuşamadıklarını söylemek olasıdır.
Tablo 6.
Bölüm Değişkenine Göre Cinsellik Algısı.
Kategori
Faktör
Alt Kategori
F1
Sosyal
Fen-Eşit Ağırlık
F2
Sosyal
Fen-Eşit Ağırlık
F3
Sosyal
Fen-Eşit Ağırlık
Anabilim Dalı*
F4
Sosyal
Fen-Eşit Ağırlık
F5
Sosyal
Fen-Eşit Ağırlık
Toplam
Sosyal
Fen-Eşit Ağırlık

N
229
159
229
159
229
159
229
159
229
159
229
159

Ort
3,91
4,01
3,91
4,07
3,73
3,96
4,21
4,24
3,63
3,70
3,89
4,01

P
,153
,007
,003
,622
,472
,013

Cinsellik kavramı algısı, ölçme aracının tamamına ilişkin olarak anabilim dalı değişkenine göre farklılık
göstermektedir (Tablo 6). Yine sözü edilen tabloda ölçme aracının “Duyuşsal” ve “ “Sosyolojik” algı alt
boyutlarında, fen/eşit ağırlıkla öğrenci kabul eden anabilim dalları lehine değişiklik gösterdiği
görülmektedir.
İlişki Testlerinden Elde Edilen Bulgular
Araştırmadan elde edilen verilere uygulanan ilişki testleri sonuçları, aşağıdaki tablo ve yorumlarında
ifade edilmektedir.
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Tablo 7.
Kardeş Sayısı Değişkeni İlişki Testi.
Faktör
F1
F2
F3
F4
F5
Toplam

Kars, 2018

Kardeş Sayısı
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

,041
,416
,065
,204
,115
,024*
-,027
,596
-,034
,500
,057
,260

*F3 ile Kardeş sayısı arasında düşük seviyede pozitif ilişki belirlenmiştir (r=,115; p<,05)
Ölçme aracında yer alan değişkenler dikkate alınarak yapılan ilişki testinde, ölçme aracının yalnızca
“Sosyolojik Algı” alt boyutu ile kardeş sayısı arasında pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki olduğu
gözlenmektedir. Yani, kardeş sayısı arttıkça, cinsellik kavramını sosyolojik boyutta algılama arasında düşük
düzeyde de olsa pozitif bir ilişki olduğu gözlenmektedir.
Tablo 8.
Sınıf Düzeyi İlişki Testi.
Faktör
F1
F2
F3
F4
F5
Toplam

Sınıf
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

-,183
,000*
-,200
,000*
-,213
,000*
,041
,419
-,112
,028*
-,207
,000*

Ölçme aracının tamamı dikkate alındığında (Tablo 8), öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri arttıkça,
genellikle alt boyutlara ilişkin verilen tepkiler arasında zayıf bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Tablo 8’e
göre, cinsellik kavramını “güven temeli’ ne göre algılayan öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri arasında
düşük seviyede negatif bir ilişki olduğu gözlenmektedir (r=,-183; p<,05). Yani, sınıf düzeyi arttıkça, “güven
temeline” ilişkin algı düzeyinin zayıf ta olsa, azaldığı görülmektedir. Yine aynı tabloda, “duyuşsal algı”
faktörü ile sınıf düzeyi arasında düşük seviyede negatif bir ilişki olduğu görülmektedir (r=,-200; p<,05).
Öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri arttıkça, cinsellik kavramını duyuşsal zemine dayandırarak algılama
düzeylerinin düşük düzeyde de olsa azaldığı görülmektedir (Tablo 8).
Ölçme aracının “sosyolojik algı” alt boyutu ile sınıf düzeyi arasında düşük seviyede negatif ilişki (Tablo
8) olduğu görülmektedir (r=,-213; p<,05). Araştırmanın katılımcılarının sınıf düzeyleri arttıkça, cinsellik
kavramını, sosyolojik boyutta tanımlamaları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir.
Yine ölçme aracının dördüncü alt boyutu olan “ biyolojik” algı ile sınıf arasında düşük seviyede negatif
bir ilişki elde edilmiştir (r=,-112; p<,05). Ölçme aracında, biyolojik gerçekliğe dayanan maddelerden oluşan
söz konusu alt boyuta ilişkin kavramsallaştırma algısı, katılımcıların sınıf düzeyi arttıkça, azalmaktadır.
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Cinsellik Kavramı Algı Ölçeği’nin, “İlişkili Alanlar” alt boyutuna ilişkin elde edilen sonuç, anlamlı bir
ilişki göstermiyor olsa da diğer alt boyutlarda olduğu gibi ters yönlü bir ilişki gözlemlenmemiştir. Bu durum
sınıf düzeyi arttıkça, cinsellik kavramı ile ilgili bilimsel bir bakış açısının kazanılmış olduğunu da
söyleyebilmemize olanak tanımaktadır.
Tablo 9.
İlk Cinsel Eğitim Yaşı İlişki Testi.
Faktör
F1
F2
F3
F4
F5
Toplam

İlk Cinsel Eğitim Yaşı
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

-,038
,455
,002
,962
-,38
,458
,023
,650
,051
,317
-,009
,865

Öğretmen adaylarının, “İlk Cinsel Eğitim Yaşı” değişkeni ile ölçme aracının alt boyutları arasında
anlamlı bir ilişkinin olmadığı Tablo 9’da görülmektedir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Yapılan araştırmada, kız ve erkek öğretmen adaylarının, “cinsellik kavramı”nı aynı düzlemde
algıladıkları fakat doğum yeri bölgesi ile yaşanılan bölge değişkenine göre sözü edilen algının farklılaştığı
gözlenmiştir. Diğer bölgelere göre iç bölgelerde doğup büyüyen öğretmen adayları, cinsellik kavramını
daha çok “güven temeli” ve “duyuşsal temel” alt boyutları ile kavramsallaştırmışlardır. Bu durum, iç
bölgelerde yaşayanların, kıyı bölgelerde yaşayanlara göre daha geleneksel olan yaşam biçimleri ile
açıklanabilir.
Araştırmada kullanılan ölçme aracının alt boyutlarına ilişkin elde edilen ortalamalardan, öğretmen
adaylarının cinsellik ile ilgili konuları aileleri ile konuşamadıkları anlaşılmaktadır. Erken yaşlarda çocukların
bedenleri ile ya da bedensel gelişimleri ile ilgili olarak kendiliğinden oluşan soruları yanıtlayacak en
yakınındaki doğru bilgi edinme kaynakları olan anne ve babaya ihtiyaçları vardır. Fakat araştırmanın
bulguları, öğretmen adaylarının, cinsellik ile ilgili ilk bilgi edinme kaynaklarının arkadaş çevresi olduğunu
göstermiştir. Arkadaş çevresi kaynaklı edinilen cinsellikle ilgili bilgilerin ölçme aracında özellikle cinsellik
kavramının “biyolojik temele dayalı” olarak algılandığı alt boyutunda anlamlı olarak fark göstermesi
araştırmanın sonucunu manidar kılmaktadır. Bu durum, biyolojik değişim ve gelişimin hızı ile birlikte
bedene ilişkin farkındalığın da gelişmeye başladığı önemli bir gelişim evresi olan çocukluk ya da ilk ergenlik
süreci daha çok biyolojik odaklıdır. Bu nedenle, öğretmen adayları, ilk cinsel bilgi edinme kaynaklarını
arkadaş çevresi olarak işaret etmişlerdir ve gelişim süreçlerine bağlı olarak cinselliği “biyolojik” olarak
açıklamışlardır. Elde edilen bu sonuç, katılımcıların “biyolojik” farkındalıklarını olumlu nitelerken, cinsel
gelişim ile ilgili akran çevresinden edinilen bilgilerin nesnelliğinin tartışma konusu olması nedeni ile
sakıncalı olarak nitelendirilmektedir.
Öztürk ve Siyez (2015)’in bu çalışmanın bulgularını destekleyen çalışmalarında, bireylerin gelişim
görevlerini yerine getirebilmesi için ergenin uygun kaynaklardan doğru cinsel bilgiler edinmesine ihtiyaç
duyulduğu vurgusu yapılmaktadır. Yine, yalan yanlış edinilmiş bilgiler ergenin, etkisi kısa veya uzun vadede
görülebilecek olumsuzlukların yaşanmasına neden olabildiği (Akalın, 2002) ve ergenlerin uygun
kaynaklardan doğru bilgiye ulaşamadığında bu bilgileri akran gruplarından elde ettikleri (Bulut et al., 2002;
Gölbaşı & Eroğlu, 2003; Ozan, Aras, Şemin & Orçin, 2005) sonucuna ulaşılmıştır.
Fen ve eşit ağırlıklı anabilim dallarında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları cinsellik kavramını,
sosyal ağırlıklı puanla öğrenci kabul eden anabilim dallarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarına
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göre, ölçme aracının “duyuşsal” ve “sosyolojik temel” boyutlarında farklı algılamışlardır. Böylece doğa
bilimleri hakkındaki farkındalık, öğretmen adaylarını Dünya Sağlık Örgütünün sağlıkla ilgili tanımına
yönlendirmektedir: Sağlık, bireyin sadece hasta veya sakat olmamasının yanında bedence, akılca ve
toplum içinde tam olarak iyi olma halidir (http://www.who.int/). Çocukluk yaşlarından itibaren
oluşturulan olumlu bir cinsel kimlik, olumlu beden algısına dolayısı ile sağlıklı bir kişilik gelişimine neden
olacaktır (Yeşilyaprak, 2002).
Araştırmanın katılımcıları, cinsellik kavramını ölçme aracının “sosyolojik temel” alt boyutu ile
ilişkilendirmişlerdir. Yukarıda sözü edilen bulgular ile paralellik gösteren bu bulgu, öğretmen adaylarının
cinsellikle ile ilgili kavramlarını oluşturma sürecinde içinde bulunulan sosyal yapıya göre
kavramsallaştırdığı sonucuna götürmektedir. Dolayısı ile katılımcıların, sosyal içeriğe dayalı cinsellik algısı
ile birlikte, “duyuşsal temele dayalı” cinsellik kavramı algısı sonucu ile karşılaşmış olması tesadüf değildir.
Çünkü bireylerin duygu durumları, değer ve tutumları vb. duyuşsal davranışların ortaya çıkmasında
çevresel değişkenler oldukça önemlidir.
Sonuç olarak, araştırmanın katılımcılarının cinsellik ile ilgili algılarının çevresel koşullara bağlı olarak
ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durum, söz konusu kavramın sosyal çevreye göre değişebilme olasılığını
ortaya koymaktadır. Oysaki cinsel kimlik, cinsel gelişim ya da cinsellik ile ilgili tüm süreçlerin nesnel olarak
kavramsallaştırılması gerekmektedir. Çünkü cinsellik, güneşin doğduğu ve battığı kadar gerçektir. Bu
nedenle bireylerin doğru ve güvenilir bilgi kaynaklarından beslenerek öz sorumluluk alma, güvenli davranış
örüntüleri geliştirebilmeleri, sağlığa zararlı bağımlılık oluşturan alışkanlıklardan kaçınmaları için anne-baba
farkındalığının oluşturulması ve formal eğitim süreçleri ile desteklenmesi gerekmektedir. Aile ve okul
işbirliği sayesinde bireylerin fiziksel gelişime bağlı olarak cinsel gelişim süreçleri ile barışık, bilinçli, kendi
bedeni ve başkalarının bedenine saygılı, olumlu beden algısına bağlı olarak olumlu bir kişilik gelişimi
sağlanmalıdır. Bu nedenle, anne ve babalara, 12-14 yaş ve 15-17 yaş aralığında olan bireylere, Cinsel Sağlık
Bilgileri Eğitim Programları ve benzerleri aracılığı ile etki edilmelidir (MEB/İKGV/UNFPA, 2002). Yine benzer
programlara maruz kalmış eğitmenlerin ergenlere rehberlik yapmaları, sağlık çalışanları aracılığı ile
erişkinlere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır (MEB/İKGV/UNFPA, 2002). Çünkü cinsellik
kavramı, mahremiyeti olan özel süreçleri kapsadığı kadar, bireyi bilinmezlikten, kaygıdan ve meraktan
kurtararak onu aydınlatacak nesnel bilgiye de ihtiyaç duyar. Nesnel bilgiler ise ancak bilimsel olarak
geliştirilmiş eğitim programları aracılığı ile kazandırılmalıdır. Yine cinsel eğitim programlarının, öğrencilerin
cinsellikle ilgili bilgilerinde bir artış sağladığını (Song et al., 2000) böylece öğrencilerin cinsellik hakkında
güvenilir kaynaklardan bilgi almasıyla cinsel ilişkinin ertelendiği bunun tam aksine cinsellik ile ilgili
bilgilerini arkadaşlarından, kuzenlerinden ve medyadan öğrenenlerin erken yaşta cinsel ilişkide bulunma
olasılığının arttığı (Bleakley et al., 2009) bilgisinden (Santrock, 2012) hareket edildiğinde (Akt. Öztürk &
Siyez, 2015) formal eğitim programlarının önemi ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
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Öğretmen Adaylarının Bilgi ve Bilimsel Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli
Değişkenlere Göre İncelenmesi
Şule FIRAT DURDUKOCA, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, drsulefirat@gmail.com

Öz
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının bilgi ve bilimsel okuryazarlık beceri düzeylerini
tespit etmek, bu okuryazarlık düzeylerini çeşitli değişkenler ve birbirleri ile olan ilişkileri açısından
incelemektir. Araştırma tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Kafkas
Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıflarında öğrenim gören 722 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırmanın verileri Adıgüzel (2011) tarafından geliştirilen Bilgi Okuryazarlık Ölçeği (BOÖ), Ulutaş (2009)
tarafından Türkçe’ye çevrilen “Temel Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği (BOYÖ)” kullanılarak toplanmıştır.
Verilerin analizinde; ortalama, standart sapma, Kruskal Wallis, Mann Whitney U, ANOVA ve Scheffe
testleri ile Spearman Correlation katsayısı hesaplaması kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmen
adaylarının bilgi ve bilimsel okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu, adayların öğrenim gördükleri bölüm,
bilgiye ulaşmada tercih ettikleri bilgi kaynakları, internet kullanım amaçları değişkenlerine göre bu
okuryazarlık düzeylerinin anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Fen Eğitimi ABD’de öğrenim gören
öğretmen adaylarının bilgi ve bilimsel okuryazarlık düzeylerinin diğer bölümlerde öğrenim gören adaylara
göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada dikkat çeken bulgu, her iki okuryazarlık arasında
yüksek düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunun tespitidir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi okuryazarlığı, bilimsel okuryazarlık, öğretmen yetiştirme

Abstract
The main objective of this study is to determine the level of information and scientific literacy of
teacher candidates, and to examine these literacy levels in terms of various variables and their
relationships with each other. The research was carried out using a scanning model. The study group of
the research consisted of 722 pre-service teachers who were educated in the last classes of the Faculty of
Education of Kafkas University. The data of the study were collected by the “Information Literacy Scale”
developed by Adıgüzel (2011) and “Basic Scientific Literacy Scale” which was translated into Turkish by
Ulutaş (2009). In the analysis of the data; mean, standard deviation, Kruskal Wallis, Mann Whitney U,
ANOVA and Scheffe tests and Spearman Correlation coefficient were used. As a result of the study, it was
determined that the level of information and scientific literacy levels of the prospective teachers were
high, these literacy levels differed significantly according to the pre-service teachers' department, the
information sources they prefer to access the information, and the purposes of internet usage. The
information and scientific literacy levels of prospective science teachers were higher than those of other
departments. The remarkable finding in the study is that there is a significant and positive correlation
between both literacy.
Keywords: Information literacy, scientific literacy, teacher training
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Giriş
Bilgi toplumunda herhangi bir konuda dahi aşırı miktarda bilgi birikimi ile karşılaşılmaktadır. Üretilen
bilgiler yeni teknolojik gelişmelere yol açmakta, bu gelişmeler vasıtasıyla bilgi daha hızlı bir sürede
çoğalmakta ve paylaşılmaktadır. Bu devasa bilgi birikimi ile baş edebilmek için sürekli bir gelişim süreci
içinde olarak yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olmamız gerektiği açıktır. Yaşam boyu öğrenme
becerisi edinmiş bireyler; karşılaştığı bir sorunu çözerken veya herhangi bir konuda karar verirken
gereksinim duyduğu bilgiye erişebilen, eriştiği bilgileri problem durumlarına uyarlayabilen, edindiği
bilgileri çeşitli ölçütlere göre değerlendirip aktif olarak kullanabilen bireylerdir (Güleç, Çelik ve Demihan,
2012; Polat, 2006). İşte bilgi okuryazarlığı bu noktada önem kazanmakta, bireylere ihtiyaç duydukları
bilgiyi aramak, bulmak, değerlendirmek ve kullanmak için entelektüel bir çerçeve oluşturmaktadır (ACRL,
2000).
Bilgi okuryazarlığı kavramı ilk defa 1974’de Zurkowski tarafından tanımlanmış ve günümüzde de
yaşam boyu öğrenmenin temel taşlarından biri olarak kabul edilmiştir (Demiralay ve Karadeniz, 2010).
Genel olarak bu kavram bireylerin bilgi ihtiyaçlarını tanıma, gereksinim duyduğu bilgiyi bulma ve niteliğini
değerlendirme, bilgileri depolama, yeri ve zamanı geldiğinde depoladığı bilgileri tekrar kullanma, bilgiyi
etik ve etkili bir şekilde kullanma, bilgi oluşturma ve paylaşma amacıyla bilgiyi kullanma kapasiteleri olarak
tanımlanmaktadır (UNESCO, 2008). Bilgi okuryazarlığı, bireylerin kişisel, sosyal, mesleki ve eğitsel
hedeflerine ulaşmaları için sahip olmaları gereken temel becerilerden biri olarak görüldüğünden, aynı
zamanda UNESCO tarafından temel bir insan hakkı olarak da kabul edilmiştir. Bilgi okuryazarlığı insanları
“bilgi aracılarına” bağımlılıktan kurtararak “bilgi oluşturucusu” haline gelmelerini sağlamaktadır (OECD,
2007).
Bilgi toplumunda bilgi hızla arttığı gibi aynı hızda bilim ve teknoloji de ilerlemektedir. Dolayısıyla bu
çağda bireylerin bilgi oluşturabilmeleri için bilime ve teknolojiye hâkim olmaları, problem çözme
becerisine sahip olmaları, problemleri çözebilmek için bilimi kullanabilmeleri, bilimsel bilgileri yaşam
kalitelerini yükseltmek amacıyla gündelik hayatlarına aktarıp kullanabilmeleri, bu amaçla da bilimin
içeriğini ve doğasını bilip anlamaları yani bilimsel okuryazar olmaları da gerekmektedir. Bilimsel
okuryazarlık kavramı en yalın hali ile “bilimi ve uygulamalarını anlama” olarak tanımlanmaktadır (DeBoer,
2000; Hurd, 1998). Bilimsel okuryazarlık kavramının günümüzde temel olarak benimsenen tanımı üç
boyutta ele alınmaktadır: Bilimin normlarının ve metotlarının kavranması (Bilimin doğası), anahtar bilimsel
terimlerin ve kavramların anlaşılması, fen ve teknolojinin topluma etkisini anlama ve farkında olma. (Tekin,
Arslan ve Yağız, 2016). Son yıllarda yapılan araştırmalarda bilgi okuryazarlığı ile bilimsel okuryazarlık
arasında bir ilişki olduğu ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Porter vd. (2010) bilgi okuryazarlığının gelişimi
için gerekli olan beceri ve bilişsel yeteneklerin bilimsel okuryazarlık için de gerekli olduğunu ifade ederek
iki okuryazarlık arasında anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Berman (2013) çalışmasında bilgi
okuryazarlığı yeterlikleri ile bilimsel okuryazarlık yeterlikleri arasındaki benzerliği haritalandırmıştır.
Bilgi ve bilimsel okuryazarlığın önemi dünya genelinde uzun yıllardır fark edilmiş olmasına hatta son
zamanlarda bu doğrultuda öğretmen eğitiminde standartlar oluşturulmasına rağmen (ACRL, 2011),
ülkemizde öğrenenlerin bu okuryazarlık becerilerine sahip olmaları gerektiğinin önemine yönelik
farkındalık yeni oluşmaktadır. Öğretmen yetiştirme sürecinde öğretmen adaylarımızın bilgi ve bilimsel
okuryazarlık becerilerinin tümüne sahip olmalarına olanak sağlayan bağımsız bir ders bulunmamakta,
programlarda var olan mevcut derslerin bazıları bu becerilerin ancak bir kısmını öğretmeye imkân
tanımaktadır (Aldemir, 2004). Ülkemiz eğitim sisteminde kalitenin artması için öğretmen yetiştirme
sürecinde bu okuryazarlık becerilerine yönelik ulusal standartların oluşturulmasının, öğretmen eğitimi
programlarımızın bilgi ve bilimsel okuryazarlık becerileri ile donatılmasının gerekliliği artık kaçınılmazdır.
Yurt içi alan yazın incelendiğinde öğretmen adaylarının bilgi ve bilimsel okuryazarlık düzeylerini inceleyen
çalışmalara rastlanmakla birlikte bu iki değişkeni birlikte ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yurt dışı
alan yazında ise sınırlı sayıda çalışmada iki okuryazarlık türü birlikte ele alınarak incelenmiştir (Podgornik,
Dolničar ve Glažar, 2017; Bruehl, Pan ve Ferrer-Vinent, 2015; Majetic ve Pellegrino, 2014; Berman, 2013;
Porter vd, 2010). Alanyazında bilgi ve bilimsel okuryazarlığa ilişkin yapılan çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının bilgi ve bilimsel
okuryazarlık düzeylerini çeşitli değişkenler ve birbirleri ile olan ilişkileri açısından incelemektir.

616

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

Yöntem
Araştırmanın modeli
Araştırmada örneklemin bilgi ve bilimsel okuryazarlık becerileri düzeyleri ile bu becerilerin çeşitli
değişkenlere göre durumunun belirlenmesinde genel tarama modeli, her iki okuryazarlık düzeyleri
arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ise ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıflarında öğrenim gören 722
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir durum örneklemesi tekniği
ile oluşturulmuş böylelikle araştırmaya hız ve pratiklik kazandırmak amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarının
öğrenim gördükleri anabilim dallına dağılımları şöyledir: Fen Bilgisi Eğitimi ABD (f=119); İlköğretim
Matematik Eğitimi ABD (f=110); Okulöncesi Eğitimi ABD (f=75); Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) ABD
(f=137), Sınıf Eğitimi ABD (f=128), Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD (f=69) ve Türkçe Eğitimi ABD (f=84).
Araştırmanın veri toplama araçları
Araştırmanın verileri Adıgüzel (2011) tarafından geliştirilen Bilgi Okuryazarlık Ölçeği (BOÖ), Ulutaş
(2009) tarafından Türkçe’ye çevrilen “Temel Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği” (Test of Basic Scientific Literacy
[TBSL]) ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılarak toplanmıştır. BOÖ 4
faktörde toplam 29 maddeden oluşmaktadır. Buna göre; “Bilgi ihtiyacını tanımlama” 8 madde, “Bilgiye
erişme” 11 madde, “Bilgiyi kullanma” 5 madde ve “Bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemeleri dikkate
alma” 5 maddeyi kapsamaktadır. Ölçeğin genel Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .928 olarak
bulunmuştur. Bu araştırmada ise ölçeğin bütününe yönelik Cronbach Alpha katsayısı .825 olarak
belirlenmiştir. Ölçeğin açıklanan toplam varyans değeri 53.43 olarak belirlenmiştir. Ölçekteki seçenekler
ve seçeneklere ilişkin sınırlar; “Her zaman” için 5, “Çoğu zaman” için 4, “Bazen” için 3, “Ara sıra” için 2 ve
“Hiçbir zaman” için 1 biçiminde sıralanmış ve puanlanmıştır (Adıgüzel, 2011).
TBSL, “doğru-yanlış-bilmiyorum” şeklinde yapılandırılmış olup 3 faktörde toplam 110 maddeden
oluşmaktadır. Faktörler ve içerdikleri madde sayıları şöyledir: “Bilimin doğası” 22 madde, “Bilimsel İçerik
Bilgisi” 72 madde ve “Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Etkileşimi” 16 madde. Ölçeğin “Bilimsel İçerik Bilgisi”
alt faktörü de kendi içinde; yeryüzü ve uzay bilimleri (15 madde), fiziksel bilimler (14 madde ), yaşam bilimi
(24 madde) ve sağlık bilimi (19 madde) olmak üzere 4 alt boyuta ayrılmaktadır. Türkçe’ye çevrilen ölçeğin
güvenirlik katsayısı .93’dür (Ulutaş, 2009). Bu araştırmada ise ölçeğin geneline yönelik Kuder – Richardson
20 güvenirlik katsayısı .85 olarak hesaplanmıştır.
Kişisel bilgiler formunda ise adayların; bölümleri, bilgiye ulaşmada tercih ettikleri bilgi kaynakları,
interneti kullanım amaçlarına yönelik bilgiler yer almaktadır.
Bulgular
Aşağıda sunulan Tablo’1 de araştırmaya katılan öğretmen adaylarının BOÖ ve TBSL ölçeklerine ilişkin
elde ettikleri puanların ortalama ve standart sapma değerleri sunulmuştur.

617

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Tablo 1: BOÖ ve TBSL puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri
Ölçekler
Ölçek alt faktörleri
n
Min. Max.
BOÖ

TBSL

Bilgi ihtiyacını tanıma
Bilgiye erişme
Bilgiyi kullanma
Bilgiyi kullanmada etik ve yasal
düzenlemeleri dikkate alma
TOPLAM
Bilimin doğası
Uzay bilimleri
Fiziksel/kimyasal bilimler
Bilimsel
Yaşam bilimleri
içerik bilgisi Sağlık bilimleri
Toplam
Fen ve teknoloji-toplum-çevre etkileşimi
TOPLAM

Kars, 2018

X

Sd

722
722
722
722

18
20
10
10

40
55
25
25

30.21
42.56
17.73
17.54

5.67
7.91
3.80
4.05

722
722
722
722
722
722
722
722
722

66
8
5
1
9
8
31
8
51

144
22
15
14
24
19
72
16
110

108.07
16.24
11.23
10.68
18.81
13.03
53.77
12.08
82.09

18.69
3.82
2.15
2.02
3.46
3.09
8.38
2.46
12.76

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık ölçeği alt
faktörleri olan; “bilgi ihtiyacını tanıma” ( X =30.21/8=3.77), “bilgiye erişme” ( X =42.56/11=3.86) “bilgiyi
değerlendirme” ( X =17.73/5=3.54) ve “bilgiyi kullanma etik ve yasal düzenlemeleri dikkate alma” ( X
=17.54/5=3.50) faktör puanları ile ölçek toplam puanlarının ( X =108.07/29=3.72) “çoğu zaman”
düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu veriler doğrultusunda katılımcı öğretmen adaylarının
bilgi okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Adayların bilimsel okuryazarlık ölçeği puanları
incelendiğinse ise, tüm katılımcılar için puan ortalamasının 82.09 olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda
adayların genel olarak bilimsel okuryazarlık ölçeğindeki başarı yüzdeleri %74.62’dir. Diğer ölçek alt
boyutları ortalama puanları ve başarı yüzdeleri açısından incelendiğinde; “bilimin doğası” alt boyutunun
ortalama puanı 16.24, başarı yüzdesi %73.81, “bilimsel içerik bilgisi” alt boyutu ortalaması 53.77, başarı
yüzdesi %74.68, “fen ve teknoloji-toplum-çevre etkileşimi” boyutu ortalama puanı 12.08, başarı yüzdesi
%75.5’dir. Bu sonuçlar araştırmaya katılan öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık düzeylerinin de
yüksek olduğunu göstermektedir.
Tablo 2’de araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ABD’lere göre BOÖ ve TBSL
puanlarının farklılaşma durumuna ilişkin Kruskal Wallis testi sonuçları sunulmuştur.
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Tablo 2: ABD’ye göre öğretmen adaylarının BOÖ ve TBSL puanları
Ölçekler

BOÖ

TBSL

Bölüm

n

Sıra ort.

Fen Eğitimi ABD
Matematik
Eğitimi ABD
Okulöncesi
Eğitimi ABD
PDR ABD
Sınıf Eğitimi ABD
Sosyal Bilgiler E.
ABD
Türkçe Eğitimi
ABD

119
110

625,71

Fen Eğitimi ABD
Matematik
Eğitimi ABD
Okulöncesi
Eğitimi ABD
PDR ABD
Sınıf Eğitimi ABD
Sosyal Bilgiler E.
ABD
Türkçe Eğitimi
ABD

119
110

75
137
128
69

sd

χ2

p

6

575.82 .00

6

648.79 .00

440,18
204,47
254,12
538,59
123,87

84
124,84

75
137
128
69
84

612,37
440,19
254,66
260,11
569,66
79,20
78,51

Anlamlı Fark
Fen >Mat
Fen >Okulö
Fen>PDR
Fen >sınıf
Fen >sosyal
Fen >Türkçe
Mat>okulö
Mat >PDR
Mat>Sınıf
Sınıf>PDR
Sınıf>Türkçe
Sosyal>Türkçe
Fen>mat
Fen>okulö
Fen>PDR
Fen>sınıf
Fen>sosyal
Fen>Türkçe
Mat>okulö
Mat>PDR
Mat >sosyal
Mat>Türkçe
Mat>Sınıf

Mat >sosyal
Mat>Türkçe
Sınıf>okulö
Okulö>sosyal
Okulö>Türkçe
PDR>sosyal
PDR>Türkçe
Sınıf>sosyal
Sınıf>Türkçe

Sınıf>mat
Sınıf>PDR
PDR>sosyal
PDR>Türkçe
Sınıf>sosyal
Sınıf>Türkçe
PDR>okulö
Sınıf>okulö
Okulö>sosyal
Okulö>Türkçe

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ABD’lere göre
BOÖ ve TBSL puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. (p<.05). Bu farklılığın hangi
ABD’ler arasında olduğunu belirlemek amacıyla yürütülen Mann Whitney U testi sonucuna göre dikkat
çeken bulgu Fen Eğitimi ABD’de öğrenim gören öğretmen adaylarının bilgi ve bilimsel okuryazarlık
düzeylerinin diğer bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğudur. Türkçe
ve Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD öğretmen adaylarının bilgi ve bilimsel okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı
bir fark olmadığı ve bu bölümlerde öğrenim gören adayların her iki okuryazarlık düzeyi puanlarının diğer
bölümlerdeki öğretmen adaylarının puanlarına kıyasla göre daha düşük olduğu belirlemiştir.
Tablo 3’de katılımcı öğretmen adaylarının bilgiye ulaşmada tercih ettikleri bilgi kaynaklarına göre
BOÖ puanlarının farklılaşma durumuna ilişkin ANOVA sonuçları sunulmuştur.
Tablo 3: Bilgiye ulaşmada tercih edilen bilgi kaynaklarına göre BOÖ puanları
Bilgi Kaynakları

M

Sd

Varyansın
kaynağı

sd

İnternet

110.09

18.39

Gruplar arası

4

Kütüphane

103.35

18.75

Uzman kişi

93.71

19.34

100.31

19.49

107.32

16.42

Medya (Tv,
Radyo, Haber,
gazete)
Kitap

Grup içi

714

Toplam

721

Kareler
ort.

F

p

2613.33
2613.33

Anlamlı fark

İnternetkütüphane
7.75

.00

İnternetuzman kişi

Tablo 3 incelediğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının bilgiye ulaşmada tercih ettikleri bilgi
kaynakları açısından bilgi okuryazarlık düzeyi puanlarının anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir
(FBOÖ=7.75, p<.05). Bu farklılığın hangi bilgi kaynakları arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe
testi sonucuna göre, bilgiye ulaşmak için internet kullanımını ( X =110.09) tercih eden katılımcı öğretmen
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adaylarının bilgi okuryazarlık düzeylerinin kütüphaneyi kullananlardan ( X =103.35) ve uzman kişilerin
bilgisine başvuranlardan ( X =93.71) daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Aşağıda sunulan Tablo 4’de öğretmen adaylarının bilgiye ulaşmada tercih ettikleri bilgi kaynaklarına
göre TBSL puanlarının farklılaşma durumuna ilişkin Kruskal Wallis testi sonuçları sunulmuştur.
Tablo 4: Bilgiye ulaşmada tercih edilen bilgi kaynaklarına göre BOÖ puanları
Bilgi kaynakları

n

Sıra ort.

sd

χ2

p

Anlamlı Fark

İnternet
Kütüphane
Uzman kişi
Medya (Tv, Radyo,
Haber, gazete)
Kitap

512
93
21

366.76
338.05
270.71

4

12.81

.01

İnternet-uzman kişi

32

297.17

64

415.44

Kitap-kütüphane
Kitap-uzman kişi
Kitap-medya

Tablo 4’e göre katılımcı öğretmen adaylarının bilgiye ulaşmada tercih ettikleri bilgi kaynaklarına göre
TBSL puanlarının anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir (χ2=12.81, p<.05). Bu farklılığın hangi bilgi
kaynakları arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U testi sonucuna göre; internet
ve uzman kişi bilgi kaynakları arasında internet kullanıcıları lehine, kitap ile kütüphane, uzman kişi ve medya
bilgi kaynakları arasında ise kitap lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.
Tablo 5’de katılımcı öğretmen adaylarının interneti kullanım amaçlarına göre BOÖ ve TBSL puanlarının
farklılaşma durumuna ilişkin Kruskal Wallis testi sonuçları sunulmuştur.
Tablo 5: İnterneti kullanım amaçlarına göre BOÖ ve TBSL puanları
Ölçekler İnterneti kullanım amaçları

BOÖ

TBSL

Ders için araştırma yapma
İlgi duyulan konu için
araştırma yapma
Haber okuma
Magazin konularını takip etme
Oyun oynama
Sosyal medyayı kullanma
Ders için araştırma yapma
İlgi duyulan konu için
araştırma yapma
Haber okuma
Magazin konularını takip etme
Oyun oynama
Sosyal medyayı kullanma

n

Sıra
sd
ort.
151 400,88 5
96

369,14

88
83
105
199
151

391,31
320,94
369,89
327,25
400,42 5

96

366,21

88 408,56
83 359,96
105 368,78
199 305,68

χ2

p

15.99 .00

Anlamlı Fark
Ders için araştırmaoyun oynama
Ders için araştırma sosyal medya
Haber-magazin
Haber-sosyal medya

24.18 .00

Ders için araştırma sosyal medya
İlgi duyulan konuyu
araştırma –sosyal
medya

Haber-sosyal medya
Tablo 5 incelendiğinde, öğretmen adaylarının BOÖ ve TBSL puanlarının internet kullanım amacı
değişkenine göre farklılaştığı tespit edilmiştir (χ2BOÖ=15.99, p<.05; χ2TBSL=24.18, p<.05). Bu farklılığın hangi
internet kullanım amaçları arasında olduğunu belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi yapılmıştır.
Testin sonucuna göre; interneti ders için araştırma yapmak ile oyun oynamak ve sosyal medyaya dahil
olmak amacıyla kullananlar arasında, interneti haber okumak ile magazin ve sosyal medyaya dahil olmak
amacıyla kullananlar arasında BOÖ puanları açısından, interneti ders ve ilgi duyulan konu için araştırma
yapmak ile haber okumak için kullananlarla sosyal medyaya dahil olmak amacıyla kullananlar arasında
TBSL puanları açısından anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Ders için araştırma yapmak amacıyla
interneti kullanan katılımcıların BOÖ puanları sosyal medyaya dâhil olmak ve oyun oynamak amacıyla
kullananlardan daha yüksektir. Haber okumak amacıyla interneti kullanan katılımcıların BOÖ puanları da
magazin konularını takip etmek ve sosyal medyaya dahil olmak amacıyla kullananlardan daha yüksektir.
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Ders ve ilgi duyulan konu için araştırma yapmak ile haber okumak için interneti kullanan katılımcıların TBSL
puanları ise interneti sosyal medyaya dahil olmak amacıyla kullananlardan daha yüksektir.
Tablo 5’de katılımcıların BOÖ ve TBSL puanları arasındaki ilişki durumunu yansıtan veriler
sunulmuştur.
Tablo 5: BOÖ ve TBSL puanları arasındaki ilişki
Bilimin
doğası

BOÖ

Spearman
Correlation
p

Fen ve teknolojitoplum-çevre
etkileşimi
.682

TBSL

.712

Bilimsel
içerik
bilgisi
.798

.00

.00

.00

.00

.850

Tablo 5’e göre öğretmen adaylarının BOÖ ve TBSL puanları arasında pozitif yönde yüksek düzeyde
anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r=.850, p<.05). Bu sonuca göre bilgi okuryazarlık puanı yüksek olan
öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık puanlarının da yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca BOÖ ile TBSL
alt faktörleri arasında ilişki incelendiğinde, tüm alt faktörler için ilişkinin pozitif yönde yüksek düzeyde
olduğu tespit edilmiştir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın sonucunda, katılımcı öğretmen adaylarının bilgi ve bilimsel okuryazarlık düzeylerinin
yüksek olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde Dombaycı ve Ercan (2017) çalışmalarında fen bilgisi, felsefe
grubu ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğunu
tespit etmişlerdir. Tekin, Aslan ve Yağız (2016) çalışmalarında fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel
okuryazarlık açısından “iyi seviye” düzeyinde olduklarını tespit etmişlerdir. Özbay ve Çelik (2013) ise
araştırmalarında Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel okuryazarlık düzeylerinin orta düzeyde olduğunu
belirlemişlerdir. Öte yandan Kaya ve Durmuş (2008)’un çalışmasında öğretmen adaylarının (Sınıf
Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği) bilgi okuryazarlık
düzeylerinin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu araştırmanın sonucunda, katılımcı öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ABD değişkenine
göre bilgi ve bilimsel okuryazarlık düzeyi puanları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Yapılan
analizler sonucunda, Fen Eğitimi ABD’de öğrenim gören öğretmen adaylarının her iki okuryazarlık düzeyi
puanlarının diğer bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD’de öğrenim gören adayların ise diğer bölümlerdeki adaylara
göre bilgi ve bilimsel okuryazarlık düzeylerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu sonucun ortaya
çıkmasına yol açan faktörlerden biri adayların öğrenim gördükleri ABD’deki dersler ve içerikleri olabilir.
YÖK (2006-2017) öğretmen yetiştirme lisans programları incelendiğinde Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans
Programı kapsamında; bilimin doğası ve bilim tarihi, çevre bilimi, yer bilimi, astronomi, genetik ve
biyoteknoloji, evrim gibi öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık düzeylerinin olumlu yönde
gelişmesine imkân tanıyacak dersler yer almaktadır. Bu açıdan fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel
okuryazarlık düzeyi puanlarının diğer bölümlerde öğenim gören adaylara göre yüksek olması beklenen bir
sonuçtur. Ayrıca adayların lisans programları kapsamında bilgi okuryazarlığının gelişimini sağlayacak;
bilimsel araştırma yöntemleri, yazılı anlatım, sözlü anlatım, bilgisayar, özel öğretim yöntemleri, ölçme ve
değerlendirme, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı gibi dersleri almış olmaları da bilgi okuryazarlık
düzeyi puanlarındaki artışın sebebi olabilir. Ancak genel olarak 2006-2017 öğretmen yetiştirme lisans
programları incelendiğinde, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlıklarının gelişimini sağladığı
düşünülen bu derslerin tüm öğretmen yetiştirme lisans programları kapsamında zorunlu dersler
boyutunda yer aldığı görülmektedir. Yani Türkçe, sosyal bilgiler, okulöncesi, sınıf, matematik, PDR bölümü
öğretmen adayları da bahsi geçen dersleri almışlar ancak bilgi okuryazarlık düzeyi puanları fen bilgisi
öğretmen adaylarının puanlarından düşük çıkmıştır. Bu derslerin öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan
öğretim yöntemleri, derslerdeki öğretmen-öğrenci etkileşimi, ders sürecinde kullanılan kaynaklar, ders
başarısının değerlendirilmesi, derslerin yürütüldüğü ortam vb. pek çok değişken adayların bilgi
okuryazarlıklarının gelişimi üzerinde etkiye sahip olabilir. Kakırman-Yıldız (2016), öğrenciyi öğrenme
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sürecinde aktif kılan, katılımcı yöntemlerinin kullanıldığı, kaynağa dayalı öğretim, esnek öğretim gibi
öğretim modellerinin öne çıktığı, araştırmaya ve bilgiye dayalı öğretim sürecinin öğrenenlerin bilgiyi
edinme, kullanma ve iletme becerileri kazanmasına imkân tanığını ifade etmiştir.
Araştırmanın sonucunda katılımcı öğretmen adaylarının bilgiye ulaşmada tercih edilen bilgi
kaynaklarına göre BOÖ ve TBSL puanları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Yapılan analizler
sonucunda öğretmen adaylarının bilgiye ulaşmada çoğunlukla bilgi kaynağı olarak interneti kullanmayı
tercih ettikleri, interneti kullanan adayların bilgi okuryazarlık düzeyleri puanlarının bilgi kaynağı olarak
kütüphane ve uzman kişileri kullananlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bilgi kaynağı
olarak interneti kullanmayı tercih eden adayların bilimsel okuryazarlık düzeyi puanlarının kaynak olarak
uzman kişileri kullananlardan daha yüksek olduğu da araştırma bulguları arasındadır. Katılımcı öğretmen
adaylarının bilgi kaynağı olarak çoğunlukla interneti kullanmalarının nedeni bilgiye erişim ve iletim
kolaylığı olabilir. Ayrıca internetin günümüzde sadece ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmada kullanılan bir araç
olmadığı, yaşamımızın her anında kullanılan bir iletişim aracı olduğu bilinen bir gerçektir. Gömleksiz, Kan
ve Bozpolat (2018) çalışmalarında, öğretmen adaylarının bilgiye ulaşmada internet kullanımını daha çok
tercih ettikleri sonucuna ulaşmış, başta internet olmak üzere teknolojik kaynakları kullanmanın bilgi
okuryazarı olmayı olumlu yönde etkilediğini ve desteklediğini ifade etmişlerdir. Ayrıca bu araştırmanın
sonucunda interneti kullanım amacına göre katılımcı öğretmen adaylarının bilgi ve bilimsel okuryazarlık
düzeyi puanları arasında da anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. İnterneti ders için araştırma yapmak
amacıyla kullanan adayların bilgi ve bilimsel okuryazarlık düzeyleri diğer amaçlarla kullanan adaylara göre
daha yüksektir. Araştırma yapan kişiler sadece bilgi ihtiyacını tanımakla kalmaz, bilgiye ulaşma,
değerlendirme, kullanma ile de ilgilenirler. Bu ilgi adayların okuryazarlık düzeylerini olumlu yönde
etkileyebilir.
Araştırmadan elde edilen en önemli sonuçlardan biri de adayların bilgi ve bilimsel okuryazarlık
düzeyleri arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki olduğunun tespitidir. Bu sonuçtan hareketle bilgi
okuryazarlığın bilimsel okuryazarlığın gelişimini desteklediğini söyleyebiliriz. Podgornik, Dolničar ve Glažar
(2017) çalışmalarında üniversite öğrencilerinin bu iki okuryazarlık düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif
yönde anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.
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Lise Öğrencilerinin Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenimine Yönelik
Tutumları: Kars İli Örneği
Attitudes of High School Students towards Learning English as a
Foreign Language: The Case of Kars Province
Prof. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kafkas University, Turkey, gencerelkilic1322@gmail.com
Arş. Gör. Nilüfer AYBİRDİ, Kafkas University, Turkey,nuliferaybirdi@hotmail.com
Öz
Dil öğrenimine yönelik tutumların ve buna bağlı olarak da motivasyonun öğrencinin dil öğrenimini
olumlu veya olumsuz şekilde etkilediği bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda, son yıllarda gerek tutum,
gerekse motivasyonla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bir bireyin ikinci bir dil edinme kabiliyeti, bireyin
motivasyonuna, dilini öğrendiği topluma karşı olan tutumlarına ve dil öğrenimine yönelik eğilimlerine bağlı
olarak değişiklik göstermektedir. Öğrencilerin bir dili öğrenirken beraberlerinde öğrenme ortamına
getirdiği inançlar, hedef dili öğrenme süreci ve nihai başarıları üzerinde etkili olmaktadır (Breen, 2001). Dil
konusundaki tutumlara öğrencilerin deneyimlerinin yön verdiği söylenebilir ve zaman geçtikçe
öğrencilerin geliştirdiği tutumlar da değişkenlik gösterebilir (Chalak & Kassaian, 2010). Öğrencilerin
yabancı dil olarak İngilizce öğrenmeye yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla farklı bağlamlarda
gerçekleştirilen çalışmalardan yerel ortamın özelliklerine bağlı olarak farklı sonuçlar elde edildiği
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Kars ilinde lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin
yabancı dil olarak İngilizce öğrenmeye yönelik tutumlarını belirlemek ve cinsiyet bakımından öğrenci
tutumlarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını anlamaktır. Örneklem, Kars ilinde İngilizcenin yabancı dil
olarak öğretildiği beş farklı devlet okulundan 261 gönüllü öğrenciyi kapsamaktadır. Tarama modelinin
uygulandığı çalışmanın verileri Gömleksiz (2003) tarafından geliştirilen ve 56 madde içeren "İngilizce
Duyuşsal Alana İlişkin Tutum Ölçeği" aracılığıyla elde edilmiştir. Nicel araştırma niteliği taşıyan çalışmada
veriler bağımsız t-test, ANOVA ve betimsel istatistiklerle değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin
genel olarak orta düzeyde olumlu tutumlara sahip oldukları ve cinsiyet bakımından kız ve erkek öğrenciler
arasında belirgin bir fark olmadığı belirlenmiştir. Okul türü bakımından da herhangi bir fark olmadığı, ancak
10 ve 11. sınıfların arasında önemli bir fark olduğu, 10. Sınıfta okuyan öğrencilerin 11. Sınıfta okuyan
öğrencilere kıyasla İngilizceye yönelik daha olumlu tutumlara sahip oldukları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Tutum, Dil Öğrenimi, Cinsiyet, Lise
Abstract
It is a well known fact that the attitudes towards language learning and, accordingly, motivation
affect the language learning of the students either positively or negatively. In this context, in recent years,
many studies have been carried out on both motivation and attitude. An individual's ability in second
language acquisition may be dependent on the motivation of the individual, her/his attitudes towards the
society whose language s/he is learning, and her/his tendency towards language learning itself. The beliefs
that learners bring to the learning environment when learning a language are influential on the target
language learning process and on their ultimate success (Breen, 2001). It can be said that the experiences
of the students direct their attitudes towards a language, and attitudes may change over time (Chalak &
Kassaian, 2010). It is known that studies conducted in different contexts to determine students' attitudes
towards learning English as a foreign language have yielded different results depending on the
characteristics of the local environment. The purpose of this study is to determine the attitudes of the
students who are studying at secondary level in Turkey/Kars to learn English as a foreign language and
also to detect possible gender differences regarding attitudes. The sample includes 261 volunteer
students from five different state schools in Kars province, where English is taught as a foreign language.
Descriptive survey model was applied in the study and the data were obtained by "An Attitude Scale on
English Language Affective Area" containing 56 items and developed by Gömleksiz (2003). In this
quantitative research study, the data were analyzed by independent t-test, ANOVA and descriptive
statistics. As a result, it was determined that students generally have moderate positive attitudes and
there is no significant difference between male and female students regarding their attitudes. Also, no
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significant difference was determined in terms of school type, but a significant difference was detected
between the 10th and 11th grades that 10th grade students have more positive attitudes towards English
than the 11th grade students.
Key Words: Attitude, Language Learning, Gender, High School
Giriş
1.1. Çalışmanın Geçmişi
Son yıllarda yabancı dil edinimi üzerinde etkili olan faktörlerle ilgili yapılan çalışmalar giderek önem
kazanmaktadır (Zefran, 2015). Daha önceden bazı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalara
baktığımızda (Dörnyei, 2009; Gardner, 2010; Horwitz, 2001) yabancı dil öğrenimini etkileyen bir dizi
psikolojik faktör (yabancı dil öğrenimine yönelik tutumlar, kaygı, motivasyon gibi) olduğu görülmektedir.
Gardner (2005) ise dil öğrenimini etkileyen bu faktörleri genel olarak psikolojik ve çevresel olmak üzere
başlıca iki gruba ayırır. İlk grup, öğretim kalitesi (öğretmen, müfredat ve ders planları ile ilgili), dili kullanma
olanakları, sosyo-kültürel çevre ve beklentileri gibi çevresel nitelikleri içerirken; ikinci grup skolastik
yetenek, dil becerisi, duygu (tutum, motivasyon, dil kaygısı), kişilik değişkenleri (iletişim kurma isteği,
özgüven) ve öğrenme stratejileri gibi öğrenciye has özellikleri kapsar. Farklı bireylerin aynı öğrenme
ortamlarında farklı başarı sonuçları elde etmeleri yabancı dil öğreniminde bireysel faktörlerin önemine
işaret etmektedir. Araştırmacılar da öğrencilerin yabancı bir dili öğrenmeye yönelik geliştirdiği tutumların
sergiledikleri davranışla güçlü bir ilişkisinin olduğunu ve bu nedenle tutumların önemli bireysel faktörler
olduğunu savunmaktadırlar (İnal, Evin, Saracaloğlu, 2004, Norris-Holt, 2001).
Tutumlar herhangi bir gruba üye olmanın ya da dâhil olmanın sonucu kazanılırlar ve farklı dillere
yönelik tutumlarımız aslında sosyal yapının bir sonucu olarak gelişir (Ghailan, 2006). Literatürde tutumun
farklı tanımlarına rastlanabilir. Örneğin, Allport’a göre tutum deneyimle oluşturulan, kişinin ilgili olduğu
tüm nesne ve durumlara gösterdiği tepkiler üzerinde yönlendirici ve dinamik bir etki yaratan zihinsel ve
nöral bir hazır olma halidir (1954, s. 45). Nastran Ule (2000), tutumları farklı sosyal durum ve nesnelerle
ilgili olarak pozitif ve negatif değerlendirme, his ve eylem gibi kalıcı sistemler olarak tanımlamaktadır.
Ayrıca tutumların bazı durumlarda davranışlarımızı etkilediğini ve oluşumlarını etkileyen çeşitli faktörler
olduğunu belirtmektedir. Ghailan’a (2006) göre tutumlar, bilişsel, duyuşsal ve eğilimsel unsurlar içerirler.
Bilişsel unsur bireyin inanç yapısına işaret eder, duyuşsal alan duygusal tepkilere ve eğilimsel olan da
durum ya da nesnelere yönelik davranışlarla ilgilidir. Herhangi bir dilbilimci bir tutumu ölçmek isterse bunu
ancak bireylerin inanç belirten belirli ifadelere yönelik tepkilerinden yola çıkarak belirleyebilir (Ghailan,
2006).
Yabancı dil öğretiminin en önemli amaçlarından biri yabancı dili öğrenmeye yönelik olumlu tutumlar
geliştirmektir (Zefran, 2015). İngiliz dili öğrenimi ile tutumlar arasındaki ilişki de bireylerin ilgili dildeki
başarılarının o dile ilişkin tutumlarına göre değişiklik göstermesinden dolayı önem arz etmektedir (Ghailan,
2006). İngiliz dilini öğrenmeye yönelik motivasyonu yüksek olan öğrencilerin İngilizce derslerinde yüksek
notlar aldıkları gözlenmektedir ve bu motivasyonun tutumsal bir temelinin olması gerekmektedir.
Dolayısıyla, yabancı dil öğrenimi sürecinde edinilen deneyimlerin öğrencilerin tutumları üzerinde etkili
olduğu söylenebilir (Ghailan, 2006). İngiliz dili özellikle ekonomik ve bilimsel sektörlerde uluslararası
iletişim için yaygın olarak kullanılmakta ve günümüzde de iş, ticaret, eğitim ve yönetimde oldukça önemli
bir rol oynamaktadır (Gibbons, 1984). Bu durum da İngilizcenin çoğu toplumda yabancı ya da ikinci dil
olarak öğretilmesine yol açmıştır. İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği toplumlarda yapılan
çalışmalarda araştırmacılar öğrencilerin çoğunlukla İngiliz diline yönelik olumlu tutumlar geliştirdiklerini
belirlemişlerdir (Cerqueira & Badger, 2015; El-Dash & Busnardo, 2001; Ghailan, 2012; Haarman, 1989;
Kabayashi, 2002; Kwan-Terry, 1993; Soleimani & Hanafi, 2013; CarissaYoung, 2006). Ancak yapılan bazı
çalışmalarda da öğrencilerin İngiliz diline ve İngilizce öğretmenlerine yönelik olumsuz tutumlara sahip
oldukları bulunmuştur (Gibbons, 1984; Zefran, 2015). Örneğin, Zefran (2015) Primorska üniversitesi
öğrencilerinin İngilizce derslerine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada öğrencilerin
maruz kaldıkları olumsuz geçmiş deneyimler ve yüksek oranda kaygı sebebiyle İngilizce derslerine ve
öğretim elemanlarına yönelik olumsuz tutumlar geliştirdiklerini belirlemiştir.
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Problem
Ülkemizde İngilizce, eğitim sisteminin her aşamasında yaygın olarak öğretilen yabancı dil konumuna
sahiptir. Ancak, okul öncesi, ilkokul ve liselerde İngilizce dersleri yoğun olarak verilmesine rağmen,
öğrencilerin arzu edilen düzeyde bir dil becerisine ulaşamadığı gözlenmektedir (Karahan, 2007). Tutumlar
davranışlarımızı şekillendirmede temel bir rol oynadığı için yabancı dil öğretmenlerinin öğrencilerin
tutumlarını belirleyebilmeleri ve onları olumlu yönde etkileyecek teknikleri geliştirebilmeleri bu hususta
oldukça önem arz etmektedir (Zefran, 2015). Öğretmenler öğrencilerine yabancı bir dili öğrenmeye
yönelik olumlu tutumlar geliştirme konusunda yardımcı olabilirler. Ancak, bunu başarılı bir şekilde
gerçekleştirebilmeleri için öğretmenlerin öğrenci tutumlarının nelerden etkilendiğinin de farkında
olmaları gerekmektedir.
Çalışmanın Amacı
Türkiye’nin Kars ilinde öğretim gören lise öğrencilerinin İngilizce öğrenmeye yönelik dil tutumlarını
belirlemektir. Çalışmanın ikincil amacı İngilizceye yönelik tutumlarda kız ve erkek öğrenciler arasındaki
olası farklılıkları saptamaktır.
Araştırma Soruları
Bu amaçlar doğrultusunda mevcut çalışmaya yön veren araştırma soruları şunlardır:
1.
2.
3.
4.

Lise öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizce öğrenmeye yönelik tutumları nelerdir?
İngilizce öğrenimine yönelik tutumları bakımından kız ve erkek öğrenciler arasında belirgin bir
fark var mıdır?
İngilizce öğrenimine yönelik tutumları bakımından sınıflar arasında belirgin bir fark var mıdır?
İngilizce öğrenimine yönelik tutumları bakımından okullar arasında belirgin bir fark var mıdır?
Yöntem

Çalışmanın Evreni
Çalışmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Kars ilinin merkezinde yer alan beş
farklı lisede öğrenim gören öğrenciler (135 kız ve 126 erkek olmak üzere) oluşturmuştur. İlgili okullar ve
öğrencilerin dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. Çalışmanın amacı Kars ilinde öğrenim gören lise
öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizceye yönelik tutumlarını belirlemek olduğu için örneklem seçiminde
amaçsal örneklem seçim tekniğine başvurulmuştur. Her ne kadar bu çalışma, Kars ilinde lise düzeyinde
öğrenim gören 261 kişilik öğrenci grubu ile sınırlı olsa da, bu gruptan elde edilecek sonuçların Türkiye
genelinde lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin yabancı dil olarak İngilizce öğrenmeye yönelik
geliştirdikleri tutumlar hakkında genel bir fikir sunma açısından yeterli olduğu düşünülmektedir.
Tablo 1. Ölçeğin Uygulandığı Okullar ve Katılan Öğrenci Sayıları ve Yüzdelikleri
Okul Adı
Fen Lisesi
Hüsnü Özyeğin
Alpaslan
Cumhuriyet
Haydar Aliyev
Toplam

N
54
30
63
48
66
261

%
21,0
11,5
24,0
18,3
25,2
100

Araştırmanın Modeli
Araştırmada tarama (betimleme) modeli kullanılmıştır. Türkiye’de lise düzeyinde öğrenim gören
öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumları, geçerlilik ve güvenirliği ölçülmüş bir tutum ölçeğiyle
ölçülmüştür.
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Veri Toplama Aracı
Mevcut çalışmada Gömleksiz (2003) tarafından geliştirilen ve 56 adet Likert türü madde içeren (18
adet olumsuz, 28 adet ise olumlu tutum cümlesi) “İngilizce Duyuşsal Alana İlişkin Tutum Ölçeği”
kullanılmıştır. Bu ölçek tek boyutlu olmasına rağmen, ölçek kendi içerisinde bir bütünlük oluşturmak
amacıyla çeşitli alt boyutlara ayrılmıştır. Bu alt başlıklar öğretmen, güven, kullanışlık ve ilgidir. Her bir alt
boyuta ait olumlu ve olumsuz tutum maddeleri bulunmaktadır. Olumlu ifadeli maddeler “Kesinlikle
Katılıyorum” seçeneğinden başlayarak 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde puanlanırken, olumsuz ifadeli maddeler ters
yönde işleyecek şekilde 1, 2, 3, 4, 5 olarak puanlanmıştır. Ölçeğin bütün olarak alpha güvenirlik katsayısı
.95 olarak saptanmıştır.
Süreç
Çalışmada kullanılacak ölçeği uygulamak amacıyla öncelikle Gömleksiz’den e-mail yoluyla izin
alınmış. Daha sonra ise hem Kars Valiliği, hem de Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nden yazılı olarak hangi
okullarda uygulanacağına dair izinler alınmış, 24.09.2018-03.10.2018 tarihleri arasında adı geçen okullarda
araştırmacıların kendileri sınıflara giderek gerekli açıklamaları yapmış ve gönüllü öğrencilerden ilgili ölçeği
doldurmaları istenmiştir.
Veri Analizi
Verilerin analizi amacıyla SPSS 20 programı kullanılmıştır. Veriler öncelikle Exel programında yazılmış,
daha sonra ise SPSS programına aktarılmıştır. Nicel araştırma niteliği taşıyan çalışmada veriler bağımsız ttest, ANOVA ve betimsel istatistiklerle değerlendirilmiştir ve tablolara dönüştürülmüştür.
Bulgular
Araştırma Sorusu 1: Lise öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizce öğrenmeye yönelik tutumları nelerdir?
Tablo 2. Lise öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizce öğrenmeye yönelik tutumları
N
toplam
Valid N (listwise)

261
261

Minimum
88,00

Maximum
263,00

Mean
187,0038

Std. Deviation
37,89992

Tablo 2’de görüldüğü üzere lise öğrencilerinin İngilizce öğrenmeye yönelik tutumlarının genel olarak
olumlu olduğu gözükmektedir (minimum 88, maximum 263 aritmetik ortalama 187).
Araştırma Sorusu 2: İngilizce öğrenimine yönelik tutumları bakımından kız ve erkek öğrenciler arasında
belirgin bir fark var mıdır?
Tablo 3: Öğrencilerin Cinsiyetlerinin İngilizceye Yönelik Tutumları Üzerinde Etkisi (Bağımsız t-Test Sonucu)
Cinsiyet
Erkek
Kız

N

x̅

S

126 182,4603

37,28520

135 191,2444

38,11441

sd

t

p

259

1,88

,061

Tablo 3’te görüldüğü üzere lise öğrencilerinin İngilizce öğrenmeye yönelik tutumlarında kız ve erkek
öğrenciler bakımından önemli bir fark olmadığı belirlenmiştir. Hem kız hem de erkek öğrencilerin yabancı
dil olarak İngilizce öğrenmeye yönelik olumlu tutumlara sahip oldukları gözlenmektedir.
Araştırma Sorusu 3: İngilizce öğrenimine yönelik tutumları bakımından sınıflar arasında belirgin bir fark
var mıdır?
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Tablo 4: İngilizce öğrenimine yönelik tutumları bakımından sınıfların karşılaştırılması (ANOVA testi
sonucu)
(I) Sınıf

(J) Sınıf

Mean Difference
(I-J)

Std. Error

11.sınıf
16,24840*
4,83482
12.sınıf
,93699
8,29873
*
10.sınıf
-16,24840
4,83482
11.sınıf
12.sınıf
-15,31140
8,35204
10.sınıf
-,93699
8,29873
12.sınıf
11.sınıf
15,31140
8,35204
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
10.sınıf

Sig.
,003
,993
,003
,161
,993
,161

95% Confidence Interval
Lower Bound
Upper Bound
4,8512
27,6456
-18,6258
20,4998
-27,6456
-4,8512
-34,9998
4,3770
-20,4998
18,6258
-4,3770
34,9998

Öğrencilerin okudukları sınıflar bakımından İngilizce öğrenimine yönelik tutumları incelendiğinde 10.
sınıf ile 11. sınıflar arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmektedir. Tablo 4’te görüldüğü üzere 10.
sınıfta okuyan öğrencilerin 11. sınıfta okuyan öğrencilere nazaran İngilizce öğrenimine yönelik daha
olumlu tutumlar geliştirdikleri belirlenmiştir. Diğer sınıflar arasında belirgin bir farklılık saptanmamıştır.
Araştırma Sorusu 4: İngilizce öğrenimine yönelik tutumları bakımından okullar arasında belirgin bir fark
var mıdır?

628

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

Tablo 5: İngilizce öğrenimine yönelik tutumları bakımından okulların karşılaştırılması (ANOVA testi sonucu)
(I) Okul

(J) Okul

Mean
Difference (IJ)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Hüsnü Özyeğin

6,31481

8,61167

,949

-17,3442

29,9738

Alpaslan

5,48148

7,01344

,936

-13,7867

24,7496

16,62731

7,50218

,177

-3,9836

37,2382

8,05724

6,93948

,773

-11,0077

27,1222

Fen Lisesi

-6,31481

8,61167

,949

-29,9738

17,3442

Alpaslan

-,83333

8,38910

1,000

-23,8809

22,2142

10,31250

8,80179

,768

-13,8688

34,4938

1,74242

8,32737

1,000

-21,1355

24,6204

-5,48148

7,01344

,936

-24,7496

13,7867

,83333

8,38910

1,000

-22,2142

23,8809

11,14583

7,24562

,539

-8,7602

31,0519

2,57576

6,66128

,995

-15,7249

20,8764

Fen Lisesi

-16,62731

7,50218

,177

-37,2382

3,9836

Hüsnü Özyeğin

-10,31250

8,80179

,768

-34,4938

13,8688

Alpaslan

-11,14583

7,24562

,539

-31,0519

8,7602

Haydar Aliyev

-8,57008

7,17406

,755

-28,2795

11,1394

Fen Lisesi

-8,05724

6,93948

,773

-27,1222

11,0077

Hüsnü Özyeğin

-1,74242

8,32737

1,000

-24,6204

21,1355

Alpaslan

-2,57576

6,66128

,995

-20,8764

15,7249

8,57008

7,17406

,755

-11,1394

28,2795

Lower Bound Upper Bound

Fen Lisesi
Cumhuriyet
Haydar Aliyev

Hüsnü Özyeğin
Cumhuriyet
Haydar Aliyev
Fen Lisesi
Hüsnü Özyeğin
Alpaslan
Cumhuriyet
Haydar Aliyev

Cumhuriyet

Haydar Aliyev

Cumhuriyet

Tablo 5’te görüldüğü üzere yabancı dil olarak İngilizce öğrenmeye yönelik tutumları bakımından
liseler arasında belirgin bir farklılık saptanmamıştır.
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Tartışma Ve Sonuç
Türkiye'nin Kars ilinde lise öğrenimi gören öğrencilerin İngilizceye yönelik tutumlarının belirlenmesi
amacıyla yapılan bu çalışmada öğrencilerin genel olarak orta düzeyde olumlu tutumlara sahip oldukları ve
cinsiyet bakımından kız ve erkek öğrenciler arasında belirgin bir fark olmadığı belirlenmiştir. Okul türü
bakımından da herhangi bir fark olmadığı, ancak 10 ve 11. sınıfların arasında önemli bir fark olduğu, 10.
Sınıfta okuyan öğrencilerin 11. Sınıfta okuyan öğrencilere kıyasla İngilizceye yönelik daha olumlu
tutumlara sahip oldukları görülmüştür. Çalışmadan elde edilen bu sonuçlar literatürde daha önceden
yapılan benzer çalışmalardan elde edilen bulguların bir kısmıyla örtüşürken bir kısmıyla da
örtüşmemektedir. Örneğin, Türkiye bağlamında Karahan (2007) tarafından 190 ortaokul öğrencisinin
İngilizce öğrenimine yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmada, öğrencilerin orta
düzeyde olumlu tutumlara sahip oldukları ancak cinsiyet bakımından kız öğrencilerin erkek öğrencilere
kıyasla daha olumlu tutumlar geliştirdikleri saptanmıştır. Benzer şekilde, İnal, Evin ve Saracaloğlu (2005)
öğrencilerin yabancı dil başarı düzeyleri ile yabancı dile ilişkin tutumları arasındaki ilişkiyi inceledikleri
çalışmalarında kız öğrencilerin erkek öğrencilere nazaran dil öğrenimine yönelik daha olumlu tutumlara
sahip olduklarını bulmuşlardır. Ayrıca, araştırmacılar okul türü bakımından normal lise öğrencilerinin,
anadolu lisesi ve özel okul öğrencilerine göre daha dil öğrenimine yönelik daha olumlu tutum
sergilediklerini belirlemişlerdir.
Türkiye bağlamında yapılan bir başka çalışmada, Kazazoğlu (2013) Ankara ilinde öğrenim gören 8. ve
9. sınıf ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce derslerine yönelik tutumlarını araştırmış ve sonuç olarak
öğrencilerin orta düzeyde olumlu tutumlara sahip olduklarını saptamıştır. Ancak, araştırmacı cinsiyet
bakımından öğrenciler arasında önemli bir farklılık olduğunu, erkek öğrencilerin kız öğrencilere nazaran
İngilizce dersine yönelik daha olumlu tutumlar geliştirdiklerini belirlemiştir. Benzer başka bir araştırmada,
Gökyer ve Bakcak (2014) Türkiye’nin Bingöl ilinde zorunlu ders olarak İngilizce öğrenimi gören üniversite
1. sınıf öğrencilerinin ilgili derse yönelik tutumlarını belirlemeye çalışmışlardır. Araştırmacılar Gömleksiz
(2003) tarafından geliştirilen ve mevcut çalışmada da kullanılan ölçeği toplam 2428 öğrenciye uygulamışlar
ve sonuç olarak öğrencilerin İngilizce dersine yönelik orta düzeyde olumlu tutumlara sahip olduklarını,
ancak erkek öğrencilerin tutum puanlarının kız öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğunu saptamışlardır.
Sonuç olarak, bu çalışmadan elde edilen bulgulara istinaden öğrencilerin yabancı kültürleri
anlamalarına yardımcı olan İngilizce dil becerisi yeterlilik düzeyinin onlar için öneminin farkında oldukları
ve İngilizce öğrenimine yönelik orta düzeyde olumlu tutumlar geliştirdikleri söylenebilir. Yabancı dil
öğrenimi üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilen tutumlar bireyin öğrenme
sürecine etkin bir şekilde katılma kapasitesini belirlediğinden, tutumlar ile dil başarısı arasında doğrudan
bir ilişki olduğu gözlenmektedir (Clément, Gardner & Smythe 1977; Gökyer & Bakcak, 2014; Kazazoğlu,
2013). Bu nedenle, yabancı dil öğrenimini sürecinde, tutumlar göz ardı edilmemeli, yabancı dil
öğretmenleri öğrencilerin olumlu tutumlar geliştirmeleri hususunda onlara yardımcı olmalı ve ders
içerikleri (müfredatlar) öğrencilerin bireysel seçimlerini içeren tutumlara da yer vermelidir.
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Üniversite Öğrencilerinin Yansıtıcı Günlüklerinden Hareketle Söz Varlığı
Üzerine Bir Çalışma
A Study On The Existence Of The Words Move From Reflective
Diaries of University Students
Doç.Dr. Tazegül Demir Atalay, Türkiye, tazeguldemir@gmail.com
Özet
Söz varlığı bireyin daha anne karnında oluşturmaya başladığı ve devamında bütün hayatı boyunca
geliştirmeye devam ettiği çok önemli bir husustur. Kelime hazinesi olarak da ifade edilen söz varlığı, bireyin
hayatı boyunca edindiği bütün kelimeleri kapsayan birikimidir. Söz varlığı bünyesinde kelime hazinesi,
atasözü, deyim ve ikilemeleri de bulunduran kapsamlı bir dilbilgisi sahasını işaret etmektedir. Bu
çalışmada, Üniversite öğrencilerinin oluşturdukları yansıtıcı günlüklerden hareketle, bu öğrencilerin söz
varlıkları, ikilemeler, deyimler ve atasözü kullanımları açısından incelenmiştir. Nitel bir yapıya sahip olan
bu betimsel çalışmada başvurulan araştırma yöntemi doküman incelemesidir. Araştırma sonucunda
üniversite öğrencilerinin yansıtıcı günlüklerine yansıyan söz varlıklarının kelime çeşidi açısından çok iyi bir
düzeyde olduğu deyim ve ikilemeler açısından düşük düzeyde de olsa yeterince söz varlığına sahip
oldukları; ancak atasözü açısından çok yetersiz bir kelime hazinelerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: söz varlığı, atasözü, deyim, ikileme
Abstract
It is a very important fact that the word is beginning to form in the womb of the individual and
continues to develop throughout the whole life. The existence of a word, also referred to as a word
treasure, is the accumulation of all the words that an individual takes throughout his life. Thus, vocabulary
refers to a comprehensive grammar of vocabulary, which includes vocabulary, proverbs, idioms and
dilemmas.
In this study, students were examined in terms of vocabulary, idioms, idioms, and proverbial use, based
on reflective diaries created by university students. In this descriptive study, which has a qualitative
structure, the research method used is to examine the document. As a result of the research, it was found
that the vocabulary reflected in the reflection diaries of the university students had a sufficient level of
vocabulary in terms of idioms and dilemmas at a very low level, but it is the result of a very insufficient
vocabulary for the proverb.
Keywords: verbal existence, proverb, idiom, redundancy
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Giriş
Söz varlığı bireyin daha anne karnında oluşturmaya başladığı ve devamında bütün hayatı boyunca
geliştirmeye devam ettiği çok önemli bir husustur. Nitekim bireyin kendini ifade edebilmesinde ve
iletişimde bulunduğu kişileri anlayabilmesinde sahip olduğu kelime bilgisinin önemi büyüktür. Kelime
hazinesi olarak da ifade edilen söz varlığı, bireyin hayatı boyunca edindiği bütün kelimeleri kapsayan
birikimidir. Söz varlığı bir toplumun bütün özelliklerini içinde barındıran bir ayna olarak da belirtilebilir.
Nitekim bu kavram içerisinde bir topluma ait maddi ve manevi kültürü de kapsayan bir dünya görüşü
bulunmaktadır. Dolayısıyla söz varlığı bünyesinde kelime hazinesi, atasözü, deyim ve ikilemeleri de
bulunduran kapsamlı bir dilbilgisi sahasını işaret etmektedir. Atasözü ve deyimler, her dilde önemli bir yer
tutan ve duygu - düşüncelerin en etkili şekilde ifade edilmesinde vazgeçilmez olan öğelerdendir. Atasözü
ve deyimlerin aynı dili kullanan toplumların tarih boyunca edindikleri bilgi, birikim ve tecrübe sonucu
olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Öte yandan, aynı ya da birbirine yakın kültür havzalarında yaşayan
fakat farklı dilleri kullanan toplumların kendi dillerinde kullandıkları atasözleri ve deyimlerin de birbirine
yakınlıklarının hemen dikkati çektiğinin de diller açısından bir gerçek olduğunu kabul etmeliyiz. İkilemeler
ise Türkçenin en önemli kelime hazinesi unsurları içerisinde yer alır. İkileme aynı, yakın ya da zıt anlamlı
iki veya daha çok kelimenin bir tek kelime gibi anlam göstermek üzere yan yana gelmesi olarak ifade edilir.
Yazma düşünmeyle iç içe bütünsel bir süreci içermektedir (Ataman, 2009:101). Bu nedenle yazma
becerisi mekanik değil eleştirel bir düşünme süreci olarak algılanmaktadır. Yazma süreci, beyinde
yapılandırılmış bilgilerin gözden geçirilmesiyle başlamaktadır. Öncelikle yazının amacı, yöntemi, konusu ve
sınırları belirlenerek yazılacak bilgiler seçilmektedir. Seçilen bilgiler çeşitli zihinsel işlemlerden geçirilerek
hedef dilde var olan kelime hazinesi ile yazılmaktadır. Çok aşamalı ve karmaşık bir süreç söz konusu olduğu
için Schiller (1954)’e göre öğreniciler, öğrenme süreçlerindeki performanslarının çoğunu yazmak için
harcamaktadırlar. Yaman (2010:272), yazma becerisinin içerdiği süreçler bakımından öğreniciler
tarafından zorluk derecesi yüksek olarak algılanmasının, onların olumsuz tutum geliştirmelerine zemin
hazırladığını ifade etmektedir. Olumsuz tutum ise yazma tutukluğu buna bağlı olarak da yazmaktan
kaçınma ya da yazma görevini yerine getirmemeyle sonuçlanmaktadır.
Yazmada başarılı olamadığı, o görevi beceremediği ön kabulü ile etkinliğe başlama, yazmada başarılı
olamayacağını düşünme ya da başarısız olmaktan korkma (Özbay ve Zorbaz, 2012), öğrenicinin kendine
yönelik yazma öz yeterlik algısının azalmasına ve kendini genelde Türkçe öğrenme sürecinde özelde ise
yazma becerisinde başarısız olarak nitelemesine neden olacaktır. Bu, gerek dil öğrenimi gerekse becerinin
gelişimi açısından oldukça olumsuz bir durumdur. Çünkü sahip olunan öz yeterlik algısının yeni bir dil
öğrenme üzerinde oldukça etkili olduğu bilinmektedir (Raoofi, Tan ve Chan, 2012).
Öğrenicilerin kendilerine yönelik farkındalıkları veya algıları olarak nitelenen öz yeterlik, kişinin belirli
bir performansı gerçekleştirmek için gerekli etkinlikleri düzenleyip amacına uygun bir şekilde
gerçekleştirme kapasitesi hakkında kendine ilişkin inancıdır (Bandura, 1997:3; 1986:391). Yazma öz
yeterliği ise bireyin sahip olduğu yazma becerisi düzeyine ilişkin inanç ve algısını kapsamaktadır (Demir,
2014; 2011). Yazma öz yeterliği yüksek olan öğrenicilerin bir yazma görevindeki kaygı düzeyleri, etkinliği
bitirmelerine engel oluşturmazken öz yeterlik düzeyi düşük öğrenicilerin verilen görevde zorlanmalarına
veya etkinliği sürdürememelerine neden olmaktadır (Uygun, 2012). İfade edilen görünümde öz yeterliğin
kaynakları önemli görülmektedir. Çünkü öğrenicilerin kendilerine yönelik algılarını deneyim, gözlem,
sosyal görüş, psikolojik ve ruhsal durumları şekillendirmektedir. Geçmişte yazmaya ilişkin olumlu
deneyimlere sahip değilse öğrenicinin yazma becerisinin istenilen düzeyde geliştirilemeyeceği dile
getirilebilir. Dolayısıyla öğrenicilerin yazma sürecinde yaşadıkları deneyimler önemsenmeli ve
sorgulanmalıdır. Deneyimler üzerinde düşünülmüyorsa; ön bilgiler yeni öğrenmelere rehberlik etmiyorsa
yapılan hatalar tekrarlanmaya devam edecek, süreçte karşılaşılan problemler çözümlenemeyecektir.
Öğreniciler, yazma uygulamasında ne yaptıkları hakkında düşünmeli, hangi aşamayı nasıl
gerçekleştirdiklerini sorgulamalı ve etkinlik sırasında ortaya koydukları performansla ilgili farkındalık
kazanabilmelidirler (Kızılkaya ve Aşkar, 2009). Bu, yansıtıcı bir alışkanlık olarak düşünülebilir. Yansıtma,
herhangi bir deneyimin hatırlanarak üzerinde düşünülen ve amacı belirli bir görev dikkate alınarak
değerlendirmede bulunulan bir süreçtir (Atay, 2003: 54). Yansıtmanın sağlanmasında öğrenicinin kendi
yazma sürecine ilişkin farkındalığı çok önemlidir. Öğrenicinin kendini izlemesi ve kendisi ile ilgili
farkındalığını artırması için yansıtıcı günlüklerden yararlanılabilir. Yaşanılan deneyimi kaydetmek,
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öğrenmeyi artırmak, yazmayı geliştirmek, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek, üstbilişi
aktifleştirmek, problem çözme becerilerini geliştirmek, grup içerisinde iletişimi artırmak gibi amaçları
gerçekleştirmek için yansıtıcı günlükler kullanılmaktadır (Moon, 1999; 2007).
Yansıtıcı günlükler, bireyin öğrenme sürecinde yaptığı araştırma, sorgulama, deneme, gözlem, öneri
gibi çalışmaları ile duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgeler olarak tanımlanmaktadır (Uslu, 2009).
Wilson ve Jan (1993)’e göre yansıtıcı günlükler, öğrenicilerin kişisel tepkilerini, değişen görüşlerini ve
öğrenme süreçleri ile içeriğe ilişkin bilgilerini kaydettikleri materyallerdir. Yansıtıcı günlüklerde yazma
deneyimi gerçekleştirilmekte, deneyim üzerinden yansıtma yapılmakta, deneyimden öğrenme
gerçekleştirilerek sonuca varılmakta; ulaşılan sonuçtan hareketle bir sonraki aşama planlanmaktadır. Bu
süreç bir döngü hâlinde devam etmektedir (Malthouse ve Roffey- Barentsen, 2013). Yansıtıcı günlüğün
günlükten temel farkı, ifade edilen döngüdür.
Yansıtıcı günlüklerin yazımında üretim, Raw, Brigden ve Gupta (2005)’ya göre üç basamakta
gerçekleşmektedir. Birinci basamak, bir görevde hoşa gitmeyen, rahatsız edici bir durumun fark
edilmesidir. İkinci aşama, görevin analizi, üçüncüsü ise görevi başarmak için fikirlerin geliştirilmesidir.
Sıralanan üç aşama her yazım sürecinde gerçekleştirilmektedir ancak bu şekilde öğrenicinin kendi
öğrenmesi üzerinde düşünmesi sağlanmaktadır. Moon (2009), günlüklerde yer alan değerlendirmelerden
öğrenicilerin kendi öğrenme süreçlerine yönelik farkındalık düzeylerinin tespit edilebileceğini söylemekte
ve bunu yansıtıcı yazma seviyeleri olarak ifade etmektedir. Bu yazma seviyeleri şu şekildedir:
Tablo 1. Yansıtıcı Yazma Seviyeleri
Düzey
Davranış
Tanımlayıcı yazma
Günlükler, az miktarda yansıtma içerir. Öğrenme sürecine ilişkin
değerlendirmeden ziyade öğrenme sürecinde izlenen sıra
anlatılmaktadır.
Bir miktar yansıtma içeren Fazla yansıtma içermeyen günlüklerdir. Genel itibariyle soru-cevap
tanımlayıcı yazma
hissi veren tanımlamalar içerir. Öğrenme sürecine yönelik analizin
yetersiz olduğu görülür.
Yansıtıcı yazma
Sürece ilişkin öğrenicinin bir fikri vardır ancak bu fikir bütün bir süreci
kapsamaktan uzak sadece ilgi, dikkat vb. nedenlerle belirli aşamaları
içerir. Bu aşamalara yönelik öğrenicinin süreç için analizleri vardır,
yansıtıcı değerlendirmeler yapmıştır, farkındalık oluşturmaktadır.
Fakat bu farkındalık belirli aşamalarla sınırlıdır.
İleri seviye yansıtıcı yazma
Öğrenme sürecini izlemiş, süreçte karşılaştığı problemlerin ortadan
kaldırılması için farklı çözüm yolları üretmiş ve buna yönelik bir
değerlendirmede bulunmuş günlüklerin yapısıdır. Üretimde derin bir
yansıtma vardır ve üstbiliş stratejilerinin aktif olarak kullanıldığı
görülür. Geçmiş yaşantılar, yeni öğrenmelere rehberlik eder.
Yansıtıcı düşünme, öğrencilere varsayımları sorgulama, soru sorma, özet yapma, seçerek çizelgeleri
hazırlama, karşılaştırma yapma, vb. düşünmeyi geliştirici stratejilere yer vermektedir (Çubukçu, 2011).
İfade edilen stratejilerin kullanımı öğreniciyi bir üst basamağa yani öğrenme sürecini planlama, izleme ve
değerlendirmeye hazırlar (Melanlıoğlu, 2012). Yukarıda belirtilen seviyeleri gerçekleştirme öğrenicinin
üstbiliş becerilerini ne ölçüde kullandığına göre değişmektedir. Bu becerileri kullanabilen öğrenici,
öğrenme sürecinde bağımsız hareket etme olanağına sahiptir. Elbette günlüklerin oluşturulma sürecinde
öğretmenin öğrenicilere yaptığı rehberlik çok önemlidir. Öğretmen, yazılan yansıtıcı günlükleri kontrol
edip öğrenicilere geribildirim vererek öğrencinin konuya ilişkin düşüncelerini doğru bir şekilde
oluşturmasına yardımcı olmalıdır (Walker, 2003). Ancak bu şekilde öğrenici, yansıtıcı yazma seviyesini
yükseltip öğrenme sürecini yönlendirebilir.
Yansıtıcı günlükler, bireyin öğrenme sürecinde yaptığı araştırma, sorgulama, deneme, gözlem, öneri
gibi çalışmaları ile duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgeler olarak tanımlanmaktadır. Yansıtıcı
günlükler, öğrenicilerin kişisel tepkilerini, değişen görüşlerini ve öğrenme süreçleri ile içeriğe ilişkin
bilgilerini kaydettikleri materyallerdir. Yansıtıcı günlüklerde yazma deneyimi gerçekleştirilmekte, deneyim
üzerinden yansıtma yapılmakta, deneyimden öğrenme gerçekleştirilerek sonuca varılmakta; ulaşılan
sonuçtan hareketle bir sonraki aşama planlanmaktadır.
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Amaç
Bu çalışmada, Üniversite öğrencilerinin oluşturdukları yansıtıcı günlüklerden hareketle, bu
öğrencilerin söz varlıkları, ikilemeler, deyimler ve atasözü kullanımları açısından incelenmiştir.
Yöntem
Nitel bir yapıya sahip olan bu betimsel çalışmada başvurulan araştırma yöntemi doküman
incelemesidir. Bilgi toplama yöntemi olarak kullanılan doküman inceleme yöntemi Foster'ın belirttiği; (1)
dokümanlara ulaşma, (2) orjinalliği kontrol etme, (3) dokümanları anlama, (4) verileri analiz etme ve (5)
veriyi kullanma şeklinde yapılmıştır (akt. Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 193). Araştırmada önce, yansıtıcı
günlüklerdeki kelime hazinesi özellikleri (isim, fiil, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç ve ünlem) ile atasözü,
deyimler ve ikilemeler tespit edilmiş daha sonra ise bu bulgular değerlendirilmiştir.
Araştırmada Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde çeşitli bölümlerde öğrenim gören 200
üniversite öğrencisi çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu nedenle basit seçkisiz örnekleme yöntemi
kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmada yansıtıcı günlüklerde yer alan kelime hazinesi (isim, fiil, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç ve
ünlem), ikilemeler, deyimler ve atasözleri kullanımı açısından değerlendirmeye alınmıştır. Bu açıdan
bulgular başlıklar hâlinde tablolaştırılmıştır.
Kelime Hazinesine Ait Bulgular
Araştırmada kelime hazinesine ait bulgular sözcük türü (isim, fiil, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç ve
ünlem) bazında ele alınmış ve elde edilen veriler tablolar hâlinde sunulmuştur:
Tablo 1: Yansıtıcı günlüklerde yer alan isimler
Kelime

Kelime
sıklığı

%

Kelime

Kelime
sıklığı

%

Kelime

Kelime
sıklığı

%

ders
zor
kolay
iyi

72
54
45
42

5,58
4,41
3,48
3,25

tempo
hoca
ödev
önemli

33
30
26
25

2,55
2,32
2,01
1,93

çalışma
sıkıcı
keyifli
öğrenciler

21
21
20
20

1,62
1,62
1,60
1,60

konu
ilginç

42
40

3,25
3,10

Gazete
lazım

24
24

1,86
1,86

Reklam
ilanlar

20
12

1,60
0,93

Hayal
sınır

40
37

3,10
2,86

yorgun
zorunlu

23
23

1,78
1,78

taraf
kalıp

10
5

0,77
0,38

kelime
komik

35
35

2,71
2,71

hasta
Diğer
isimler

22
648

1,76
50,23

egzersiz

3

0,23

Tabloda yansıtıcı günlüklerde en sık kullanılan isimlere yer verilmiştir. Buna göre yansıtıcı günlüklerde
toplam 1290 tane isim çeşidi tespit edilmiştir. Bu isimlerden bir kısmının tekrar etmesi sonucu şiirlerde
kullanılan isim sayısı 2021’e yükselmiştir. Yansıtıcı günlüklerde en fazla sıklığa sahip olan isim ise 72 tane
kullanılan “bugün” kelimesidir. En sık kullanılan diğer isimler ise sırasıyla şu şekildedir: ben, da, bir, bu, o,
de, kafe, ne, mı(mi mu mü), çok, anne, sonra, hoca, arkadaş, yok, gün, okul, ders, gibi vb. Yansıtıcı
günlüklerde en çok kullanılan sözcük türü de isim olmuştur.
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Tablo 2: Yansıtıcı günlüklerde yer alan fiiller
Kelime

%

Kelime

OlGel-

Kelime
sıklığı
110
53

%

sıkıl
yap

Kelime
sıklığı
100
101

6,88
3,31

KalAğlaDe-

42
39
33

DüşAlBilGörGülYanKılEtEğlen-

Kelime
sıklığı
53
40

%

5,38
3,12
5,30

Kelim
e
anla
Hasta
ol
sar
dinle
beğen

2,62
2,44
2,06

sev
sol
uyu

86
50
82

25
39
24

1,56
2,48
1,54

32
28
26
19
19
17
17
17

2,00
1,75
1,62
1,18
1,18
1,15
1,15
1,15

gül
duy
iste
söyle
bil
kullan
öğren
oku

74
103
79
80
54
47
87
108

4,63
6,32
4,75
5,00
3,25
2,96
5,32
6,68

bekle
yorul
dinlen
kork
atla
sil
yan
Yas tut

38
25
65
30
21
43
12
10

2,46
1,25
4,06
1,85
1,31
2,69
0,75
0,62

16

1,12

çalış

52

3,12

diğer

556

34,79

6,25
6,26

3,22
2,50

Yansıtıcı günlüklerde toplam 619 tane fiil çeşidi tespit edilmiştir. Bu fiillerden bir kısmının tekrar
etmesi sonucu şiirlerde kullanılan fiil sayısı 1598’e yükselmiştir. En çok tekrar edilen fiil ise “ol-“ fiilidir.
Yansıtıcı günlüklerde isminden sonra en çok kullanılan tür ise fiil olmuştur.110 kere tekrarlanan “ol-“ fiili
en çok kullanılan fiil olmuştur.
Tablo 3: Yansıtıcı günlüklerde yer alan sıfatlar
Kelime

Kelime
sıklığı

%

Kelime

Kelime
sıklığı

%

Kelime

Kelime
sıklığı

%

Bu

101

13,81

önceki

56

7,42

Bazı

88

12,00

Bir

89

12,17

Yeni

87

11,92

Gelecek

76

10,39

Her

24

3,28

kötü

90

12,31

aynı

89

12,11

O
Güzel

22
12

3,20
1,64

çok
Bir

98
76

13,40
10,39

enteresan 25
iyi
34

3,30
4,65

bazı

54

7,38

birkaç

87

11,92

diğer

33,78

247

Toplamda 284 tane sıfat tespit edilmiştir. Bu sıfatlardan bir kısmının tekrar etmesi sonucu yansıtıcı
günlüklerde kullanılan sıfat sayısı 731’e yükselmiştir.
Tablo 4: Yansıtıcı günlüklerde yer alan zamirler
Kelime

Kelime sıklığı

%

Ben
Sen
Kimi
Ne
Kim
Bu
O
diğer

61
45
25
17
14
13
11
51

26,06
19,23
10,68
7,26
5,98
5,55
4,70
21,79

Toplamda 24 tane zamir tespit edilmiştir. Bu zamirlerden bir kısmının tekrar etmesi sonucu şiirlerde
kullanılan zamir sayısı 234’e yükselmiştir. En çok kullanılan zamir 61 kez tekrar eden ‘ben’ kişi zamiridir.
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Tablo 5: Yansıtıcı günlüklerde yer alan zarflar
Kelime

Kelime
sıklığı

%

Kelime

Kelime
sıklığı

%

Kelime

Kelime
sıklığı

%

Kelime

Kelime
sıklığı

%

Böyle

85

5,66

daha

55

3,66

şimdiye
kadar

60

4

Sabahları

26

1,73

Bugün

76

5,06

daha
çok

34

2,26

epeyce

43

2,86

yarın

64

4,25

Ne

74

4,93

biraz

50

3,33

Hızlı

70

4,66

Dün

79

5,26

Al

62

4,13

hiç

43

2,86

yavaş

65

4,33

38

2,53

Nice

60

4

Aslında

29

1,93

İnsanca

24

1,60

Gündüz
vakti
Aşağı

54

3,60

Çok

60

4

en

38

2,53

tekrar

57

3,72

diğer

44

2,93

Toplamda 159 tane zarf çeşidi tespit edilmiştir. Bu zarflardan bir kısmının tekrar etmesi sonucu
yansıtıcı günlüklerde kullanılan zarf sayısı 1500’e yükselmiştir. “Böyle” zarfı 85 defa tekrar etmiş ve en sık
kullanılan zarf olarak belirlenmiştir.
Tablo 6: Yansıtıcı günlüklerde yer alan edatlar
Kelime

Kelime sıklığı

%

Aynen
Mı,mi,mu,mü
Gibi
İle
Kadar
Değil

158
84
38
12
8
5

39,5
21,0
9,5
3
2
1,25

diğer

95

23,75

Toplamda 18 tane edat tespit edilmiştir. Bu edatlardan bir kısmının tekrar etmesi sonucu yansıtıcı
günlüklerde kullanılan edat sayısı 400’e yükselmiştir. En çok kullanılan edat “aynen” edatı olmuştur. Bu
edat türü 158 defa tekrarlanmıştır.
Tablo 7: Yansıtıcı günlüklerde yer alan bağlaçlar
Kelime

Kelime sıklığı

%

Da,de

42

8,69

Hem…hem

25

5,17

ve

150

31,05

veya

100

20,7

çünkü

142

29,39

Ki

11

2,27

İle
Ne…ne

7
6

1,44
1,24

Toplamda 12 tane bağlaç çeşidi tespit edilmiştir. Bu bağlaçlardan bir kısmının tekrar etmesi sonucu
yansıtıcı günlüklerde kullanılan bağlaç sayısı 483’e yükselmiştir. “ve” bağlacı 150 defa tekrar ederek en sık
kullanılan bağlaç olmuştur.
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Tablo 8: Yansıtıcı günlüklerde yer alan ünlemler
Kelime

Kelime sıklığı

%

Ya

10

100

Toplamda 11 tane ünlem tespit edilmiştir. Bu ünlemlerden bir kısmının tekrar etmesi sonucu yansıtıcı
günlüklerde kullanılan ünlem sayısı 56’ya yükselmiştir. En sık tekrar eden ünlem ise “Ah!” ünlemidir ve
19 kez tekrar etmiştir.
Deyimlere Ait Bulgular
Yansıtıcı günlüklerde yer alan deyimler aşağıda tablolar hâlinde sunulmuştur.
Tablo 9: Yansıtıcı günlüklerde yer alan DEYİMLER
Kelime

Kelime sıklığı

Kelime

Kelime
sıklığı

Kelime

Kelime
sıklığı

Yüz yüze gel-

12

Yas tut-

2

Hasret çek-

11

Kolu kanadı kırıl-

2

Haram ol-

3

Haber al-

5

Kan ağla-

3

Gözyaşı dök-

11

Umut bağla-

4

Can dayan-

4

Şahit ol-

8

Ah et-

1

Hasret kalAklını başından al-

6
5

Hayal kurUmudu kes-

9
7

Gözü kör ol-

3

Toplamda 97 kez tekrar eden deyimler, yansıtıcı günlüklerde çeşit olarak en fazla 16 türde birer
defa yer almıştır. Yansıtıcı günlüklerde “Kolu kanadı kırıl-, Kan ağla-, Yüz yüze gel-,Hasret çek-, Haram ol-,
Haber al-, Gözyaşı dök-, Umut bağla-, Can dayan-, Şahit ol-, Ah et-, Hasret kal-, Hayal kur-, Gözü kör ol-,
Aklını başından al-, Umudu kes-, Yas tut-, Yüz yüze gel- deyimleri kullanılmıştır.
Atasözlerine Ait Bulgular
Yansıtıcı günlükler incelenmiş ve hiçbir atasözü yer almadığı tespit edilmiştir. Bu bulguya göre
üniversite öğrencileri günlüklerinde atasözü kullanmayı tercih etmemişlerdir denilebilir.
İkilemelere Ait Bulgular
Yansıtıcı günlüklerde az kullanılan ifade türlerinden birisi de ikilemelerdir. İkilemelerin kullanım
sıklığına ilişkin bulgular tablo şeklinde sunulmuştur:
Tablo 10: Yansıtıcı günlüklerde yer alan İKİLEMELER
İkileme
Kana kana
Yorgun yorgun

Sıklığı
42
25

Gece gündüz
Yana yana
Gözgöze

11
23
14

Toplamda 11 tane ikileme çeşidine rastlamaktayız. Bu ikilemeler bazen sıfat bazen zarf bazen de isim
görevinde kullanılmıştır. İkilemelerin kullanım sıklığı ise 16 olarak belirlenmiştir.
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Sonuç
Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin yansıtıcı günlüklerine yansıyan söz varlıklarının kelime
çeşidi açısından çok iyi bir düzeyde olduğu deyim ve ikilemeler açısından düşük düzeyde de olsa yeterince
söz varlığına sahip oldukları; ancak atasözü açısından çok yetersiz bir kelime hazinelerinin olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
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Ortaokul Öğrencilerinin Okula Yönelik Motivasyonlarının Akademik
Motivasyonları İle İlişkisinin İncelenmesi
Berna Ürün Karahan, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, bernacan61@hotmail.com
Murat TAŞDAN, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, murattasdan@gmail.com
Öz
Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin okula yönelik motivasyonlarının akademik motivasyonları
ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Kars ili merkezinde rastgele yöntemle seçilmiş
ortaokullarda okuyan 126 öğrenci ile çalışılmıştır. Çalışmanın verileri; Kaynak, Özhan ve Kan (2017)
tarafından geliştirilen “Okul Motivasyonu Ölçeği” ve Yurt ve Bozer (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan
“Akademik Motivasyon Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin öğrencilerin hem
okul yönelik motivasyonlarının hem de akademik motivasyonlarının iyi denilebilecek düzeyde olduğu
tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak cinsiyet ve yaş değişkeni için yapılan t testi sonuçlarına göre bazı alt
boyutlarda anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. Bu farkın cinsiyet değişkeni bakımından erkek öğrenciler
lehine, yaş değişkeni bakımından ise ilk grupta olan ve yaş ortalamaları daha küçük olan öğrencilerin lehine
olduğu tespit edilmiştir. Son olarak değişkenler arasındaki ilişkilerin tespiti amacıyla yapılan korelasyon
analizi sonuçlarına göre ise ölçeklerin alt boyutları arasından anlamlı farklara rastlanırken, değişkenler
arasında negatif ve pozitif yönde çok zayıf düzeyde ilişkilere rastlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Okul, motivasyon, akademik motivasyon, ortaokul.
Abstract
The aim of the study is to determine the correlation between the school motivation and academic
motivation in secondary school students and to examine these concepts in terms of various variables.
Accordingly, the study was conducted with 126 students receiving education at secondary schools that
were selected randomly in the city center of Kars. The data of the study were collected using; “School
Motivation Scale” which was developed by Kaynak, Özhan and Kan (2017) and “Academic Motivation
Scale” which was adapted into Turkish by Yurt and Bozer (2015). According to the results obtained, it was
determined that the students had good school and academic motivation. In addition, according to the
results of the t test which was conducted for the variables of gender and age, it was found that there were
significant differences in some subscales. The difference was determined to be in favor of male students
in terms of the variable of gender and in favor of students in the first group who had a lower age average
in terms of the variable of age. Finally, according to the results of the correlation analysis which was
conducted to determine the correlations between the variables; it was observed that there were
significant differences between the subscales of the scales and very weak negative and positive
correlations between the variables.
Key words: School, motivation, academic motivation, secondary school.
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Giriş
Motivasyon; bireyin bir işle ya da bir süreçle ilgili hissettiği yapabilme ve becerebilme potansiyelinin
farkında oluşudur. Pintrich ve Schunk‘a (1996) göre ise bir amacı gerçekleştirmek için desteklenme, teşvik
görme ve davranışı sürekli kullanma yani sürdürme sürecidir. Sancı’ya (2002, s.18) göre “motivasyon
(güdü) istekleri, arzuları, gereksinmeleri, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır. Güdüler
organizmayı; uyarır ve faaliyete geçirir, organizmanın davranışını belirli bir amaca doğru yöneltir”. Yıldız
(2010) motivasyonun gerekliliğini şöyle ifade etmiştir: “Motivasyonla ilgili literatür incelendiğinde
motivasyonun insan için önemi, yakıtın (benzin, mazot vb.) otomobil için önemine benzetilmektedir.”
Motivasyon bireyi harekete geçiren, ona işi yapması için destek veren güçtür. Öğrenci ve öğrenme
açısından düşünüldüğünde motivasyon, öğrencinin öğrenmeye, anlamaya ve çalışmaya istek duymasını
sağlayan etkidir. Ancak motivasyon genel bir yapı değildir; alanlara göre farklılaşmaktadır. Özellikle
öğrencilerin öğretim hayatlarını sürdürdükleri okula yönelik duygu, düşünce ve tecrübeleri orada aldıkları
öğretim sürecini de etkiler. Bu etki bireyin akademik potansiyelini de şekillendirir. Eğitim-öğretimin;
gelişmişliğin bir kriteri olduğu ve toplumda eğitimli, kendini doğru ifade edebilen ve ülke kalkınmasına
katkı sağlayacak nesillerin yetişmesi için öğretim sürecini, sürecin gerçekleştiği eğitim kurumlarını ve bu
kurumlarda süreci yönetecek olan eğitimcilerle ilgili durumların dikkatle incelenmesi gerekir. Bu nedenle
okul ve akademik başarı arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişki üzerinde durulması gerektiği
düşünülmektedir.
Yöntem
Araştırmada var olan durum var olduğu şekliyle betimlenmeye çalışılacağından, araştırma tarama
modelinde yapılandırılmıştır. Tarama modeli “bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya
da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer araştırmalara göre görece daha
büyük örneklemler üzerinde yapılan araştırmalardır” (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel; 2014: 177). Araştırmaya konu olan birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi ifade
edilmeye çalışılır (Karasar, 2010). “Araştırmada iki ya da daha çok değişken arasında birlikte değişim
varlığını belirlemeyi amaçlayan tarama yaklaşımı olan ilişkisel tarama yaklaşımı kullanılmıştır” (Karasar,
2005: 81). İlişkisel çözümleme, korelasyon ve karşılaştırma türü ilişki olmak üzere iki şekilde yapılabilir
(Karasar, 2005). Bu araştırmada, ilişkisel tarama modeli olarak korelasyonel taramaya yer verilmiştir.
Korelasyonel araştırma; iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri belirlemek ve neden-sonuç ile
ilgili ipuçları elde etmek amacıyla yapılan araştırmalardır” (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel, 2011:14).
Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kars’ta rastgele yöntemle seçilmiş
ortaokul öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilerin demografik özelikleri ile ilgili bilgiler tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin demografik özellikleri
Demografik
Özellikler

Frekans (f)
Kız

Cinsiyet

Erkek
Toplam

Yüzde (%)

64

50.8

62
126

49.2
100.0

Veri toplama araçları
Okul Motivasyonu Ölçeği: Kaynak, Özhan ve Kan (2017) tarafından geliştirilen ve 5’li likert yapıda
olan ölçek; 14 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar sırasıyla 1 “hedef”, 2 “performans”
ve 3 “okula bağlılık” olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin tümüne ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı
.84 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutlar için ise Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı sırasıyla 1-.81,
2-.82, 3-.79 olarak hesaplanmıştır.
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Akademik Motivasyon Ölçeği: Vallerand, Blais, Brière, ve Pelletier, (1989) tarafından geliştirilen, Yurt
ve Bozer (2015) tarafından Türkçe’ye çevrilen ölçek; 7’li likert tipinde, 28 madde ve 7 alt boyuttan
oluşmaktadır. Bu alt boyutlar 1 “bilmeye yönelik içsel motivasyon”, 2 “başarıya yönelik içsel motivayon”,
3 “Uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon”, 4 “İçe yansıyan dışsal motivasyon”, 5 “Dışsal motivasyondış düzenleme”, 6 “Belirlenmiş dışsal motivasyon”, 7 “motivasyonsuzluk” olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin
alt boyutlarına ait Cronbach alfa değerleri 1-.78, 2-.72, 3-.77, 4-.80, 5-.75, 6-.61, 7-.78 olarak
hesaplanmıştır. Yapılan DFA sonuçlarına göre (x2/sd=2.4, CFI=0.90, GFI=0.86, AGFI=0.83, RMSEA=0.06,
SRMR=0.06) ölçeğin uyumluluk değerleri arasında olduğu söylenebilir.
Ölçeğin; Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon boyutundan alınan puanların ortalaması 23.52 (Ss=4.79),
Başarıya Yönelik İçsel Motivasyon boyutundan alınan puanların ortalaması 22.53 (Ss=4.91), Uyarım
Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon boyutundan alınan puanların ortalaması 19.53 (Ss=5.73), İçe
Yansıyan Dışsal Motivasyon boyutundan alınan puanların ortalaması 25.11 (Ss=3.93), Dışsal MotivasyonDış Düzenleme boyutundan alınan puanların ortalaması 20.80 (Ss=5.7), Belirlenmiş Dışsal Motivasyon
boyutundan alınan puanların ortalaması 22.24 (Ss=4.67), ve Motivasyonsuzluk boyutundan alınan
puanların ortalaması ise 6.49 (Ss=4.45) olarak hesaplanmıştır.
Bulgular
Çalışmada ortaokul öğrencilerinin okula yönelik motivasyonları ile akademik motivasyonlarının ne
düzeyde olduğunu tespit edebilmek amacıyla ölçeklerden elde edilen ortalama değerlere bakılmıştır.
Bulgular tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Ortalamalar
Değişkenler
BYİM
BAYİM
UYİM
İYDM
DMDD
BDM
MTVS
He
Pe
Ob

X

N
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126

17.67
15.15
15.14
14.71
16.00
13.73
12.80
16.86
16.33
12.23

Ss
2.58
2.39
3.16
4.19
2.77
3.80
3.20
2.19
1.76
1.12

Akademik Motivasyon Ölçeği’nin tüm alt boyutlarından alınabilecek en düşük puan 7, en yüksek puan
ise 28’dir. Bu durumda tablo 2 incelendiğinde genel olarak orta düzeyde puanlar aldıkları ve dolayısıyla
akademik motivasyonlarının orta düzeyde olduğu söylenebilir. Diğer yandan Okul Motivasyonu Ölçeği’nin
“hedef” alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 5, en yüksek puan ise 25’dir. Tablo incelendiğinde bu
alt boyut için öğrencilerin iyi denebilecek bir ortalama puan aldıkları görülmektedir. Ölçeğin diğer alt
boyutu olan “performans” için alınabilecek en düşük puan 5, en yüksek puan ise 25’dir. Yine tabloya göre
öğrencilerin bu alt boyut için iyi denebilecek bir ortalama puan aldıkları görülmektedir. Son olarak ölçeğin
“okula bağlılık” alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 4, en yüksek puan ise 20’dir. Bu alt boyut için
öğrencilerin iyi denebilecek bir ortalama puan aldıkları görülmektedir. Sonuç olarak öğrencilerin akademik
motivasyonlarının orta, okul motivasyonlarının ise iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada ortaokul öğrencilerinin okula yönelik motivasyonları ve akademik motivasyonları
arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Bulgular tablo 3’te
verilmiştir.
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Tablo 3.
Korelasyonlar
Değişkenler
1. BYİM

2
.567**

2. BAYİM
3. UYİM
4. İYDM

3
. 325**
.451**

4

5

6

.258**

.613**

.001

.414**
.370**

7
.093

Kars, 2018

8
.181*

9

10

.049

.035

.661**

.258**

.468** .076

.031

-.002

.361**

.524**

.362** .033

.017

-.014

.576**

.353**

.351** .009

-.128

-.084

5.DMDD

.251**

6. BDM
7. MTVS
8. He
9. Pe

.342**

.122

-.022

.017

.776**

-.082

-.180* -.012

-.153

-.161

-.047

.514**

.140
.061

10. Ob
**p<.01, *p<.05
Tablo 3 incelendiğinde “akademik motivasyon ölçeği” ile “okul motivasyonu ölçeği” arasında iki alt
boyutta pozitif ve negatif yönde çok zayıf düzeyde ilişkilere rastlanmıştır. Bu ilişkilerden akademik
motivasyon ölçeğinin “bilmeye yönelik içsel motivasyon” ile okul motivasyonu ölçeğinin “hedef” alt
boyutlarında pozitif yönde çok zayıf düzeyde (r= .181*) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yine akademik
motivasyon ölçeğinin alt boyutlarından olan “belirlenmiş dışsal motivasyon” ile okul motivasyonu
ölçeğinin alt boyutlarından olan “hedef” alt boyutu arasında negatif yönde çok zayıf düzeyde (r= -.180*)
ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada ortaokul öğrencilerinin okul motivasyonu ile akademik motivasyonlarının cinsiyet
değişkenine göre faklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla t testi yapılmıştır. Elde edilen
bulgular tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4.
Cinsiyet değişkenine göre t testi sonuçları
Cinsiyet
N
BYİM

BAYİM

UYİM

İYDM

DMDD

BDM

MTVS

He

Pe

Ob

S

X

Kız

64

18.09

2.25

Erkek

62

17.24

2.83

Kız

64

15.04

1.98

Erkek

62

15.27

2.77

Kız

64

15.07

2.90

Erkek

62

15.20

3.43

Kız

64

14.26

4.11

Erkek

62

15.17

4.25

Kız

64

15.87

2.63

Erkek

62

16.14

2.93

Kız

64

12.85

3.87

Erkek

62

14.64

3.53

Kız

64

12.04

2.79

Erkek

62

13.58

3.42

Kız

64

16.84

2.37

Erkek

62

16.88

2.01

Kız

64

16.59

1.93

Erkek

62

16.06

1.53

Kız

64

12.35

1.08

Erkek

62

12.11

1.14

Sd

Kars, 2018

t

p

116.3

1.86

.064

110,4

-.530

.597

119.4

-.232

.817

123.4

-1.22

.224

121.6

-.544

.587

123.5

-2.69

.008

117.6

-2.75

.007

121.9

-.110

.912

119.4

1.69

.092

123.1

1.23

.218

p<.05
Tablo 4 incelendiğinde cinsiyet değişkeni bakımından sadece akademik motivasyon ölçeğinin
“belirlenmiş dışsal motivasyon” ve “motivasyonsuzluk” alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğu
görülmektedir. Ortalamalara bakıldığında bu farkın erkek öğrenciler lehine olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada ortaokul öğrencilerinin okul motivasyonu ile akademik motivasyonlarının yaş
değişkenine göre faklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla t testi yapılmıştır. Elde edilen
bulgular tablo 5’te verilmiştir.
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Tablo 5. Yaş değişkenine göre t testi sonuçları
Yaş
BYİM

BAYİM

UYİM

İYDM

DMDD

BDM

MTVS

He

Pe

Ob

N

X

S

1(9,10,11)

70

17.60

2.85

2(12,13,14)

56

17.76

2.23

1(9,10,11)

70

15.18

2.46

2(12,13,14)

56

15.12

2.32

1(9,10,11)

70

15.14

3.07

2(12,13,14)

56

15.14

3.29

1(9,10,11)

70

14.22

4.51

2(12,13,14)

56

15.32

3.70

1(9,10,11)

70

15.88

2.72

2(12,13,14)

56

16.16

2.86

1(9,10,11)

70

13.37

3.90

2(12,13,14)

56

14.19

3.66

1(9,10,11)

70

12.68

3.15

2(12,13,14)

56

12.94

3.29

1(9,10,11)

70

17.31

2.16

2(12,13,14)

56

16.30

2.12

1(9,10,11)

70

16.58

1.78

2(12,13,14)

56

16.01

1.68

1(9,10,11)

70

12.50

1.01

2(12,13,14)

56

11.91

1.16

Sd

t

p

123.9

-.361

.719

120,6

.141

.888

114.0

.000

1.00

123.8

-1.46

.147

115.2

-.551

.583

120.8

-1.21

.228

115.6

-.452

.652

118.9

2.62

.010

120.6

1.81

.072

110.0

3.02

.003

p<.05
Tablo 5 incelendiğinde yaş değişkeni bakımından sadece okul motivasyonu ölçeğinin “hedef” alt
boyutunda anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Ortalamalara bakıldığında bu farkın yaş grubu küçük
olan öğrenciler lehine olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç ve Tartışma
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin okula yönelik motivasyonları ve akademik
motivasyonlarının ne düzeyde olduğunu tespit edebilmek için ölçeklerden alınan verilerin ortalama
değerlerine bakılmıştır. Sonuçlara göre öğrencilerin akademik motivasyonlarının orta, okul
motivasyonlarının ise iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Okula yönelik olumlu motivasyonun başarı ve
akademik motivasyon üzerinde de olumlu etkileri olması nedeniyle bu sonuç oldukça sevindiricidir. Sıcak
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ve Başören (2015) yaptıkları benzer bir çalışmada öğrencilerin motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu
sonucuna varmışlardır.
Diğer yandan değişkenler arasındaki ilişkilerin tespiti amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçlarına
göre akademik motivasyon ölçeğinin “bilmeye yönelik içsel motivasyon” ile okul motivasyonu ölçeğinin
“hedef” alt boyutlarında pozitif yönde çok zayıf düzeyde ve akademik motivasyon ölçeğinin alt
boyutlarından olan “belirlenmiş dışsal motivasyon” ile okul motivasyonu ölçeğinin alt boyutlarından olan
“hedef” alt boyutu arasında negatif yönde çok zayıf düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Özdemir (2015)
yaptığı benzer bir çalışmada ortaokul öğrencilerinin okula bağlılıkları ile akademik motivasyonları arasında
negatif ve anlamlı bir ilişki tespit etmiştir. Sıcak ve Başören (2015) yaptıkları benzer bir çalışma sonucunda
öğrencilerin okuldan memnun olma ve akademik motivasyonları arasında anlamlı ilişkiler olduğu
sonucuna varmışlardır.
Ek olarak cinsiyet değişkeni bakımından sadece akademik motivasyon ölçeğinin “belirlenmiş dışsal
motivasyon” ve “motivasyonsuzluk” alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Ortalamalara
bakıldığında bu farkın erkek öğrenciler lehine olduğu tespit edilmiştir. Literatürde benzer sonuçları olan
çalışmalara rastlanmıştır (Yurt ve Bozer, 2015). Diğer yandan kız öğrencilerin lehine sonuçlarla da
karşılaşılmıştır (Sıcak ve Başören, 2015; Akandere, Özyalvaç ve Duman, 2010).
Son olarak yaş değişkeni bakımından sadece okul motivasyonu ölçeğinin “hedef” alt boyutunda
anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Ortalamalara bakıldığında bu farkın yaş grubu küçük olan öğrenciler
lehine olduğu tespit edilmiştir. Literatürde benzer bir çalışmaya rastlanmıştır (Akandere, Özyalvaç ve
Duman, 2010). Sıcak ve Başören (2015) ise benzer bir çalışmada sınıf düzeyi değişkenine bakmış ve sınıf
düzeyi arttıkça akademik motivasyonun azaldığı sonucuna varmışlardır. Bu sonuca göre yaş arttıkça
akademik motivasyon azalmaktadır.
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Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıkları ve
Eleştirel Okuma Becerileri
Aysel ARSLAN, Cumhuriyet Üniversitesi, arslanaysel.58@gmail.com
Öz
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları ve eleştirel
okuma becerilerinin cinsiyet, sınıf, anne ve baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre incelenmesi ve
aralarındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmanın verilerini elde etmek için ilişkisel tarama modelleri
arasında bulunan tesadüfi olmayan örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu
2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sivas il merkezinde 6 farklı ortaokulda öğretim görmekte
olan 351 kız, 367 erkek toplamda 718 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin okuma stratejileri bilişüstü
farkındalıklarını belirlemek için Karatay (2009) tarafından geliştirilen “Okuma Stratejileri Bilişsel
Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek planlama, düzenleme ve değerlendirme alt boyutlarından ve
toplamda 32 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin toplam güvenirliği .92, bu çalışmada ise .94 olarak
bulunmuştur. Öğrencilerin eleştirel okuma becerilerini belirlemek içinse Ünal (2006) tarafından geliştirilen
“Eleştirel Okuma Ölçeği” kullanılmıştır. 22 madde ve tek boyuttan oluşan ölçeğin güvenirliği .88, bu
çalışmada ise .91 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde; Kolmogorov-Smirnov (K-S), Aritmetik
Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız t testi, ANOVA, Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır.
Öğrencilerin okuma stratejileri bilişüstü farkındalık ölçeği alt boyutları ve eleştirel okuma puanlarının
cinsiyet, sınıf, baba eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği; anne eğitim durumuna
göre ise anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğrencilerin okuma stratejileri bilişüstü farkındalık
ölçeği alt boyutları ve eleştirel okuma becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon testi
sonuçlarına göre; eleştirel okuma ve planlama alt boyutu arasında pozitif yönde yüksek düzeyde (.79);
eleştirel okuma ve düzenleme alt boyutu arasında pozitif yönde yüksek düzeyde (.81); eleştirel okuma ve
değerlendirme alt boyutu arasında pozitif yönde yüksek düzeyde (.79); eleştirel okuma ve okuma
stratejileri bilişüstü farkındalık ölçeği toplam puanı arasında pozitif yönde yüksek düzeyde (.85) bir ilişkinin
olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okuma stratejileri, eleştirel okuma, bilişüstü, okuma, eğitim
Abstract
This study aimed at determining whether reading strategies' metacognitive awareness and critical
reading skills of secondary school students differ with respect to gender, grade level and educational
status of parents; while determining the correlations between reading strategies' metacognitive
awareness and critical reading skills. The research was conducted with the survey model that aims to
reveal the current status. The research was conducted on a total of 718 students studying at 6 different
schools in Central district of Sivas, of which 351 were female and 357 were male. strategies' metacognitive
awareness and critical reading skills of secondary school students. "Reading Strategies' Cognitive
Awareness Scale" developed by Karatay (2009) was used for determining the reading strategies'
metacognitive awareness of students. The scale consisted of planning, editing and evaluation subdimensions, and a total of 32 items. Total reliability of the scale was found to be .92,whereas the reliability
of the scale for this study wasfound as .94. "Critical Reading Scale" developed by Ünal (2006) was utilized
for determining critical reading skills of students. Reliability of the scale consisting of 22 items and a single
dimensionwas found to be .88, whereas it was determined to be.89, for this study. Kolmogorov-Smirnov
(K-S) test, arithmetic means, standard deviations, independent samples t-test, ANOVA, Pearson's
correlation coefficient were used for the analyses of data. It was observed that reading strategies'
metacognitive awareness and critical reading skills of secondary school students significantly differed for
gender, grade, and father's educational status variables. A strong correlation in positive direction was
determined between reading strategies' metacognitive awareness and critical reading skills.
Keywords: Reading strategies, critical reading, metacognition, reading, education
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Giriş
Okuma, bir yazıyı oluşturan simgeleri seslendirmek veya bu simgelerin ortaya koyduğu düşünceleri
anlamak (Demirel, 2002: 77), bir yazıdaki sözcük, cümle, noktalama işaretleri ve diğer tüm ögeleriyle
birlikte bütün olarak görme ve kavrama süreci olarak ifade edilmektedir (Oğuzkan, 1989). Günümüz
dünyasındaki pek çok bilginin basılı ya da elektronik kaynaklardan elde edinildiği düşünüldüğünde
okumanın bireyin hayatında bilgiye ulaşma ve ulaştığı bilgiyi doğru anlamasında ne kadar önemli olduğu
ortaya çıkmaktadır (Yıldız, 2013: 1465). Demirel (1990), okumanın gerçekleşmesinde sadece bilişsel
süreçlerin değil psikomotor becerilerin de önemli olduğunu ifade etmektedir. Güneş (2007) okumanın
yalnızca anlamak için yapılan bir eylem olmadığını aynı zamanda yazıların şifresinin çözülmesi ve buna
ilişkin anlam oluşturma süreci olduğunu söylemektedir. Demirel (2002), okuma eylemini gerçekleştiren
bireyin kendi amacı çerçevesinde çalıştığını, kendi zihninde var olan bilgileri metindeki bilgilerle
birleştirerek yeniden yapılandırdığını belirtmektedir. Okuma becerisi, anlama becerileri içinde yer almakta
ve bireylere örgün eğitim kurumlarında öğretim süreci içinde kazandırılmaktadır. Bireye öğretim sürecinde
okuma ve okuduğu her türlü metinden anlam kurma becerilerinin kazandırılmasının onun hayatına yapılan
en büyük katkılardan biri olduğu ifade edilmektedir (Akyol, 2012).
Bloom (2012) üst düzey okuma becerisi ile dil ve edebiyat, matematik, fen bilimleri gibi farklı
akademik derslerdeki başarı arasında olumlu bir ilişkinin olduğunu belirtmektedir. Bireyin üst düzeyde
okuma becerisini etkin olarak kullanabilmesi için bilişüstü stratejileri farkında olarak etkin şekilde
kullanması gerekmektedir. Bilişüstü stratejiler, öğrenme sürecine ilişkin düşünme, öğreneceklerini
planlama, kavrama ve anlam çıkarmaya yönelik farkındalık ve öğrenme sürecinden sonra kendi
öğrenmesini ve yeterliliğini değerlendirme stratejilerinden oluşmaktadır (Açıkgöz, 1998). Bireyin üst
düzeyde okuma ve etkin izleme süreçlerini yapabilmesi için kendi bilişsel ve güdüsel süreçlerine ilişkin
bilişüstü farkındalığının oldukça önemli olduğu söylenmektedir (Koç ve Arslan, 2017: 751). Mokhtari ve
Reichard (2002) bilişüstü farkındalığı, bireyin okumaya yönelik bilgisi, metni anlama, izleme ve zihninde
yeniden düzenleme süreçlerinde uyguladığı öz kontrol mekanizması şeklinde ifade etmiştir. Akın ve Çeçen
(2014: 96) bilişüstü farkındalığı, bireyin hem daha önceki sahip olduğu becerileri ve yapabildiklerinin hem
de yapabileceklerinin farkında olması, kendine buna göre bir yol belirlemesi olarak tanımlamıştır. Açıkgöz
(1998) bilişüstü farkındalığı, bireyin bilişsel süreçler ve bu süreçlerin nasıl işlediğine yönelik bilgisi şeklinde
ifade etmiştir. Birey, bilişüstü farkındalığı sayesinde harekete geçmek için dışarıdan bir uyaran beklemek
yerine kendi kendini motive ederek harekete geçmektedir. Akademik başarı anlamında bilişüstü
farkındalık, bireyin hayatın pek çok alanında başarılı olmasını, daha üst seviyede düşünme ve algılama
yetisine sahip olmasını sağlamaktadır (Baltaş, 2004: 13). Bilişüstü stratejileri etkin kullanan birey bir
anlamda yazarla iletişim kurmaya ve yazarın metinde ne anlattığını kavramaya odaklanır, kendi bildiklerini
ve okuma sürecinin sorgular, metne yönelik tahmin ve çıkarımlar yapar, tam anlayamadığı yerleri tekrar
okur, soru sorar ve okuma sürecini bilinçli olarak yönetir (Özbay, 2009: 53-54).
Bilişüstü farkındalık temelde bilişin bilgisi ve bilişin düzenlemesi şeklinde iki farklı kategori altında ele
alınmaktadır. Bilişin bilgisi bireyin, kendi bilişsel farkındalığı ve genel olarak bilişüstü farkındalık ile ilgili ne
bildiğini ifade etmektedir (Akın, Abacı ve Çetin, 2007). Bilişin düzenlenmesi ise bireyin, öğrenme
süreçlerinde kullandığı planlama, düzenleme ve değerlendirme stratejilerini içeren üç temel faktörden
oluşmaktadır (Bruning, Schraw ve Norby, 2014). Planlama faktörü, bireyin öğrenme sürecine başlarken
uygun stratejileri seçmesi ve kendi performansını etkileyen kaynakları doğru ayarlanması; düzenleme
faktörü, bireyin kendi öğrenme sürecini izlemesi, öğrenme düzeyini kontrol etmesi; değerlendirme faktörü
ise bireyin öğrenme süreçlerini ve ürünlerini değerlendirmesini kapsamaktadır (Schraw, 1998). Bireyin
öğrenme sürecinde daha başarılı olmasında kritik önem taşıyan bilişüstü farkındalık becerilerini daha etkin
kullanması için gerekli donanıma sahip olması gerekmektedir (Akın, 2006: 41). Üst düzey okuma
becerisinin gelişmesiyle birey öğrenmeye ilişkin yeni bir anlayış oluşturmakta, yaratıcılığını geliştirmekte,
hayata ilişkin daha derin bir algılayışa sahip olmakta (Akyol, 2012: 33); kavrayışı daha hızlı ve güçlü olduğu
için analiz, sentez ve yorumlama becerileri de gelişmektedir (Özbay, 2011: 2).
Bireyin okumaya ilişkin bilişsel farkındalığının geliştirilmesi için öncelikle eleştirel okuma becerisini
kazanmış olması gerekmektedir (Aşılıoğlu, 2008). Maker ve Lenier,1996: 20) eleştirel okumanın bireyin
okuduklarına ilişkin eleştirel bir bakışa sahip olmasında; bireyin yazarın metinde okura sunduğu değer
yargılarını analiz ederek metindeki bilgileri doğru-yanlış, iyi-kötü, önemli-önemsiz olarak
sınıflandırmasında oldukça önemli olduğunu belirtmektedir. Eleştirel okuma, bireyin okuma sürecinde
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metni çözümlemesi, metni oluşturan bütün ögeleri analiz ve sentez etmesi (Tüzel, Yılmaz ve Bal, 2013),
bireyin görüşleri ile yazarın görüşleri arasında bağlantı kurulması olarak tanımlanmaktadır (Altunsöz,
2016). Özdemir (2007: 18) eleştirel okumayı, bireyin okuduklarını sorgulayarak bir sonuca ulaşması yani
kendi aklını kullanarak bir çıkarımda bulunması şeklinde ifade etmiştir. Güleryüz (2004) eleştirel okumanın
bireyin okuma sürecinde okuduğu metni anlama, bilgiyi bütünlük, tutarlılık ve öne sürdüğü delillerin
niteliği açısından değerlendirmesini kapsaması nedeniyle çözümleyici okuma olarak da
adlandırılabileceğini söylemektedir. Eleştirel okuma becerisine sahip birey, okuma sürecinde metnin
yazılma sebebi, metinde yer alan düşünceye ilişkin tutarlılık ve tutarsızlıkları, kanıtların güvenirliği ve
yeterliğine ilişkin olarak sürekli kendine sorular sormaktadır. Birey bu süreçte ayrıca neden-sonuç
ilişkilerini araştırmakta, analiz yaparak düşünce üretmekte, okuduğu bilgileri zihnindeki bilgilerle
karşılaştırıp çıkarımlarda bulunarak belli bir düzen içinde zihninde kendine göre yeniden yapılandırmakta,
sonucu değerlendirmektedir (MEB, 2015). Özdemir (2007: 18), Bireyin eleştirel okuma becerisine sahip
olmasının onu başkalarının fikrine bağlı kalmaktan kurtardığını ve aydın kimliği kazanmasında yardımcı
olduğunu ifade etmektedir.
Ünal (2006: 103), öğretim ortamlarında öğrencilere okuma eğitimi verilirken gelişigüzel okuma
verilmemesi gerektiğini, disipline edilmiş, okuduğunu anlamaya, kavramaya, üzerinde derinlikli
düşünmeye ve değerlendirmeye yönelik olarak eleştirel okuma becerisini kazandırmaya uygun çalışma ve
etkinlikler düzenlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Aşılıoğlu (2008: 10) da eleştirel okumanın bireyin
okuduklarına ilişkin olarak düşünme, birleşim ve değerlendirme yapmasında önemli olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca okul ortamlarında bu becerinin öğrencilere kazandırılması gerektiğini; öğrencilerin merak etme,
sorgulama, eleştiri ve özeleştiri yapma, okuduklarını ve kendi düşüncelerini karşılaştırarak değerlendirme
yapmasını sağlayacak ortamların oluşturulması ve uygun şekilde planlanmış etkinlikler yapılmasının
onların akademik başarılarını olumlu etkileyeceğini söylemektedir. Bireyin eleştirel okuma becerilerini
etkin kullanabilmesiyle akademik başarısı arasında paralellik olması (Orhan, 2007: 68), okul ortamlarında
eleştirel okumanın geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların ne denli önemli olduğunu
göstermektedir (Özensoy, 2010: 191). Öğrencilerin okumaya ilişkin başarısının üst düzeyde olması için
okumaya ilişkin bilişüstü farkındalıklarının ve eleştirel okuma becerilerinin gelişmiş olmasının önemli
olduğu görülmektedir. Birbirlerini olumlu etkilediği kabul edilen bu becerilerin farklı değişkenler açısından
değerlendirilmesinin ve aralarındaki ilişki düzeyinin belirlenmesinin alan yazına, öğretim programlarının
geliştirilmesine ve uygulama süreçlerine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden yola
çıkarak bu çalışmada; ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları ve eleştirel okuma
becerilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Belirlenen bu amaç doğrultusunda aşağıda yer verilen soruların yanıtları aranmıştır:
a) Ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları cinsiyete, sınıf düzeyine, anne ve
babanın eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir?
b) Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri cinsiyete, sınıf düzeyine, anne ve babanın eğitim
durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir?
c) Ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları ile eleştirel okuma becerileri
arasında anlamlı bir ilişki bulunmakta mıdır?
Yöntem
Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, evren / örneklem, veri toplama araçları, verilerin
toplanması ve analizine yönelik bilgiler sunulmaktadır.
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada nicel araştırma yaklaşımından biri olan koralesyonel tarama modeli kullanılmıştır.
Korelasyonel tarama modeli geniş örneklem grupları için ideal olup iki veya daha fazla değişken arasında
birlikte değişimin varlığı veya derecesini araştırmak için kullanılmaktadır. (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2014: 16). Karasar (2014), tarama modelinin geçmişte ya da günümüzde var olan
bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımı olduğunu ifade etmiştir.
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Evren/Örneklem
Araştırmaya ilişkin verileri elde etmek için 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sivas ili
Merkez ilçede, eğitim bölgelerine dikkat edilerek seçilen 6 farklı ortaokulda eğitim görmekte olan 351’i
kız, 367’i erkek olmak üzere toplamda 718 öğrenci araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır.
Öğrencilerin 174’ü 5. sınıf, 151’i 6. sınıf, 195’i 7. sınıf ve 198’i 8. sınıfta öğrenim görmektedir. Tablo 1’de
örneklem grubuna ilişkin demografik özellikler yer almaktadır.
Tablo 1.
Örnekleme İlişkin Betimsel İstatistikler.
Değişkenler
Kız
Cinsiyet
Erkek
5. Sınıf
6. sınıf
Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
İlkokul
Ortaokul
Anne Eğitim Durumu
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Baba Eğitim Durumu
Lise
Üniversite

(f)
351
367
174
151
195
198
273
278
126
41
136
209
294
79

(%)
48.9
51.1
24.2
21.0
27.2
27.6
38.0
38.7
17.5
5.7
18.9
29.1
40.9
11.0

Veri Toplama Araçları
Araştırmaya ilişkin verileri elde etmek için Çeliktürk ve Yamaç (2015) tarafından ilkokul ve ortaokul
öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarını ölçmek için geliştirilen “Okuma Stratejileri
Bilişsel Farkındalık Ölçeği”, eleştirel okuma becerilerini belirlemek içinse Ünal (2006) tarafından geliştirilen
“Eleştirel Okuma Ölçeği” kullanılmıştır.
Okuma stratejileri bilişsel farkındalık ölçeği.
Karatay (2009) tarafından öğrencilerin okuduğunu anlama stratejilerine ilişkin olarak bilişsel
farkındalık düzeylerini tespit etmek amacıyla geliştirilen “Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalık Ölçeği”,
planlama, düzenleme ve değerlendirme stratejileri olmak üzere üç alt boyutlu olup toplamda 32 madde
içermektedir. Ölçek; planlama stratejileri alt boyutunda .68, düzenleme stratejileri alt boyutunda .80,
değerlendirme stratejileri alt boyutunda .80 ve toplamda ise .92 güvenirliğe sahiptir. Bu araştırmada ise
ölçeğin güvenirliği planlama stratejileri için .82, düzenleme stratejileri için .87, değerlendirme stratejileri
için .83 ve toplamda ise .94 olarak hesaplanmıştır. Beşli likert olarak hazırlanan ölçek “Hiçbir Zaman
Yapmam” (1), “Nadiren Yaparım” (2), “Bazen Yaparım” (3), “Genellikle Yaparım” (4) ve “Her Zaman
Yaparım” (5) şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçekten elde edilebilecek en yüksek puan 160, en düşük puan
ise 32 olmaktadır. Ölçekten alınan puanlar yükseldikçe öğrencilerin bilişüstü okuma stratejileri
farkındalıklarının da arttığı söylenebilir.
Eleştirel okuma ölçeği
Ünal (2006) tarafından ilköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerisini geliştirmeye yönelik
olarak hazırlanan “Eleştirel Okuma Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 22 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır.
Ölçeğin iç güvenirlik katsayısı ölçek geliştirme çalışmasında .88 olarak bu çalışmada ise .91 olarak
hesaplanmıştır. Ölçek beşli likert tipinde hazırlanmış olup “Her zaman” (5), “Genellikle” (4), “Ara sıra” (3),
“Nadiren” (2) ve “Hiç” (1) şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçekten elde edilebilecek en yüksek puan 110, en
düşük puan ise 22 olmaktadır. Öğrencilerin ölçekten aldıkları puanlar yükseldikçe eleştirel okuma
becerilerinin yükseldiği ifade edilebilir.
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Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sivas il merkezinde yer alan
eğitim bölgelerine dikkat edilerek seçilmiş 6 farklı ortaokulda öğrenim görmekte olan öğrencilere
araştırma için gerekli izinler alınmak suretiyle uygulanan ölçekler aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada
kullanılan ölçekler toplamda 742 öğrenciye uygulanmış ancak 24 ölçek gerekli özellikleri taşımadığı için
araştırmadan çıkarılmıştır. Araştırma 5. sınıf düzeyinde 174, 6. sınıf düzeyinde 151, 7. sınıf düzeyinde 195
ve 8. sınıf düzeyinde 198 olmak üzere toplamda 718 öğrenciden elde edilen verilerle yapılmıştır. Verilerin
analizinde SPSS 22.0 istatistik programı kullanılmıştır. Puanların normal dağılımını belirlemek amacıyla
uygulanan Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi sonucunda verilerin normallik varsayımını karşıladığı
belirlenmiştir. Öğrencilerin okuma stratejileri bilişsel farkındalıkları ve eleştirel okuma becerilerinin
cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla Bağımsız
T testi; sınıf, anne ve baba eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
içinse ANOVA testi kullanılmıştır. ANOVA testinin sonucunda anlamlı farklılıkların hangi gruplar arasında
olduğunun belirlenmesi amacıyla LSD testi yapılmıştır. Öğrencilerin okuma stratejileri bilişsel
farkındalıkları ve eleştirel okuma becerileri puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Pearson
Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde araştırmada kullanılan ölçeklerin betimlemesi ve elde edilen bulgular
sunulmaktadır. Araştırma verilerinin elde edilmesi amacıyla kullanılan ölçeklerin betimsel istatistikleri
Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tablo 2.
Ölçeklere İlişkin Betimsel İstatistikler.
Ölçekler
Planlama
Düzenleme
Değerlendirme
Okuma St. Bil. Far. Top
Eleştirel okuma Becerileri

N
718
718
718
718
718

En düşük
puan
9
14
9
32
22

En yüksek
puan
45
70
45
160
110

Ort.

ss

33.58
51.83
32.65
118.08
79.00

7.64
11.47
7.84
25.33
16.99

Tablo 2’de araştırma ölçeklerine ilişkin ortalamalar incelendiğinde öğrencilerin okuma stratejileri
bilişüstü farkındalıklarına ilişkin puan ortalamalarının hem tüm alt boyutlarda hem de toplam puanda
yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin eleştirel okuma becerisine ilişkin puan
ortalamalarının da yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarının cinsiyet değişkeni açısından
anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan bağımsız t-testi sonucunda
ulaşılan bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3.
Ortaokul Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıkları Bağımsız T
Testi Bulguları.
Cins.
N
Ort.
ss
t
p
Kız
351
34.75
7.18
Planlama
4.06
.00*
Erkek
367
32.46
7.95
Kız
351
53.90
10.66
Düzenleme
4.81
.00*
Erkek
367
49.85
11.86
Kız
351
33.61
7.63
Değerlendirme
3.25
.00*
Erkek
367
31.72
7.94
Kız
351
122.27
23.66
Okuma St. Bil. Far. Top
4.38
.00*
Erkek
367
111.08
26.25
*p<.05
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Tablo 3’te yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre okuma stratejileri
bilişüstü farkındalıkları puanlarının planlama stratejileri, düzenleme stratejileri, değerlendirme stratejileri
alt boyutlarında ve toplam puanda anlamlı farklılık p<.05 gösterdiği görülmektedir. Bu farklılığın her üç alt
boyutta ve toplam puanda kız öğrenciler lehine olduğu tespit edilmiştir.
Ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarının sınıf değişkeni açısından anlamlı
farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan ANOVA testi sonucunda ulaşılan bulgular
Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4.
Ortaokul Öğrencilerinin Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıkları ANOVA
Testi Bulguları.
Anlamlı
Sınıf
N
Ort.
ss
F
p
Fark LSD
5.Sınıf
174
36.26
6.36
6.Sınıf
151
32.62
7.54
*5-6, *5-7,
Planlama
12.14
.00*
*5-8, *7-8
7.Sınıf
195
33.75
7.75
8.Sınıf
198
31.79
8.02
5.Sınıf
174
56.13
10.16
6.Sınıf
151
51.11
10.86
*5-6, *5-7,
Düzenleme
13.61
.00*
*5-8, *7-8
7.Sınıf
195
51.62
11.33
8.Sınıf
198
48.81
12.08
5.Sınıf
174
35.05
7.14
6.Sınıf
151
32.02
7.29
Değerlendirme
8.28
.00*
*5-6, *5-7,
7.Sınıf
195
32.46
7.97
*5-8,
8.Sınıf
198
31.20
8.27
5.Sınıf
174
127.44
22.19
6.Sınıf
151
115.76
23.63
Okuma St. Bil. Far.
*5-6, *5-7,
12.88
00*
Top
*5-8, *7-8
7.Sınıf
195
117.82
25.64
8.Sınıf
198
111.90
26.67
*p<.05
Tablo 4’te yer alan bulgular incelendiğinde; öğrencilerin sınıf değişkenine göre okuma stratejileri
bilişüstü farkındalıkları puanlarının planlama, düzenleme, değerlendirme alt boyutlarında ve toplam
puanda anlamlı farklılık p<.05 gösterdiği görülmektedir. Bu farklılığın hangi grupla arasında olduğun
belirlenmesi amacıyla yapılan LSD testinden elde edilen verilere göre okuma stratejileri bilişüstü
farkındalıkları ölçeğinin planlama stratejileri alt boyutunda “5 ve 6”, “5 ve 7”, “5 ve 8” ve “7 ve 8.” sınıflar
arasında alt düzeydeki sınıflar lehine; düzenleme stratejileri alt boyutunda “5 ve 6”, “5 ve 7”, “5 ve 8” ve
“7 ve 8.” arasında alt düzeydeki sınıflar lehine, değerlendirme stratejileri alt boyutunda “5 ve 6”, “5 ve 7”
ve “5 ve 8” sınıflar arasında beşinci sınıflar lehine, toplam puanda ise boyutunda “5 ve 6”, “5 ve 7”, “5 ve
8” ve “7 ve 8.” alt düzeydeki sınıflar lehine olmak üzere anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir. Toplam
puan üzerinden değerlendirildiğinde en yüksek puana sahip grubun beşinci sınıflar, en düşük puana sahip
grubun ise sekizinci sınıflar olduğu belirlenmiştir.
Ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarının anne eğitim durumu
değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti amacıyla yapılan ANOVA testi
sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 5’te sunulmuştur.
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Tablo 5.
Ortaokul Öğrencilerinin Anne Eğitim Durumu Değişkenine Göre Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıkları
ANOVA Testi Bulguları.
Eğitim
Anlamlı
N
Ort.
ss
F
p
Durumu
Fark LSD
İlkokul
273
33.28
7.51
Ortaokul
278
33.71
7.35
Planlama
.24
.87
Yok
Lise
126
33.86
8.43
Üniversite
41
33.80
8.14
İlkokul
273
50.98
11.66
Ortaokul
278
52.09
10.79
İlkokulDüzenleme
1.59
.04*
Lise*
Lise
126
53.50
12.00
Üniversite
41
50.63
12.66
İlkokul
273
32.17
8.08
Ortaokul
278
32.72
7.48
Değerlendirme
1.10
.35
Yok
Lise
126
33.66
7.93
Üniversite
41
32.07
8.45
İlkokul
273
116.45
25.70
Ortaokul
278
118.59
23.80
Okuma St. Bil. Far.
1.03
.38
Yok
Top
Lise
126
121.02
27.09
Üniversite
41
116.51
27.32
*p<.05
Tablo 5’te yer alan bulgulara göre öğrencilerin anne eğitim durumu değişkeni açısından okuma
stratejileri bilişüstü farkındalıklarına ilişkin puanlarının planlama stratejileri, değerlendirme stratejileri alt
boyutlarında ve toplam puanda anlamlı farklılık göstermediği, düzenleme stratejileri alt boyutunda ise
“İlkokul ve Lise” grupları arasında lise grupları lehine olmak üzere anlamlı farklılık p<.05 gösterdiği
belirlenmiştir.
Ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarının baba eğitim durumu
değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti amacıyla yapılan ANOVA testi
sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6.
Ortaokul Öğrencilerinin Baba Eğitim Durumu Değişkenine Göre Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıkları
ANOVA Testi Bulguları.
Eğitim
Anlamlı Fark
N
Ort.
ss
F
p
Durumu
LSD
İlkokul
136
32.58
7.70
Ortaokul
209
33.51
7.51
Planlama
1.50
.04* İlkokul-Lise*
Lise
294
34.20
7.74
Üniversite
79
33.19
7.44
İlkokul
136
50.14
12.18
Ortaokul
209
51.96
10.80
Düzenleme
1.84
.04* İlkokul-Lise*
Lise
294
52.78
11.66
Üniversite
79
50.90
11.00
İlkokul
136
31.24
8.37
İlkokul-Lise*
Ortaokul
209
32.86
7.38
Değerlendirme
3.77
.01*
LiseLise
294
33.54
7.72
Üniversite*
Üniversite
79
31.18
8.11
İlkokul
136
114.10
26.61
Ortaokul
209
118.32
23.94
Okuma St. Bil. Far.
İlkokul2.38
.04
Top
Lise*
Lise
294
120.52
25.63
Üniversite
79
115.26
24.91
*p<.05
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Tablo 6’da yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin baba eğitim durumu değişkenine göre
okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarına ilişkin puanlarının planlama stratejileri, düzenleme stratejileri
ve toplam puanda “İlkokul-Lise” grupları arasında, değerlendirme stratejileri alt boyutunda ise “İlkokulLise” ve “Lise-Üniversite” grupları arasında lise grupları lehine olmak üzere anlamlı farklılık p<.05
gösterdiği tespit edilmiştir.
Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık
gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan bağımsız t-testi sonucunda ulaşılan bulgular Tablo
7’de sunulmuştur.
Tablo 7.
Ortaokul Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Eleştirel Okuma Becerileri Bağımsız T Testi Bulguları.
Cins.
N
Ort.
ss
t
p
Kız
351
82.52
15.90
Eleştirel Okuma
5.54
.00*
Becerileri
Erkek
367
75.64
17.35
*p>.05
Tablo 7’de araştırma verilerinden elde verilere bakıldığında ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma
becerilerinin cinsiyet değişkeni açısından kız öğrenciler lehine olmak üzere anlamlı farklılık p<.05
gösterdiği görülmektedir.
Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin sınıf değişkeni açısından anlamlı farklılık
gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan ANOVA testi sonucunda ulaşılan bulgular Tablo
8’de yer almaktadır.
Tablo 8.
Ortaokul Öğrencilerinin Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Eleştirel Okuma Becerileri ANOVA Testi Bulguları.
Anlamlı
Sınıf
N
Ort.
ss
F
p
Fark LSD
5.Sınıf
174
84.74
14.78
6.Sınıf
151
77.80
16.23
Eleştirel Okuma
*5-6, *5-7,
11.60
.00*
Becerileri
*5-8, *7-8
7.Sınıf
195
79.19
17.89
8.Sınıf
198
74.70
17.17
*p>.05
Tablo 8 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin sınıf değişkenine göre
anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun tespiti amacıyla
yapılan LSD testinden elde edilen sonuçlara göre “5 ve 6”, “5 ve 7”, “5 ve 8” ve “7 ve 8.” sınıflar arasında
alt düzeydeki sınıflar lehine olmak üzere anlamlı farklılığın p<.05 olduğu belirlenmiştir. En yüksek puan
ortalamasına sahip grubun beşinci sınıflar en düşük puan ortalamasına sahip grubun ise sekizinci sınıflar
olduğu görülmektedir.
Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin anne eğitim durumu değişkeni açısından
anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan ANOVA testi sonucunda ulaşılan
bulgular Tablo 9’da yer almaktadır.
Tablo 9.
Ortaokul Öğrencilerinin Anne Eğitim Durumu Değişkenine Göre Eleştirel Okuma Becerileri ANOVA Testi
Bulguları.
Anlamlı
Sınıf
N
Ort.
ss
F
p
Fark LSD
İlkokul
273
78.10
17.05
Ortaokul
278
78.82
16.24
Eleştirel Okuma
1.10
.35
Yok
Becerileri
Lise
126
81.40
18.16
Üniversite
41
78.95
17.87
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Tablo 9’a bakıldığında ortaokul öğrencilerin eleştirel okuma becerilerinin anne eğitim durumu
değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir.
Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin baba eğitim durumu değişkeni açısından
anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan ANOVA testi sonucunda ulaşılan
bulgular Tablo 10’da sunulmaktadır.
Tablo 10.
Ortaokul Öğrencilerinin Baba Eğitim Durumu Değişkenine Göre Eleştirel Okuma Becerileri ANOVA Testi
Bulguları.
Anlamlı
Sınıf
N
Ort.
ss
F
p
Fark LSD
İlkokul
136
75.81
17.48
Ortaokul
209
79.29
15.96
Eleştirel Okuma
İlkokul2.40
.04
Becerileri
Lise*
Lise
294
80.46
17.32
Üniversite
79
78.33
17.14
*p>.05
Tablo 10 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin baba eğitim durumuna göre eleştirel okuma
becerilerinin anlamlı farklılık p<.05 gösterdiği bu farklılığın “İlkokul-Lise” grupları arasında lise grupları
lehine olduğu belirlenmiştir.
Ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları ve eleştirel okuma becerileri
arasındaki ilişki düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılan korelasyon analizinin sonuçlarına Tablo 11’de yer
verilmiştir.
Tablo 11.
Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıkları ve Eleştirel Okuma Becerileri Arasındaki
Korelasyon Testi Sonuçları.
Ok. St. Bil.
Eleştirel
Planlama
Düzenleme
Değerlendirme
Toplam
Okuma Bec.
Planlama
1.00
.83**
.80**
.92**
.79**
Düzenleme
1.00
.84**
.96**
.81**
Değerlendirme
1.00
.93**
.79**
Ok. St. Bil. Toplam
1.00
.85**
Eleştirel Okuma Bec.
1.00
Tablo 11’de bulunan bulgular incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü
farkındalıklarına ilişkin aldıkları puanlarla eleştirel okuma becerileri arasındaki ilişki düzeyi alt boyutlar ve
toplam puan açısından incelenmiştir. Öğrencilerin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarına ilişkin
puanlarının; planlama stratejileri alt boyutu ile eleştirel okuma becerileri arasında (r=.79) pozitif yönde
yüksek düzeyde, düzenleme stratejileri alt boyutu ile eleştirel okuma becerileri arasında (r=.81) pozitif
yönde yüksek düzeyde, değerlendirme stratejileri alt boyutu ile eleştirel okuma becerileri arasında (r=.79)
pozitif yönde yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları
toplam puanları ile eleştirel okuma becerileri puanları arasında da (r=.85) pozitif yönde yüksek düzeyde
ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırma ölçeklerine ilişkin ortalamalar incelendiğinde; öğrencilerin okuma stratejileri bilişüstü
farkındalıkları ve eleştirel okuma becerisi puan ortalamaları, okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları
ölçeğinin tüm alt boyutlarında ve toplam puanda yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde
öğrencilerin eleştirel okuma becerileri puanlarının da yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Yani
öğrencilerin bu becerilere sahip olduğu ve etkili bir şekilde kullanabildiği düşünülebilir. Koç ve Arslan’ın
(2017) araştırma bulgularında öğrencilerin okuma stratejileri bilişüstü farkındalığına ilişkin puanlarının
ölçeğin tüm alt boyutlarında yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Güven ve Çam Aktaş’ın (2013)
yaptıkları araştırma sonuçlarına göre bu çalışmayla uyumlu olarak öğrencilerin eleştirel okuma
becerilerine ilişkin puanlarının yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine Gündüz (2015)

656

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

tarafından yapılan araştırma sonucunda da öğrencilerin eleştirel okuma becerilerine ilişkin puanlarının
yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Ortaokul öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları
puanlarının planlama stratejileri, düzenleme stratejileri, değerlendirme stratejileri alt boyutlarında ve
toplam puanda anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu farklılığın her üç alt boyutta ve toplam
puanda kız öğrenciler lehine olduğu tespit edilmiştir. Alanyazında yapılan çalışmalara bakıldığında; Akın
ve Çeçen (2014) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan araştırma sonuçlarında bu çalışmayla
uyumlu olarak kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Kana’nın (2014) ortaokul
öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarını belirlemek üzere yaptığı çalışmaya bakıldığında
da yine kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Koç ve Arslan (2017) tarafından
ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları ve akademik özyeterliklerini belirlemek
amacıyla yaptıkları çalışma sonuçlarında da okuma stratejileri ölçeğinin tüm alt boyutlarında kız öğrenciler
lehine anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Karatay (2010); Bağçeci, Döş ve Sarıca (2011); Kaya ve Fırat
(2011); Bulut’un (2016) yaptıkları araştırmalara bakıldığında bu araştırma bulgularıyla uyumlu olarak kız
öğrenciler lehine anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur.
Ortaokul öğrencilerinin sınıf değişkenine göre okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarına ilişkin
puanlarının planlama, düzenleme, değerlendirme alt boyutlarında ve toplam puanda anlamlı farklılık
gösterdiği; bu farklılığın okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları ölçeğinin planlama stratejileri alt
boyutunda “5 ve 6”, “5 ve 7”, “5 ve 8” ve “7 ve 8.” sınıflar arasında alt düzeydeki sınıflar lehine; düzenleme
stratejileri alt boyutunda “5 ve 6”, “5 ve 7”, “5 ve 8” ve “7 ve 8.” arasında alt düzeydeki sınıflar lehine,
değerlendirme stratejileri alt boyutunda “5 ve 6”, “5 ve 7” ve “5 ve 8” sınıflar arasında beşinci sınıflar
lehine, toplam puanda ise boyutunda “5 ve 6”, “5 ve 7”, “5 ve 8” ve “7 ve 8.” alt düzeydeki sınıflar lehine
şeklinde olduğu görülmektedir. Toplam puan üzerinden değerlendirildiğinde en yüksek puana sahip
grubun beşinci sınıflar, en düşük puana sahip grubun ise sekizinci sınıflar olduğu belirlenmiştir. Koç ve
Karabağ’ın (2013) ortaokul öğrencilerine yönelik yaptıkları araştırma bulgularına bakıldığında ölçeğin
düzenleme alt boyutu ve toplam puanda 6. sınıflar lehine olmak üzere anlamlı farklılığın olduğu
görülmektedir. Bulut’un (2016) yaptığı araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin puanlarında anlamlı
farklılık olduğu ve bu farklılığın da çalışmayla uyumlu olarak beşinci sınıflar lehine olduğu tespit edilmiştir.
Benzer bir sonuç da Koç ve Arslan’ın (2017) yaptıkları çalışmada elde edilmiş ve anlamlı farklılığın yine tüm
alt boyutlarda beşinci sınıflar lehine olduğu tespit edilmiştir. Aslında beklenilen durum öğrencilerin sınıf
düzeyi yükseldikçe okuma becerilerinin de paralel olarak daha üst düzeyde olmasıdır. Buna etki nedenlerin
tam olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Ortaokul öğrencilerinin anne ve baba eğitim durumu değişkeni açısından öğrencilerin okuma
stratejileri bilişüstü farkındalıklarına ilişkin puanlarına bakıldığında; öğrencilerin puanlarının anne eğitim
durumu değişkenine göre planlama stratejileri, değerlendirme stratejileri alt boyutlarında ve toplam
puanda anlamlı farklılık göstermediği, düzenleme stratejileri alt boyutunda ise “İlkokul ve Lise” grupları
arasında lise grupları lehine olmak üzere anlamlı farklılık gösterdiği; baba eğitim durumu değişkeni
açısından ise planlama stratejileri, düzenleme stratejileri ve toplam puanda “İlkokul-Lise” grupları
arasında, değerlendirme stratejileri alt boyutunda ise “İlkokul-Lise” ve “Lise-Üniversite” grupları arasında
lise grupları lehine olmak üzere anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir. Araştırma sonuçları
incelendiğinde, anne ve baba eğitim durumu üniversite olan öğrencilerin en yüksek puana sahip olması
beklenmesine rağmen bu beklentinin dışında bir sonuçla karşılaşıldığı görülmektedir. Anne eğitim
durumunda ölçeğin alt boyutları arasında sadece düzenleme alt boyutunda anlamlı farklılığın olup
diğerlerinde olmaması da bir diğer sonuç olup aslında anne eğitim durumunun üst düzeyde olmasının
öğrenciler üzerinde daha etkili olduğu düşüncesiyle uyuşmamaktadır. Koç ve Arslan’ın (2017) yaptıkları
araştırma sonuçlarına bakıldığında tüm alt boyutlarda üniversite mezunu anne ve baba eğitim durumuna
sahip öğrencilerin puanlarının yüksek olmasına rağmen bu farklılığın anlamlı farklılık oluşturacak düzeyde
olmadığı belirlenmiştir. Kana’nın (2014) araştırma sonuçlarında öğrencilerin ailelerinde okuma alışkanlığı
olmasının onların okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarına yönelik puanlarını olumlu etkilediği
belirlenmiştir.
Araştırma verilerinden elde verilere bakıldığında ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin
cinsiyet değişkeni açısından kız öğrenciler lehine olmak üzere anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir.
Sadioğlu ve Bilgin’in (2008) tarafından ilköğretim öğrencileri öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile
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cinsiyet ve anne-baba eğitim durumu arasındaki ilişkiyi belirlemek için yaptıkları araştırma sonuçlarında
bu çalışmayla uyumlu olmak üzere kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Güven ve
Çam Aktaş (2013) tarafından ilköğretim beşinci sınıf düzeyinde yapılan araştırma bulgularına göre
öğrencilerin eleştirel okuma becerilerine ilişkin puanlarının kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık gösterdiği
belirlenmiştir. Özmutlu, Gürler, Kaymak ve Demir (2014); Akar, Başaran ve Kara (2016) tarafından yapılan
çalışma sonuçlarında da kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Gündüz’ün (2015)
yaptığı çalışma incelendiğinde öğrencilerin puanlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı
belirlenmiştir. Genel olarak elde edilen sonuçlara bakıldığında anlamlı farklılığın kız öğrenciler lehine
olduğu görülmektedir.
Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin sınıf değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği
tespit edilmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun tespiti amacıyla yapılan LSD testinden
elde edilen sonuçlara göre “5 ve 6”, “5 ve 7”, “5 ve 8” ve “7 ve 8.” sınıflar arasında alt düzeydeki sınıflar
lehine olmak üzere anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. En yüksek puan ortalamasına sahip grubun
beşinci sınıflar en düşük puan ortalamasına sahip grubun ise sekizinci sınıflar olduğu görülmektedir.
Özmutlu vd. (2014) tarafından yapılan araştırma sonuçlarında sınıf değişkeninin öğrenci puanlarında
anlamlı farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir. Burada da beklenilen normalde sınıf seviyesi yükseldikçe
öğrencilerin eleştirel okuma becerilerinin yükseleceğidir. Bu duruma etki eden nedenlerinden birinin
ortaokul düzeyindeki öğrencilerin özellikle yedinci ve sekizinci sınıflara geldiklerinde ergenlik sorunlarıyla
karşılaşmaları olduğu düşünülebilir. Aslında öğrencilerin bilişsel becerilerini yönetme ve kontrol etme ve
kendi performanslarının farkında olmada 11-12 yaşlarındayken daha alt düzeydeki sınıftaki öğrencilere
göre daha iyi oldukları (Noushad, 2008) ancak ergenlik dönemine girmeleriyle birlikte görülen
dalgalanmalar nedeniyle belirgin bir düşüş yaşadıkları belirtilmektedir (Slavin, 2012).
Öğrencilerin eleştirel okuma becerilerinin anne eğitim durumu değişkeni açısından anlamlı farklılık
göstermediği görülmektedir. Sadioğlu ve Bilgin’in (2008) ilköğretim düzeyindeki öğrencilerle yaptıkları
araştırma sonuçları incelendiğinde elde edilen bulgularda bu çalışmayla uyumlu olarak öğrencilerin
eleştirel okuma becerilerinin anne eğitim durumu değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermediği tespit
edilmiştir. Gündüz’ün (2015) çalışmasında da anne eğitim durumu açısından anlamlı farklılık
bulunamamıştır. Bu çalışmadan ve yapılan diğer çalışmalardan elde edilen bulgular dikkate alındığında
öğrencilerin eleştirel okuma becerisine ilişkin puanlarının anne eğitim durumu değişkeni açısından anlamlı
farklılık göstermemesi beklenilen bir durum değildir. Genel düşünce anne eğitim düzeyi yükseldikçe
öğrenci puanlarının da yükseleceği şeklindedir. Bu düşünceyi doğuran temel nedenin ise çocukların
öğrenmeleriyle genelde annelerin sorumluluk almasıdır. Bu sonucun ortaya çıkmasında etkisi olan
nedenler arasında eğitim durumu üst düzeyde olan annelerin çalışma hayatı içerisinde daha fazla yer
alarak çocuklarına gerekli zamanı ayıramamaları olduğu düşünülebilir. Güven ve Çam Aktaş’ın (2013)
araştırma bulgularında anne eğitim değişkeni açısından anlamlı farklılığın olduğu ve bu farklılığın daha
eğitimli anne durumu lehine olduğu tespit edilmiştir. Özmutlu vd. (2014) tarafından yapılan çalışma
sonuçlarında öğrenci puanlarının daha eğitimli anne eğitim durumu lehine olmak üzere anlamlı farklılık
gösterdiği belirlenmiştir.
Ortaokul öğrencilerinin baba eğitim durumuna göre eleştirel okuma becerilerinin anlamlı farklılık
gösterdiği bu farklılığın “İlkokul-Lise” grupları arasında lise grupları lehine olduğu belirlenmiştir. Sadioğlu
ve Bilgin (2008) tarafından yapılan araştırma bulgularında öğrencilerin puanlarının baba eğitim durumuna
göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Yine Gündüz’ün (2015) yaptığı araştırma bulgularında
baba eğitim durumu açısından anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Özmutlu vd. (2014) tarafından
yapılan çalışma sonuçlarında baba eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilememiştir.
Ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarına ilişkin aldıkları puanlarla eleştirel
okuma becerileri arasındaki ilişki düzeyi alt boyutlar ve toplam puan açısından incelenmiştir. Okuma
stratejileri bilişüstü farkındalıklarının planlama stratejileri alt boyutu ile eleştirel okuma becerileri arasında
pozitif yönde yüksek düzeyde; düzenleme stratejileri alt boyutu ile eleştirel okuma becerileri pozitif yönde
yüksek düzeyde; değerlendirme stratejileri alt boyutu ile eleştirel okuma becerileri arasında pozitif yönde
yüksek düzeyde; okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları toplam puanı ile eleştirel okuma becerileri
arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Koç ve Arslan (2017) tarafından
yapılan araştırma sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarının
tüm alt boyutları ile akademik özyeterlikleri arasında orta düzeyde pozitif bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.
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Gündüz (2015) tarafından yapılan çalışma sonuçları incelendiğinde, öğrencilerin eleştirel okuma becerileri
ile okuma alışkanlıkları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.
Ortaokul öğrencilerinin genel olarak sınıf düzeyi yükseldikçe hem öğrencilerinin okuma stratejileri
bilişüstü farkındalıkları hem de eleştirel okuma becerilerinde düşüş olduğu görülmektedir. Bunun
nedenleri araştırılmalı, öğrencilerde bu becerilerin gelişimi desteklenmelidir.
Ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları ile eleştirel okuma becerilerinin
birbirlerini olumlu şekilde etkilediği belirlenmiştir. Bu iki becerinin öğrencilerin okuma süreçlerine yaptığı
katkı dikkate alınarak öğretmen adaylarına ve öğretmenlere gerek hizmet öncesi gerekse hizmetiçi
eğitimlerle gerekli bilgi ve beceri kazandırılmalıdır.
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Öz
Eğitim sistemimizin temel amaçlarından biri toplumsal değerlerimizi benimseyen bireyler
yetiştirmektir. Bunun gerçekleşmesi için öğretim programlarında değerlere yer verilerek öğrencilerin
temel ahlaki ilkeleri benimsemeleri istenmektedir. Bu doğrultuda farklı kademe ve ders programlarında
çeşitli değerlere yer verilmektedir. Bu çalışmada 2018 İlköğretim Programları perspektifinden değerleri
incelemek amaçlanmıştır. Benimsenen bu temel amaç çerçevesinde ilköğretim kademesinde farklı dersler
kapsamında hangi değerlerin ele alındığı, ders içerikleri ve derslerin zorunlu veya seçmeli olmasına göre
benimsenen değerlerin farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmiştir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımı
kulanılarak desenlenmiştir. Araştırma verilerinin kaynağını Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden
elde edilen 2018 İlkokul ve Ortaokul Programları oluşturmaktadır. Bu kapsamda 21 zorunlu ders ve 30
seçmeli ders incelenmiştir. Araştırma verileri döküman incelemesi kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen
bulgular doğrultusunda ilköğretim programlarında adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı,
sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverliğin kök değerler olarak adlandırıldığı belirlenmiştir. Tüm
programlarda kök değerlere yer verilmekle birlikte T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Şehrimiz, Hukuk ve
Adalet ve Sosyal Bilgiler Dersi öğretim programlarında farklı değerlere de yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Değer eğitimi, ilköğretim, ilköğretim programları

Abstract
One of the main goals of our education system is to educate individuals who adopt our social
values. In order to realize this, students are asked to adopt the basic ethical principles by giving values in
the curriculum. In this direction, various values are included in different levels and curriculum. In this
study, it is aimed to examine the values from the perspective of 2018 Primary Education Programs. Within
the framework of this basic objective adopted, it was determined which values were taken into account
within the scope of different courses at primary education level, and whether the values adopted
according to the course content and whether the courses were compulsory or optional were
differentiated. The study was designed using a qualitative research approach. 2018 Primary and
Secondary School Programs are obtained from the official website of the Ministry of Education. In this
context, 21 compulsory courses and 30 elective courses were examined. Research data were collected by
using document analysis. According to the findings, it was determined that justice, friendship, honesty,
self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism and benevolence were called as root values
in primary education programs. Although all the programs have root values, T.C. Revolution History and
Kemalism, City, Law and Justice and Social Studies course programs have different values.
Keywords: Values education, primary education, primary education programs

662

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

Giriş
Günümüzde psikolojik ve fizyolojik şiddet olayları, bireye ve özel hayata saygı göstermeme, disiplin
problemleri, dolandırıcılık ve benzeri olaylar her geçen gün artmakta ve toplumsal bir çöküntü
yaşanmaktadır. Dolayısıyla bireyin sahip olması gereken değerler önem kazanmakta ve bu değerlerin neler
olduğu sorgulanmaktadır. Değer kavramı, Latince “kıymetli olmak” veya “güçlü olmak” anlamlarına gelen
“valere” kökünden gelmektedir (Bilgin, 1995). Değer, bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik
ve bilimsel değerleri içeren maddi-manevi unsurların tümü olarak açıklanmaktadır (TDK, 2018). Sosyolojik
anlamda ise sosyal bir grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak için üyelerinin
çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli olduğu kabul edilen; onların ortak duygu, düşünce, amaç ve
menfaatlerini ifade eden temel ahlaki ilkelerdir (Kızılçelik ve Erjem, 1994). Değerler, hem birbirini etkileyen
hem de birbirinden etkilenen özelliğe sahiptir. Sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımseverlik gibi değerleri
birbirinden ayrı düşünmek doğru değildir (Şen, 2007). Değerlerimiz millî ve manevi kaynaklarımızdan
damıtılarak dünden bugüne elimize ulaşmış ve yarınlarımıza aktaracağımız öz mirasımızı oluşturmaktadır.
Temel insani özelliklerimizi oluşturan değerlerimiz, hayatımızın rutin akışında veya sorunlarla
karşılaştığımızda eyleme geçmemizi sağlayan gücün kaynağını oluşturmaktadır (MEB, 2018). Değerler
bireyin kendisini, toplumun ise bireyi kontrol etmesini sağlamaktadır. Sahip olunan değerler kişinin toplum
içindeki statüsünü belirlemekte, bu değerler sayesinde birey diğer insanlarla iletişime geçebilmekte ve
sosyal konumunun belirlenmesi için uygun bir altyapı oluşturmaktadır (Yazıcı, 2006). Ayrıca toplumda
kabul gören kültürel ve ahlaki değerlerin bireyler tarafından benimsenmesi ve bireyin kendisinden
beklenen görev ve sorumlulukları bu değerler kapsamında yerine getirmesi toplumun sağlıklı bir şekilde
gelişmesini sağlamaktadır (Güngör, 2000).
Değerler konusunun farklı şekillerde ele alındığı pek çok çalışma bulunmaktadır. Öğretim
programlarında yer alan değerlere yönelik yapılan araştırmalar incelendiğinde; Hayat Bilgisi dersi öğretim
programına (Bahçe, 2010; Demir ve Demirhan İşcan, 2007; Kabapınar, 2007; Keskin ve Keskin, 2009; Narin,
2007; Orhan, 2013; Öztürk, 2009; Şimşek, 2013; Uzunkol, 2014; Yaşaroğlu, 2018), Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi dersi öğretim programına (Çekin, 2012; Kaymakcan ve Meydan, 2011), Sosyal Bilgiler dersi öğretim
programına (Balcı ve Yanpar Yelken, 2013; Gömleksiz ve Cüro, 2011)
ve ilköğretim
programlarında yer alan tüm derslere (Güven, 2013; Keskin, 2012; Yaşaroğlu, 2015) yönelik yapılmış
çalışmalar olduğu belirlenmiştir. Literatürde 2018 ilköğretim programlarının değerler açısından incelendiği
bir çalışma bulunmamaktadır.
Eğitim sistemimizin temel amacı, toplumsal değer ve yetkinliklerimizin göstergesi olan bilgi, beceri
ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir (MEB, 2018). Bu amaç kapsamında öğretim programlarında
değerlere yer verilmektedir. Öğretim programlarında değerlere yer verilerek öğrencilerin temel ahlaki
ilkeleri benimsemeleri istenmektedir. Bu kapsamda farklı kademe ve ders programlarında çeşitli değerler
yer almaktadır. Bu araştırmada 2018 İlköğretim Programları perspektifinden değerleri incelemek
amaçlanmıştır. Benimsenen bu temel amaç çerçevesinde ilköğretim kademesinde farklı dersler
kapsamında hangi değerlerin ele alındığı, ders türleri ve derslerin zorunlu veya seçmeli olmasına göre
benimsenen değerlerin farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmiştir.
Yöntem
Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı kulanılarak desenlenmiştir. Nitel araştırma yaklaşımı, nicel
ölçümlerle değerlendirmenin zor olduğu veya hakkında tam olarak bilgi sahibi olunamayan durumlarda
bilgiye ulaşmak veya durumla ilgili yeni bakış açıları kazanmak amacıyla kulanılmaktadır (Corbin ve Strauss,
2007).
Verilerin Kaynağı
Araştırma verilerinin kaynağını Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden elde edilen 2018
İlkokul ve Ortaokul Programları oluşturmaktadır. Bu kapsamda Beden Eğitimi ve Spor, Bilişim Teknolojileri
ve Yazılım (1-4), Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (5-6), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi(4-8), Fen Bilimleri, Görsel
Sanatlar, Hayat Bilgisi, Hukuk ve Adalet, İngilizce (2-8), İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi, Matematik,
Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Peygamberimizin Hayatı, Sosyal Bilgiler, Şehrimiz, T.C.İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük, Teknoloji ve Tasarım, Temel Dini Bilgiler, Trafik Güvenliği ve Türkçe olmak üzere 21 zorunlu
ders incelenmiştir. Ayrıca Bilim Uygulamaları, Çince, Drama, Halk Kültürü, İletişim ve Sunum Becerileri,
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Matematik Uygulamaları, Medya Okuryazarlığı, Okuma Becerileri, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım,
Müzik(Bağlama, Genel Müzik Eğitimi, Gitar, Keman, Piyano, THM Koro, Ut), Spor ve Fiziki Etkinlikler, Spor
ve Fiziki Etkinlikler (Atletizm, Basketbol, Bisiklet, Okçuluk, Teniz, Yüzme), Yazarlık ve Yazma Becerileri, Bilim
Uygulamaları, Çince, Drama, Halk Kültürü, İletişim ve Sunum Becerileri, Matematik Uygulamaları olmak
üzere 30 seçmeli ders incelenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen programların ders türüne göre
dağılımları Tablo 1.’de yer almaktadır.
Tablo 1.
Araştırma Kapsamında İncelenen Derslerin Ders Türü Dağılımı.
Dersler
Zorunlu Dersler
-Beden Eğitimi ve Spor
-Bilişim Tek. ve Yazılım (1-4)
-Bilişim Tek. ve Yazılım (5-6)
-Din Kül. ve Ahlak Bilgisi (4-8)
-Fen Bilimleri
-Görsel Sanatlar
-Hayat Bilgisi
-Teknoloji ve Tasarım
-Temel Dini Bilgiler
-Trafik Güvenliği
-Türkçe
-İngilizce (2-8)
-İnsan Hak. Yurt. ve Demokrasi
-Matematik
-Oyun ve Fiziki Etkinlikler
-Peygamberimizin Hayatı
-Sosyal Bilgiler
-Müzik
-Hukuk ve Adalet
-Şehrimiz
-T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Seçmeli Dersler

Bilim Uygulamaları
-Çince
-Drama
-Halk Kültürü
-İletişim ve Sunum Becerileri
-Matematik Uygulamaları
-Medya Okuryazarlığı
-Okuma Becerileri
-Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
-Müzik (Bağlama, Genel Müzik Eğitimi
Gitar, Keman, Piyano, THM Koro, Ut)
-Spor ve Fiziki Etkinlikler, Spor ve Fiziki
Etkinlikler (Atletizm, -Basketbol,
Bisiklet, Okçuluk, Teniz, Yüzme)
-Yazarlık ve Yazma Becerileri
-Bilim Uygulamaları
-Çince
-Drama
-Halk Kültürü
-İletişim ve Sunum Becerileri
-Matematik Uygulamaları

Veri Toplama Teknikleri
İlköğretim programlarında yer alan tüm programları öğrencilere kazandırılması gereken değerler
açısından incelemek amacıyla araştırma verileri döküman incelemesi kullanılarak toplanmıştır. Döküman
incelemesi, araştırılması amaçlanan olgu veya olgularla ilgili bilgi içeren yazılı materyallerin analizini ifade
etmektedir ve tek başına bir araştırma yöntemi olabildiği gibi diğer nitel yöntemlerin kullanıldığı
durumlarda ek bilgi kaynağı olarak da kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Araştırma kapsamında incelenen 2018 İlköğretim Programlarına MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun
resmi web sitesi kullanılarak ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler doküman analiziyle
çözümlenmiştir. 2018 İlköğretim Programlarında öğrencilerin edinmesi beklenen değerlerin programda
nasıl ele alındığı belirlenmeye çalışılmıştır. Programlarda yer alan “Öğretim Programlarının Perspektifi”
bölümleri değerler açısından incelenerek programların hangi değerleri kapsadığı açığa çıkarılmaya
çalışılmıştır.
Bulgular
Bu araştırmada 2018 İlköğretim Programları perspektifinden değerleri incelemek amaçlanmış olup,
benimsenen bu temel amaç çerçevesinde ilköğretim kademesinde farklı dersler kapsamında hangi
değerlerin ele alındığı, ders içerikleri ve derslerin zorunlu veya seçmeli olmasına göre benimsenen
değerlerin farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmiştir.
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Araştırma kapsamında ele alınan 2018 İlköğretim Programları incelendiğinde programlarda bazı
değerlerin “kök değer” olarak adlandırıldığı görülmüştür. Bu kök değerler kapsamında hangi değerlerin ele
alındığı Tablo 2.’de gösterilmiştir.
Tablo 2.
İlköğretim Programlarında Yer Alan Kök Değerler.
Kök Değerler
-adalet
-dostluk
-dürüstlük
-öz denetim
-sabır
-saygı
-sevgi
-sorumluluk
-vatanseverlik
-yardımseverlik

Araştırma kapsamında incelenen 2018 İlköğretim Programlarının hangilerinde “kök değerlere” yer
verildiği Tablo 3.’de gösterilmiştir. 18 zorunlu ve 30 seçmeli ders programında sadece kök değerler adı
altında adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, ve
yardımseverlik değerlerine yer verilmektedir.
Tablo 3.
Kök Değerleri İçeren Dersler.
Değerler

Dersler
Seçmeli Dersler

Zorunlu Dersler
Kök Değerler
-adalet
-dostluk
-dürüstlük
-öz denetim
-sabır
-saygı
-sevgi
-sorumluluk
-vatanseverlik
-yardımseverlik

-Beden Eğitimi ve Spor

-Bilim Uygulamaları

-Bilişim Tek. ve Yazılım(1-4)

-Çince

-Bilişim Tek. ve Yazılım(5-6)

-Drama

-Din Kül. ve Ahlak Bilgisi(4-8)

-Halk Kültürü

-Fen Bilimleri

-İletişim ve Sunum Becerileri

-Görsel Sanatlar

-Matematik Uygulamaları

-Hayat Bilgisi

-Medya Okuryazarlığı

-Teknoloji ve Tasarım

-Okuma Becerileri

-Temel Dini Bilgiler

-Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

-Trafik Güvenliği

-Müzik (Bağlama, Genel Müzik Eğitimi

-Türkçe

Gitar, Keman, Piyano, THM Koro, Ut)

-İngilizce (2-8)

-Spor ve Fiziki Etkinlikler, Spor ve Fiziki

-İnsan Hak. Yurt. ve Demokrasi

Etkinlikler(Atletizm, -Basketbol,

-Matematik

Bisiklet, Okçuluk, Teniz, Yüzme)

-Oyun ve Fiziki Etkinlikler

-Yazarlık ve Yazma Becerileri

-Peygamberimizin Hayatı

-Bilim Uygulamaları

-Sosyal Bilgiler

-Çince

-Müzik

-Drama
-Halk Kültürü
-İletişim ve Sunum Becerileri
-Matematik Uygulamaları

Araştırma kapsamında incelenen 2018 İlköğretim Programlarından T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
dersi öğretim programında Tablo 4.’de görüldüğü gibi kök değerlerin dışında “milli, manevi, insani ve
evrensel değerler” vurgusu yapılmaktadır.
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Tablo 4.
T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerler.
Değerler

Dersler
Zorunlu Dersler

Kök Değerler
-adalet
-dostluk
-dürüstlük
-öz denetim
-sabır
-saygı
-sevgi
-sorumluluk
-vatanseverlik
-yardımseverlik

- T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Millî, manevi, insani ve evrensel değerler
Araştırma kapsamında incelenen 2018 İlköğretim Programlarından Sosyal Bilgiler Dersi öğretim
programında Tablo 5.’de görüldüğü gibi kök değerler olarak adlandırılan değerler dışında aile birliğine
önem verme, bağımsızlık, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, eşitlik,
özgürlük ve tasarruf değerleri de bulunmaktadır.
Tablo 5.
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerler.
Değerler
Kök Değerler
-adalet
-dostluk
-dürüstlük
-öz denetim
-sabır
-saygı
-sevgi
-sorumluluk
-vatanseverlik
-yardımseverlik

Dersler
Zorunlu Dersler
- Sosyal Bilgiler

-Aile birliğine önem verme, bağımsızlık, barış, bilimsellik,
çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, estetik, eşitlik, özgürlük,
tasarruf
Araştırma kapsamında incelenen 2018 İlköğretim Programlarından Şehrimiz dersi öğretim
programında Tablo 6.’da görüldüğü gibi kök değerlerden “adalet, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik
ve yardımlaşma” değerlerine yer verilmektedir. Ayrıca “milli, manevi, insani ve evrensel değerler” vurgusu
yapılmakta ve “bilimsellik, dayanışma, özgürlük, duyarlılık, eşitlik, çalışkanlık, estetik, paylaşma”
değerlerine yer verilmektedir.
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Tablo 6.
Şehrimiz Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerler..
Değerler

Dersler
Zorunlu Dersler

Kök Değerler
adalet, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik,
yardımlaşma (kök değerlerden)

-Şehrimiz

Millî, manevi ve evrensel değerleri
bilimsellik, dayanışma, özgürlük, duyarlılık, eşitlik,
çalışkanlık, estetik, paylaşma,

Araştırma kapsamında incelenen 2018 İlköğretim Programlarından Hukuk ve Adalet dersi
programında Tablo 7.’de görüldüğü gibi kök değerlerin dışında “evrensel hukuk değerleri” vurgusu
yapılmakta ve “bilimsellik, dayanışma, özgürlük, duyarlılık, eşitlik” ile “bağımsızlık, barış, cesaret, doğruluk,
güven, merhamet, öz güven, tarafsızlık, vicdanlı olma” değerlerine yer verilmektedir.
Tablo 7.
Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerler
Değerler

Dersler
Zorunlu Dersler

Kök Değerler
adalet, yardımseverlik, saygı, sevgi, sorumluluk, dürüstlük,
sabır

-Hukuk ve Adalet

Evrensel hukuk değerleri
bilimsellik, dayanışma, özgürlük, duyarlılık, eşitlik
bağımsızlık, barış, cesaret, doğruluk, güven, merhamet, öz
güven, tarafsızlık, vicdanlı olma,

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada 2018 İlköğretim Programları perspektifinden değerleri incelemek amaçlanmıştır.
Benimsenen bu temel amaç çerçevesinde ilköğretim kademesinde farklı dersler kapsamında hangi
değerlerin ele alındığı, ders türleri ve derslerin zorunlu veya seçmeli olmasına göre benimsenen değerlerin
farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmiştir.
2018 İlköğretim Programları 21 zorunlu ders ve 30 seçmeli dersi içermektedir. İlköğretim
programlarında adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve
yardımseverlik kök değerler olarak ele alınmaktadır. Bu kök değerlere tüm programlarda yer verilmektedir.
Literatürde 2005 ilköğretim programlarında sevgi, saygı, adil olma, barış, hoşgörü, yardımseverlik,
vatanseverlik ve dürüstlük değerlerinin ortak değerler olarak yer aldığı belirtilmektedir (Keskin, 2012).
2005 ve 2018 ilköğretim programlarında adalet, dürüstlük, saygı, sevgi, vatanseverlik ve yardımseverlik
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değerleri ortak değerler olarak yer almaktadır. Bununla birlikte, 2005 ilköğretim programlarında barış ve
hoşgörü değerleri de ortak değerler olarak görülürken, 2018 ilköğretim programlarında bu değerler ortak
değer olarak yer almamaktadır. Ayrıca 2018 ilköğretim programlarında, 2005 programından farklı olarak
dostluk, öz denetim, sabır ve sorumluluk değerleri ortak değer olarak görülmektedir.
Kök değerler tüm ilköğretim programlarında yer almakla beraber Şehrimiz dersi öğretim
programında kök değer olarak kabul edilen değerlerin hepsine yer verilmemiştir. Bununla birlikte,
T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Şehrimiz, Hukuk ve Adalet ve Sosyal Bilgiler Dersi öğretim
programlarında kök değerlerin dışında farklı değerlere de yer verilmektedir. T.C.İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük dersi öğretim programında kök değerlerin dışında “milli, manevi, insani ve evrensel değerler”
vurgusu yapılmaktadır. Şehrimiz dersi öğretim programında “milli, manevi, insani ve evrensel değerler”
vurgusu yapılmakta ve “bilimsellik, dayanışma, özgürlük, duyarlılık, eşitlik, çalışkanlık, estetik, paylaşma”
değerlerine yer verilmektedir. Hukuk ve Adalet dersi öğretim programında kök değerlerin dışında
“evrensel hukuk değerleri” vurgusu yapılmakta ve “bilimsellik, dayanışma, özgürlük, duyarlılık, eşitlik” ile
“bağımsızlık, barış, cesaret, doğruluk, güven, merhamet, öz güven, tarafsızlık, vicdanlı olma” değerlerine
yer verilmektedir.
2018 Hayat Bilgisi dersi öğretim programında adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı,
sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik değerleri yer almakta ve bu değerler kök değerler
olarak ele alınmaktadır. Bununla birlikte, Hayat Bilgisi dersi öğretim programlarından 1926 programında
yardımlaşma ve dayanışmaya; 1936 programında çevresel ve milli değerlere; 1948 programında çevreye
saygı, sevgi, saygı, doğruluk, işbirliği ve sorumluluğa; 1998 programında kültürel değerlere saygı, sevgi,
saygı, dayanışma ve işbirliğine; 2015, 2017 ve 2018 programlarında milli, manevi, insani değerlere,
çevresel değerlere ve işbirliğine vurgu yapılmaktadır (Yaşaroğlu, 2018). 2018 Hayat Bilgisi dersi öğretim
programında adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır ve vatanseverlik değerleri yer alırken, önceki
Hayat Bilgisi dersi öğretim programlarında dayanışma, çevresel ve milli değerler, çevreye saygı, işbirliği,
milli, manevi, insani ve çevresel değerlere yer verilmektedir. Hayat Bilgisi dersi öğretim programına
eklenen ve bu programdan çıkarılan değerlere bakıldığında ilgili değerlerin neden kaldırıldığı ya da
programa yeni eklenen değerlerin hangi nedenlerden dolayı programa eklendiği anlaşılamamaktadır.
Yaşaroğlu (2015) yaptığı araştırmada kimi derslerde dersin doğası gereği değerlere daha çok yer
verildiğini, kimi derslerde ise değerlere hiç yer verilmediğini belirlemiştir. Ayrıca Hayat Bilgisi ve Türkçe
derslerinin değerlerle daha çok ilişkili olduğunu; İngilizce programında ise değerlere yer verilmediğini
tespit etmiştir. Bu araştırma kapsamında, elde edilen bulgular sonucunda 2018 İngilizce dersi öğretim
programında kök değerlere yer verildiği görülmektedir.
Değerlerin kök değer olarak adlandırılıp tüm programlarda yer alması anlaşılır olmakla birlikte tıpkı
T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Şehrimiz, Hukuk ve Adalet ve Sosyal Bilgiler Dersi öğretim
programlarında olduğu gibi diğer öğretim programlarında da dersin içeriğine özgü değerlere yer verilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda diğer öğretim programlarında da ders içeriği göz önünde bulundurulup farklı
değerlere yer verilebilir. Ayrıca ilköğretim programlarında yer alan değerler için genel bir çerçeve
oluşturulmadığı görülmektedir. Bununla birlikte bazı ders programlarında olup diğerlerinde bulunmayan
değerlerin ders programında yer alma koşulunun ne olduğu anlaşılamamaktadır. Araştırmadan elde edilen
bu sonuca benzer şekilde TEDMEM(2017)’de 2017 taslak öğretim programlarını incelediği araştırmasında
değer eğitimi için genel bir çerçevenin olmadığını, değerlerin programda yer alma durumunun neye göre
belirlendiğinin net olmadığını belirtmektedir. Güven (2013) de benzer şekilde programlarda yer alan
değerler için belli bir standardın olmadığını, programların değerleri ele alışları arasında bir tutarlılığın
olması gerektiğini ifade etmektedir.
Mevcut durumda 2018 ilköğretim programlarında hangi değerlere yer verildiğinin net bir göstergesi
bulunmamaktadır. Önceki programlarla ilgili yapılan araştırma sonuçlarıyla elde edilen sonuçlar
karşılaştırıldığında aynı derse ilişkin öğretim programlarında bir takım değerler programdan çıkarılırken
bazı değerler programa eklenmiştir. MEB program geliştirme uzmanları tüm kademeler için değerler
çerçevesi oluşturmalı ve hangi ders programında hangi değerlere yer verileceğine ilişkin standartlar
belirlemelidir. Derslerde yer alan ortak değerler dışında hangi derste hangi değerlere ağırlık verileceği
belirlenir ve öğretim kademeleri arasında ele alınan değerler açısından bir bütünlük sağlanırsa öğrencilerin
bu değerleri benimsemeleri ve kendi yaşamlarında benimsedikleri bu değerlere uygn davranmaları
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sağlanabilir. Ayrıca öğrencilerin kademeler arası tutarlı bir çerçeve kapsamında aşama aşama ilgili
değerleri görmesi değerler eğitiminin niteliğini artıracaktır. Derslerde hangi değerlerin ele alınması
gerektiğini belirlemek amacıyla öğretmenlerden kendi branşlarında hangi değerlere yer verilmesi
gerektiğine ilişkin görüşler alınabilir. Değerler eğitiminde öğretim kademeleri arasında bütünlüğü ve
tutarlılığı sağlamak adına okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerine ilişkin derslerde ele
alınan değerler ilgili kademe ve dersin seçmeli ya da zorunlu olma durumuna göre incelenebilir. Ayrıca
kademelerde birbirinin devamı niteliğinde olan derslerdeki değerler tutarlılık ve aşamalılık açısından
incelenebilir.
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Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrenciler için STEM Etkinlerinin Geliştirilmesi ve
STEM Eğitimi Almasına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Doç. Dr. Hilal AKTAMIŞ, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, hilalaktamis@gmail.com
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Öz
Bu çalışma ile öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere yönelik STEM etkinliklerinin geliştirilmesi ve fen
ve matematik derslerini öğrenmeye yönelik göstermiş oldukları çaba hakkında özel eğitim ve STEM alanları
ile ilgili öğretmenlerin görüşlerinin alınmasının, STEM ve öğrenme güçlüğü konusunda yapılacak diğer
çalışmalar için bir kaynak oluşturacağı ve rehberlik edeceği düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada
öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin daha kolay ve kalıcı öğrenmesini sağlayabilecek STEM
etkinliklerinin geliştirilebilmesi için özel eğitim ve STEM alanları ile ilgili öğretmenlerin STEM ve STEM ile
ilgili geliştirilebilecek etkinlikler konusundaki görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Çalışma 2017-2018
öğretim yılında Ege bölgesinde bulunan Aydın ilindeki ilçe merkezinde, Ortaokullarda görev yapan 3 fen
bilimleri, 3 matematik, 3 bilişim teknolojileri öğretmeni ve 3 özel eğitim öğretmeni ile yürütülmüştür.
Araştırma betimsel modelde bir araştırmadır. Öğretmenlerle araştırmacılar tarafından hazırlanan
öğretmen görüşme formu ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşme verileri içerik analizi ve
betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip
öğrencilere yönelik yaparak yaşayarak öğrenme- somutlaştırma- görme-dokunma gibi kavramların
üzerinde durdukları görülmüştür. Bunun dışında eğitim sistemine adapte edilen STEM konusundan
öğretmenlerin haberdar olmadığı görülmüştür. Bu bağlamda, öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin
ilerleyen yaşantılarında sınıf ortamında pasif ya da yaramaz olarak adlandırılmadan, topluma
kazandırılmalarını sağlayabilecek STEM tabanlı etkinlikler geliştirilebilir. Bu şekilde, bireysel olarak bir
şeyleri başarabileceğine inanan bireyler sosyal hayata daha kolay uyum sağlayabilir ve ileriki yaşantısında
STEM alanlarına yönelim gösterebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme Güçlüğü, Öğretmen Görüşü, STEM,

Abstract
The aim of this study is to take the opinions of teachers about to develop the STEM activities for
students with learning disabilities and their efforts to learn science and mathematics. It is thought that
this study will provide guidance for other studies on STEM and learning disability. For this reason, it was
aimed to get the opinions of the teachers about the STEM (Special Education and STEM Teachers) in order
to develop STEM activities which will enable the students who have learning difficulties to learn more
easily and permanently. The study was carried out with 3 sciences, 3 mathematics, 3 informatics
technologies teachers and 3 special education teachers working in the secondary schools in a city center
in the Western provinces in the 2017-2018 academic year. The research is a survey model. A semistructured interview was conducted with the teacher interview form prepared by researchers. Interview
data were analyzed by content analysis and descriptive analysis. According to the findings, it was seen
that the teachers focused on the concepts of learning by living-learning-concretizing-seeing-touching for
the students with learning disabilities. Apart from this, it was observed that teachers were not aware of
STEM which was adapted to the education system. In this context, STEM-based activities can be
developed in order to enable students with learning disabilities to be promoted to the community without
being called passive or naughty in their classroom environment. In this way, individuals who believe that
they can achieve something individually can more easily adapt to social life and may move towards STEM
areas in the future.
Keywords: Learning disability, opinions of teacher, STEM
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Giriş
Ülkelerin eğitim alanındaki başarısı; gelişmişliği, ekonomik üstünlüğün sağlanmasını ve devamlılığını
getirmektedir. Gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkabilmek, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik)
alanındaki dört disiplin olan; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına uyum sağlamış ve bunları
uygulayabilen bireylerin yetiştirilmesi ile sağlanabilir. Bu durum, STEM eğitiminin eğitim sistemlerinde yer
almasının gerekli olduğunu göstermektedir (Raines, 2012). Ayrıca endüstri, teknoloji ve inovasyon
alanlarına STEM alanlarında çalışanların katkıları göz önüne alındığında, STEM eğitimine önem
verilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında eğitim sistemlerinde yaratıcı, yenilikçi, girişimci,
eleştirel düşünebilen ve problem çözme becerileri gelişmiş bireylerin yetişmesi ise STEM becerilerinin
kazandırılması ile sağlanabilir (TÜSİAD, 2014). Bu bağlamda ülkemizdeki eğitim programları da tekrar
güncellenerek STEM eğitimine önem verilmiştir (MEB, 2017). Programda kazandırılması hedeflenen temel
becerilerin içinde bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri ve mühendislik ve tasarım becerileri
bulunmaktadır. Ayrıca fen ve mühendislik uygulamalarına da yer verilmiştir. Fen bilimlerinin; matematik,
mühendislik ve teknoloji ile bütünleştirilerek disiplinler arası bir bakış açısıyla problemlerin ele alınması
gerektiği vurgulanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemelere ek olarak, son
yıllarda ulusal ve uluslararası düzeyde STEM çalışmalarına önem verildiği ve bu konuda yapılan
çalışmaların arttığı görülmektedir.
Stem’e yönelik öğretmen ve öğretmen adayları ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; Wang,
Moore, Roehring ve Park (2011) yaptıkları çalışmada öğretmenlere verilen bir yıllık eğitim sonucunda
STEM hakkındaki inançları ve algılarındaki değişim ile, bunların arasındaki ilişkiyi, Altan, Yamak ve BuluşKırıkkaya (2016) araştırmasında, STEM eğitimi yaklaşımının sınıflarda uygulanabilmesi amacıyla yaptıkları
durum çalışmasında, Tasarım Temelli Fen Eğitimi ile fen bilgisi öğretmen adaylarının süreci
değerlendirmesini, Aslan-Tutak ve Akaygün (2016) araştırmalarında, STEM’i öğretmek için işbirlikli
öğrenme başlığı altında hazırlanan bir STEM modülünde birlikte çalışan kimya ve matematik öğretmen
adaylarının (N = 38) STEM anlayışlarının nasıl geliştiğini ortaya koymayı amaçlamışlardır. Ayrıca STEM ile
ilgili diğer çalışmalardan farklı ulusal bir projede kızların STEM eğitimi alması ve STEM alanlarına yönelmesi
hedeflenerek STEM etkinliklerine yönelik ilgisini artırmayı amaçlayan bir proje yürütülmüştür (Akgündüz
& Ertapınar, 2015). Yapılan çalışmalar incelendiğinde genel olarak STEM’e yönelik görüşler, STEM
eğitiminin öğretim ortamına uygulanmasına yönelik çalışmaların yapıldığı, farklı olarak sadece kızlara
STEM ile ilgili eğitim verildiği görülmektedir. Ancak STEM’in öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler üzerindeki
etkisi ile ilgili yurt dışında az sayıda çalışma yapıldığı, ülkemizde ise hiç çalışma yapılmadığı görülmüştür
(Gregg, Wolfe, Janes, Todd, Moon & Longston, 2016; Israel, Wang & Marino, 2016; Lindsay & Hounsell,
2017; Ngubane-Mokiwa & Khoza, 2016).
Buna ek olarak; Milli Eğitim Bakanlığının 2018’ de yayınlamış olduğu Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmenliğindeki Özel Eğitimin Temel ilkelerini incelediğimizde ise çalışmaların özel eğitime ihtiyaç olan
bireylerin lehine artırıldığı ve süreç içerisinde öğrenci-veli-öğretmen-okul idaresi ve tüm okul personeli ile
gerçekleştirileceği belirtilmiştir( MEB, 2018). Özel eğitim, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve
sosyal gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve
yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı
olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi ifade eder (MEB, 2006). 2018’de yayımlanan yönetmelik de
özel eğitim hizmetinin amaçları; Eğitim sistemimiz amaç ve ilkeleri göz önüne alınarak bireylerin
ihtiyaçlarını belirlemek, bununla birlikte ilgi, yetenek durumları ve çeşitli alanlarda yeterlilikleri
belirlenerek performanslarını verimli kullanmalarına, öğrenimine, ileriki meslek ve sosyal yaşantısına
hazırlamayı amaçlamaktadır (MEB, 2018). Öğrenme güçlüğüne sahip öğrenciler ve fen eğitimi ile ilgili alan
yazın incelendiğinde genellikle işbirlikli öğrenme, web tasarımlı ve sanal uygulamalar kullanılarak
araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Bu şekildeki uygulamaların öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin
derse olan ilgisini ve motivasyonlarını artırıcı yönde olduğu görülmüştür (Biber, 2009). Fen programına
entegre edilen STEM eğitimi hakkında öğretmenlerin farkındalığının araştırılması öğrenme güçlüğü
olmayan öğrencilerinin yanı sıra eğitimde fırsat eşitliliğinin sağlanması ve öğrenmede güçlük çeken
öğrenciler içinde STEM eğitiminin uygulanabilirliği hakkında çalışma yapılmamış olması araştırmanın
temelini oluşturmuştur.
Bu araştırmada, 2017-2018 öğretim yılında Ege bölgesinde ki Aydın ilinde merkez ilçesinde görev
yapan öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere ders vermiş olan ve çalışmaya katılmaya istekli öğretmenler

672

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

arasından rastgele seçilen 3 ‘er branş öğretmeninin (Fen bilimleri- Matematik- Bilişim Teknolojileri ve Özel
Eğitim) öğrenme güçlüğüne sahip bireyler için STEM etkinlikleri geliştirilmesi ve STEM eğitimi almalarına
yönelik görüşlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına
cevap aranmıştır;
1. Öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip öğrenciler ile ilgili görüşleri nelerdir?
2. Öğretmenlerin branşlarına göre öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere yönelik verilmesi gereken
eğitim ile ilgili görüşleri nelerdir?
a. Öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip öğrenciler de ders içinde öğretim yaparken karşılaştığı
sorunlar ile ilgili görüşleri nelerdir?
b. Öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere yönelik derslerde hangi öğretim stratejisi,
yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiğine yönelik görüşleri nelerdir?
c. Öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere yönelik derslerde hangi öğretim stratejisi,
yöntem ve teknikleri kullanmaktadırlar?
3. Öğretmenlerin STEM eğitimi ile ilgili bilgileri nelerdir?
a. Öğretmenlerin STEM eğitimi ile ilgili görüşleri nelerdir?
b. Öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere STEM eğitimi verilmesi ile ilgili görüşleri
nelerdir?
Yöntem
Araştırma, öğretmenlerin STEM ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmaya çalışan betimsel bir
araştırmadır. Betimsel araştırmalar da araştırmacılar, bireyin, ortamın veya görüşlerini özetler. Bu
araştırmada da öğretmenlerin STEM ile ilgili görüşlerinin sunulmuştur. Araştırmada veriler yarı
yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler araştırılan durumu
derinlemesine ve sabit cevap almayı sağlar(Büyüköztürk, 2016).
Katılımcılar
Ölçüt örnekleme yöntemine göre “Sınıfında kaynaştırma öğrencisi olması” ölçütü kullanılarak
araştırmanın katılımcıları belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Ege
bölgesinin bir ilindeki merkez ilçesinde görev yapan öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere ders vermiş,
mesleki açıdan kıdem farklılığı olan ve çalışmaya katılmaya istekli öğretmenler arasından rastgele seçilen
3 fen bilimleri, 3 matematik, 3 bilişim teknolojileri öğretmeni ve 3 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır.
Görüşme yapılan öğretmenlerin görev yaptığı okulların; şehir merkezinde orta sosyo-ekonomik (1), alt
sosyo-ekonomik (1) ve üst sosyo-ekonomik (1) okullardan olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmada görüşme
yapılan 12 fen bilimleri, matematik, bilişim teknolojileri ve özel eğitim öğretmenlerine ait mesleki kıdem,
branşı, sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunması/bulunmaması özel eğitim alanında bir eğitim
alma/almama durumları gibi kişisel bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Araştırmaya katılan öğretmenler mesleki kıdem açısından 5 yıl ile 37 yıl arasında çalışmıştır.
Öğretmenler branşlarına göre üç Fen bilimleri, üç Matematik, üç Bilişim Teknolojileri ve üç Özel eğitim
öğretmeni olarak dağılım göstermektedir. Öğretmenlerin sadece ikisi özel eğitim hakkında seminere
katılmadığını söylemiştir.
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Tablo 1.
Katılımcı öğretmenlerin özellikleri.
Öğretmen
No:

Mesleki
kıdem

Branşı

ÖGSÖ Kaç yıldır
sınıfında öğrenim
gördüğü

Sınıfta geçirdiği
zaman

Seminer
alma
durumu

Ö1

14 yıl

Bilişim
Teknolojileri

1 yıldır

2 ders saati

Evet

Hayır

Ö2

5 Yıl

Matematik

3 yıldır

1 ders saatinde
maksimum 5
dakika

Hayır

Evet

Ö3

10 Yıl

Matematik

3 Yıl

Özel bir zaman
ayıramıyor

Hayır

Ö4

37 yıl

Matematik

1 Yıl

Evet

Hayır

Ö5

11 Yıl

Matematik

2 Yıl

Bir ders saatinde
maksimum 5-10 Evet
dakika

Hayır

Ö6

12 Yıl

Bilişim
Teknolojileri

2 Yıl

Birebir öğrenciler
ile ilgilenme fırsatı
Evet
yok kendi talep
ederse

Hayır

Ö7

16 Yıl

Fen Bilgisi
Öğretmeni

2 Yıl

Hiç geçiremiyoruz Evet

Hayır

Ö8

36 Yıl

Fen Bilgisi
Öğretmeni

1 Yıl

20 dakika kadar
onunla
ilgileniyorum

Evet

Ö9

7 yıl

Özel eğitim
öğretmeni

3 yıl

Ö10

17 Yıl

Fen Bilgisi
Öğretmeni

2 Yıl

Hemen hemen hiç
Evet
geçiremiyorum

Hayır

Ö11

6 Yıl

1 ile 2 Yıl

En fazla 5 dakika

Evet

Hayır

Ö12

12 Yıl

1 Yıl

2 ders saati

Evet

Evet

Ö13

17 yıl

Ö14

7 yıl

Fen Bilgisi
Öğretmeni
Bilişim
Teknolojileri
Özel eğitim
öğretmeni
Özel eğitim

Evet

Yeterli
bulma
durumu

2 ile 6 yıl
2 ile 3 Yıl

Veri Toplama Araçları
Yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmecinin,
katılımcıya hazırladığı soruları yönelterek yüz yüze ya da telefon ile gerçekleştirdiği yöntemdir. Bu
araştırmanın verileri, görüşme türlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşme
sorularının hazırlanmasında alanda yapılmış çalışmalar taranmıştır. Görüşme formunun güvenirliği için
alanda uzman fen- matematik- bilişim ve özel eğitim alanından beş öğretim üyesinin görüşüne
sunulmuştur. Alınan geri dönütler doğrultusunda görüşme sorularına son şekli verilmiştir. Pilot uygulama
olarak 2 öğretmen ile soruların anlaşılıp anlaşılmadığına dair deneme görüşmesi yapılmıştır. Alınan geri
dönütler ile görüşme formlarına son şekli verilmiştir. Görüşme sorularının içeriğinde amaca uygun olması
göz önüne alınarak; öğretmenlerin mesleki kıdemleri, özel eğitim alanında almış oldukları ek eğitimleri,
öğrencileri hakkındaki görüşleri, öğretim yöntem ve teknikler hakkındaki görüşlerini, STEM eğitimi ve
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öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere STEM eğitimi verilmesi açısından görüşleri alınmak için hazırlanmıştır.
Öğretmenlere yöneltilen soruları cevaplama süresi, 13 ile 32 dakika arasında değişim göstermektedir.
Görüşme sırasında öğretmenlerin ön yargılarını geri plana atabilmek adına ilk dört soru (1.
Mesleki
açıdan kendinizi tanıtır mısınız?/2. Hangi bölümden mezun oldunuz?/3.Kaç yıldır fen/matematik/ özel
eğitim/bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapıyorsunuz?/4. Sınıfınızda kaç tane kaynaştırma
öğrencisi var? (a. Engel türü/ türleri nedir?/b. Kaç yaşında(lar)? / c. Ne kadar zamandır sizin sınıfınızda
bulunmaktadır(lar)?/d. Kaynaştırma öğrenciniz ile sınıfınızda ne kadar süre vakit geçiriyorsunuz? / e. Daha
önce kaynaştırma öğrenciniz oldu mu? / f. Kaynaştırma ile ilgili ders/seminer aldınız mı?/g. Öğrenme
güçlüğüne sahip öğrenciler ne tür özellikler göstermektedir?) hazırlanmıştır. Bu süreçte görüşmeye
ısınmaları sağlanmıştır. Araştırma sürecinde araştırmacılar görüşme tarihini ayarlamak için
öğretmenlerden boş ders saatlerinde randevu almıştır. Görüşmeleri görev yaptıkları okullarda birebir
yalnız boş bir sınıfta gerçekleştirmişlerdir. Öğretmenlerin görüşleri toplandıktan sonra veriler
düzenlenmiş, içerik analizi ve betimsel analizleri gerçekleştirilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmacılar tarafından öğretmenlerin izni ile ses kaydına alınan sesli görüşmeler yazılı metine
dönüştürülmüştür. Görüşmelerin yazılı metine dönüştürülmüş verileri fen bilimleri eğitiminde görev
yapan nitel araştırmalar konusunda bir uzmana verilerek kontrol sağlanmıştır. Öğretmenler isimleri
verilmeden Ö1- Ö2-… Ö12 olarak kodlanmıştır. Ö5 ve Ö11 numara kodlu öğretmenler ile soruların
anlaşılırlığı test edilmiştir. Bu yüzden Ö5 ve Ö11 kodlu öğretmen görüşleri analize dahil edilmemiştir.
Ayrıca özel eğitim öğretmenlerine branşa yönelik sorular sorulmadığı için, özel eğitim ile branş
öğretmenleri ayrı ayrı analiz edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz yöntemi
kullanılmıştır. İçerik analizi, nitel araştırma veri analizi yöntemlerindendir. İçerik analizi metinlerden oluşan
kavramları belirlemek için yapılır ve yalnızca metin üzerinde yapılan bir çalışma değildir; resimler,
televizyon programları ve görsellerin incelenmesini de konu almaktadır (Büyüköztürk, 2016). Birbirine
benzeyen veriler için kodlar oluşturulmuştur. Değerlendirme sonrası ve kendine uygun temalar etrafında
toplanmıştır. Araştırmanın veri analizi güvenirliği için, araştırmacılar tarafından ayrı ayrı incelenen
metinler tartışılarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Güvenilirlik hesaplaması için Miles ve Huberman’ın
(1994) önerdiği Uzlaşma Yüzdesi = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) x 100 güvenirlik formülü
kullanılarak güvenirlik katsayısı .92 olarak hesaplanmıştır.
Bulgular
Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrencilerin Gösterdiği Özelliklere Dair Görüşleri
Öğretmenlerin “Öğrenme güçlüğüne sahip öğrenciler ne tür özellikler göstermektedir?” sorusuna
verdikleri ortak görüşler doğrultusunda hazırlanan frekans dağılımları ve bu görüşlere ait kodlamalar
sonucu Tablo 2’de verilmiştir.
Öğretmenlerin Öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin gösterdiği özelliklere dair görüşleri ‘’ Dikkat
Dağınıklığı, Düzeni Bozma, Akademik süreç ‘’ kategorileri altında toplanmıştır (Tablo 2).
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Düzeni bozma

Dikkat dağınıklığı

Tablo 2.
Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrencilerin Gösterdiği Özelliklere Dair Görüşleri.
Görüşler
f

Dikkat dağınıklığı-Kısa süreli ilgi- Kendi kendine
ÖF1- ÖM1-ÖF3-ÖB3-ÖM2
dalma- seçicilik yok- kaygı yok- önemseme yok

Sınıf ortamında sınıfı dersin işleyişini akışını
engelleyecek davranışlar sergiliyorlarDerste huzursuzluk hem yaşıyorlar hem
yaşatmaya çalışıyorlar-çok içine kapanıkarkadaş iletişimleri

ÖF1-ÖF3- ÖM1-ÖM2

Akademik süreç

Sayılar arasındaki ilişkileri kuramıyor
İşlemleri yapmakta da zorluk çekiyorlar
ÖM3-ÖB3-ÖB2-ÖF1-ÖF2
Teorik de zorlanıyorlar
Temel okuma yazma becerileri

Tablo 2’ye göre öğretmenler görüşleri; düzen bozma (f=4), dikkat dağınıklığı (f=5) ve akademik süreç
(f=5) kategorilerinde toplanmıştır.
ÖB2: … zaten akademik başarı olarak zayıf, bunun yanında temel yazma okuma gibi becerilerde.
Çocukların büyük çoğunluğunun sıkıntısı var. Ya yazamıyor ya da çok kötü yazıyor. Kendi yazdığını dahi
okuyamıyor. O kumada problemli olan öğrencilerimiz var…
ÖM2: …arkadaşları ile uyumu öğrenciden öğrenciye değişiyor kaynaştırmanın türüne göre değişiyor
bazıları uyum gösterirken sınıftan çıkmak istemezken bazıları sınıfın huzurunu kaçırabiliyor mesela hem
fiziki hem zihinsel engelli kaynaştırma eğitimine tabii tutulan bir öğrencim var bu sınıfın huzurunu
bozabiliyor diyebilirim ders işleyişini engelliyor…
ÖF3: …Derste ilgisi olmadığı için sürekli elindeki oyuncakla kâğıtla ve yatta kalemle veyatta makasla
başka bir şeylerle uğraşmaya çalışıyorlar. Bu öğrenciler el becerileri geliştirmek için yönlendirilebilir…
Öğretmenlerin Branşlarına göre Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrencilere Yönelik Verilmesi Gereken
Eğitim ile ilgili Görüşleri Nelerdir?
Öğretmenlerin Branşlarını Öğretirken Karşılaştığı Sorunlara Dair Görüşleri
Öğretmenlerin “Öğrenme güçlüğüne sahip kaynaştırma öğrencilerine fen/matematik/ bilişim
teknolojileri öğretirken karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Açıklar mısınız?’’ sorusuna verdikleri ortak
görüşler doğrultusunda hazırlanan frekans dağılımları ve bu görüşlere ait kodlamalar sonucu Tablo 3’de
verilmiştir.
Öğretmenlerin Branşlarını Öğretirken Karşılaştığı Sorunlarına dair görüşleri “Öğretmen kaynaklı” ve
“Öğrenci kaynaklı” kategorileri altında toplanmıştır (Tablo 3).
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Tablo 3.
Öğretmenlerin Branşlarını Öğretirken Karşılaştığı Sorunlar.

Öğretmen kaynaklı

Öğrenci kaynaklı

Görüşler
Fiziksel engel
Dört işlem becerisi ve geometrik şekiller geometrik olarak
yorum yapma yetenekleri çok az.
Dersten geride kalıyor
Temel okuma yazma becerileri
Algılama yapması daha uzun sürüyor
10 dakika sonra sorduğun zaman Rakamın sorduğun zaman
rakamı söylemekte zorluk çekiyor Aile ilgisizliği

Zaman yetersizliği
Öğretmenin Özel eğitim hakkında bilgi yetersizliği

f

ÖM1-ÖB2-ÖF1-ÖF2-ÖB3-ÖM3ÖM2

ÖM2-ÖF3

Tablo 3’e göre öğretmenlerin görüşleri “Öğretmen kaynaklı” (f=2) ve “Öğrenci kaynaklı” (f=7)
kategorilerinde toplanmıştır.
ÖM2: …. en çok karşılaştığımız dört işlem becerisi çünkü dört işlem becerisi temelden geldiği için ilkokulda
öğretilmesi gereken kazanımlar olduğu için onlarda yeterince öğrenilmediyse biz bunun üzerine çok fazla
bir şey koyamıyoruz şuan birebir çalıştırdığımız destek eğitim öğrencilerimizden en büyük sıkıntı bu bunun
üzerine gidiyoruz dört işlem becerisi ve geometrik şekiller geometrik olarak yorum yapma yetenekleri çok
az….
ÖF3:…. En büyük sorun çocuğa daha doğrusu nasıl tam anlatacağımı direkt birebir olarak bilemiyorsun.
Çocukla geçirdiğin zaman konusu birebir anlatmada sıkıntımız var zaten bir de bu çocuğun seviyesine inme
derse girecek öğretmenin özel bir eğitim alması şart. Eğitim bir seminerle 2 saat 3 saat 1 seminerle bu iş
olmaz. Bunun özel bir eğitim olması gerekiyor olması gerektiğini düşünüyorum. O seviyeye gelebilmesi için
eğitimin şart olduğunu düşünüyorum….
b. Öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere yönelik derslerde hangi öğretim stratejisi,
yöntem ve tekniklerinin kullanılması gerektiğine dair görüşleri
Öğretmenlerin “Öğrenme güçlüğüne sahip kaynaştırma öğrencilerine fen/matematik/ bilişim teknolojileri
öğretirken hangi öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerinin kullanılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
Neden?’’ sorusuna verdikleri ortak görüşler doğrultusunda hazırlanan frekans dağılımları ve bu görüşlere
ait kodlamalar sonucu Tablo 5’de verilmiştir.
Öğretmenlerin branş derslerini öğretirken hangi öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerinin kullanılması
gerektiğine dair görüşleri ‘’ doğrudan, dolaylı ve bağımsız‘’ kategorileri altında toplanmıştır (Tablo 4).
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Bağımsız

Dolaylı

Doğrudan

Tablo 4.
Öğretmenlerin branş derslerini öğretirken hangi öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerinin kullanılması
gerektiğine dair görüşleri.
Görüşler
f
Beyin fırtınası
Buluş yoluyla
Sunuş

Gösterip-yaptırma
Etkinlik
Görsel materyallere
Bilgisayarda örnek olay yapıyoruz
Deney
Oyun

ÖF1-ÖM1-ÖB2

ÖM1-ÖM3-ÖB2-ÖF1-ÖF3-ÖB3-ÖM2

ÖB3-ÖF1-ÖF3-ÖF2

Tablo 4’e göre öğretmenlerin görüşleri “doğrudan (f=3), dolaylı (f=7)
kategorilerinde toplanmıştır.

ve bağımsız (f=4)”

ÖF3: … Yaşayarak öğrenme deney işte slayt gösterisi. Anlatım çok az olmalı çocuğun kendisi yapması
gerekiyor ama anlatmaya çalıştığın zaman bu sefer çocuğun anlama şeysi zayıflıyor. Dolayısıyla yaşayarak
kendi yaparak etkinliklerle deneylerle görsel şekillerle bunu anlatılabilir. Yani normal bir çocuğa anlattığın
zaman çocuğun kafasına yerleşebiliyor algılayabiliyor veya yorum yapabiliyor. Bunun neden böyle
olduğunu veya neden olmadı yorumunu yapabiliyor. Öğrenme güçlüğü çeken bir çocuk bunu yapma imkanı
olmadığı için söylenenler sadece havada kalıyor. Bunun için birebir yaşayarak yapması daha mantıklı
oluyor…
ÖB2: …Eldeki imkanları göre seçiyoruz yöntemleri. Gönül ister çok daha iyilerini kullanabilmek.
Okulun fiziki şartları imkanlar bir de tabii çocukların da durumuna bağlı. Bazı şeyler çocuklar için çok fazla
sıkıcı olabiliyor. Her yöntem her öğrenci için geçerli olmayabiliyor. Biraz da onların seviye ve isteklerine
göre farklı yöntemleri kullanıyoruz. Gösterip yaptırma zaten bizim standardımız. Duruma göre anlattım
işte anlatıp öğrenci şey yapıyorsa bu sefer anlatımdan ziyade videolar izleterek şey yaparak görseller
göstererek biraz daha renklendirerek öğrencinin ilgisini çekecek ve mümkün olduğunca onlara söz hakkı
verecek şekilde yani temel anlatılacak temel bileşeni vererek. Geriye onların bulmasını öyle diyeyim onların
yorumlamasını istiyorum. Bu hem öğrenciyi daha çok içine çekiyor. Söz söyleyebildikleri için
konuşabildikleri için ders daha akıcı ve verimli işleniyor. Kendi alanım için…
ÖM3: …Yani öğrencinin bakarak yaşayarak uygulamalı sistemleri kullanmasında fayda var. Çünkü
öğrenciler hafif düzeyde zihinsel anlattığım zaman diğer öğrencilere nazaran zayıf olduğu için bunları
görerek yaşayarak anlatmasında fayda var yani. Yani şimdi bu öğrencilere genelde uyguladığımız yöntem
ve teknikler görerek uygulayarak Bunları kullanıyoruz yani…
c. Öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere yönelik derslerde hangi öğretim stratejisi,
yöntem ve tekniklerini kullandıklarına dair görüşleri
Öğretmenlerin “Öğretmenlerin öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yönelik derslerde hangi
öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini kullandıklarına yönelik görüşleri nelerdir?’’ sorusuna verdikleri
ortak görüşler doğrultusunda hazırlanan frekans dağılımları ve bu görüşlere ait kodlamalar Tablo 4’de
verilmiştir.
Öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere yönelik derslerde hangi öğretim stratejisi,
yöntem ve teknikleri kullandıklarına dair görüşleri “Öğrenci merkezli, Öğretmen merkezli ve Bilgisayar
destekli ‘’ kategorileri altında toplanmıştır (Tablo 5).
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Öğrenci
merkezli

Tablo 5.
Öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip kaynaştırma öğrencilerine yönelik derslerde hangi öğretim
stratejisi, yöntem ve tekniklerini kullandıklarına dair görüşleri.
Görüşler
f
Deney

ÖM3-ÖB2 -ÖB3

Bilgisayar
destekli

Öğretmen
merkezli

Soru- cevap
Sunuş

ÖB2-ÖF1- ÖM2- ÖF3-ÖF2

İnternet üzerinden animasyonların, videoların ve
görsel materyallerin olduğu bir strateji

ÖM1-ÖB2-ÖB3

Tablo 5’e göre öğretmenlerin görüşleri “Öğretmen merkezli” (f=5), “Öğrenci merkezli” (f=3) ve “Bilgisayar
destekli” (f=4) kategorilerinde toplanmıştır.
ÖF1: … yani özel öğretim çocuklarına bir şey yapamıyoruz zamanımız olmuyor yeterli vaktimiz olmuyor
onunla ilgilendiğimiz zaman diğer öğrencileri geride bırakmamız lazım genelde sınava girecek çocuklara
ağırlık veriyoruz hepsine aynı eğitim öğretim veriyoruz farklı yöntem eskiden deney yapabiliyordum ama
laboratuarımız kapandı artı malzememiz kalmadı dediğim gibi mevcut malzemeler kalmadı o yüzden düz
anlatımla sunuş yolunu kullanıyorum…
ÖB3: …şimdi kendim branşım adını söyleyeyim laboratuvar varken çok sıkıntı olmuyordu ben onları
gösterip yaptırma yöntemini kullandığım için aşamalarını şey yapıyordum. Onlara da az vererek ve daha
sık ilgilenerek aynı uygulamayı yapmalarını sağlıyordum…
ÖM1: … tabi bu öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerde olması gereken öncelikle temel kavramlar üzerinde
olması gerektiği biraz daha görselliğin ön planda olduğu algılamanın daha kolay olduğu şekillerin veya
nasıl diyeyim videolarla birebir materyallerle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü diğer şekilde
verdiğimizde zaten algılamada sıkıntı yaşadığımız için vermiş olduğumuz bilgi hava da kalıyor çocuk bunu
beyninde canlandıramıyor. Görsel materyallerle veya bir slaytla veya bir video bir animasyonla
desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum…
Öğretmenlerin STEM Eğitimi ile ilgili bilgileri
Öğretmenlerin STEM eğitimine Dair Görüşleri
Öğretmenlerin “STEM eğitimi hakkında ne biliyorsunuz?’’ sorusuna verdikleri ortak görüşler
doğrultusunda hazırlanan frekans dağılımları ve bu görüşlere ait kodlamalar sonucu Tablo 6’da verilmiştir.
Öğretmenlerin STEM eğitimine dair görüşleri “Var ve Yok” kategorileri altında toplanmıştır (Tablo 6).
Tablo 6.
Öğretmenlerin STEM eğitimine Dair Görüşleri.
Görüşler
f
Var

ÖF1- ÖB2 ÖB3 ÖF3

Yok

ÖM2-ÖM3-ÖF2-ÖB1-ÖM1
Tablo 6’ya göre öğretmenlerin görüşleri “Var” (f=4) ve “Yok” (f=5) kategorilerinde toplanmıştır.
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ÖB3: . STEM de şöyle bir şey var farklı branşların birbiri içerisinde uyum içerisinde bir ürün
çıkartmak için kullanmaları…
ÖF2: …STEM ne oluyor…
b. Öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere STEM eğitimi verilebilmesine Dair
Görüşleri
Öğretmenlerin “STEM eğitimi öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere verilen kaynaştırma eğitimi
içerisinde yer alabilir mi? Düşüncenizin nedenini açıklar mısınız? a) katkıları b) olumsuzlukları’’ sorusuna
verdikleri ortak görüşler doğrultusunda hazırlanan frekans dağılımları ve bu görüşlere ait kodlamalar
Tablo 7’de verilmiştir.
Öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere STEM eğitimi verilebilmesine Dair Görüşleri
“Olumlu” tek bir kategori altında toplanmıştır (Tablo 7).
Tablo 7.
Öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere STEM eğitimi verilebilmesine Dair Görüşleri.
f
Olumlu

ÖF1- ÖB2-ÖF3 B3

Tablo 7’ye göre öğretmenlerin görüşleri “olumlu” (f= 4) olarak tek bir kategoride toplanmıştır.
ÖF3: … Bence yer alabilir. Çünkü çok kısa bir video izlemiştim. Bazı şeyleri yaparak gösterdikleri için bu
onların ilgisini çekebilir. Olumsuz olacağını pek zannetmiyorum ama olumlu tarafı çocuğun gelişim
açısından faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi çocuk bir şey yaparak yaşayarak, yaparak yaptığı zaman
bunu unutma imkanı daha azdır. Ama sadece kulakta duyma ile bunu unutabilir. Yani bir oyuncak yapar
oyuncağı nasıl yaptığını anlatırsın ayrı bir şeydir. Çocuğun oturup kendisinin yapması oyuncağı bozar bir
daha yapar ama sadece sen anlatırsan onu yapmaya imkan daha zor olur. Yani yaşayarak öğrenmek bence
daha mantıklı diye düşünüyorum…
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Görüşleri
Özel eğitim öğretmenlerinin sosyo-demografik özellikleri tablo 8 de verilmiştir.
Tablo 8.
Özel eğitim öğretmenlerinin sosyo-demografik özellikleri
Öğretmen
No:

Mesleki
kıdem

Branşı

Sınıfında kaynaştırma Kaç yıldır sınıfında
öğrencisi var/yok
öğrenim gördüğü

ÖÖ1

7 yıl

Özel eğitim öğretmeni

Var

3 yıl

ÖÖ2

17 yıl

Özel eğitim öğretmeni

Var

2 ile 6 yıl

ÖÖ3

7 yıl

Özel eğitim öğretmeni

Var

2 ile 3 Yıl

Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrencilerin Gösterdiği Özelliklere Dair Görüşleri
Öğretmenlerin “Öğrenme güçlüğüne sahip öğrenciler ne tür özellikler göstermektedir?” sorusuna
verdikleri cevaplar ise dikkat sürelerinin kısa, dört işlem becerilerinin eksik bazılarının bedensel
engellerinin bulunduğuna ve bunun yanında iletişim yeterliliklerin sınırlı olduğuna yönelik olduğu
görülmüştür.
ÖÖ2: … Öğrenme sureleri farklı ilk başta zaten. Yani Dikkat sureleri farklı yani o dikkat sureleri ve
öğrenme süreci çok farklı olduğu için onlara göre bir eğitim alıyorlar. Öğrenme aşamaları ona göre oluyor…
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ÖÖ3: …Şimdi bedensel olarak farklılıkları var. Kişilik özellikleri farklı olabiliyor. Özel yetenek olarak
farklı olabiliyor, güç öğreniyorlar sık sık tekrar etmemiz gerekiyor. Küçük kas becerileri büyük kas becerileri
farklılık gösterebiliyor…
Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlara Dair Görüşleri
Öğretmenlerin “Öğrenme güçlüğüne sahip kaynaştırma öğrencilerine fen/matematik/ bilişim
teknolojileri öğretirken karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Açıklar mısınız?’’ sorusuna verdikleri cevaplar ise
uyum sorunu, unutma veli desteğinin olmaması ve dikkatlerinin kısa süreli olduğuna yönelik olduğu
görülmüştür.
ÖÖ1: …Tabii problem davranışlar olabiliyor. O bize Adapte olana biz ona adapte olana kadar tabii bir
takım sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle 5 sınıfta ilk bize geldiği zaman bir sene bir bocalama hem onun
açısından hem bizim açımızdan illaki oluyor. Onun dışında tanıdıktan sonra zaten ne yapacağını ne
yapacağımızı nasıl davranacağımızı bildikten sonra en büyük problemi zaten unutma. Yaz tatilinden sonra
unutma çok yaşanıyor. Tekrar edilmediği sürece unutma yaşanıyor…
Öğretmenlerin dersleri öğretirken hangi öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerinin kullanılması
gerektiğine dair görüşleri
Öğretmenlerin “Öğrenme güçlüğü çeken kaynaştırma öğrencilerine fen/matematik/ bilişim
teknolojileri öğretirken hangi öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerinin kullanılması gerektiğini
düşünüyorsunuz? Neden?’’ sorusuna verdikleri cevaplar ise sık tekrar, yaşamak uygulamak, yaparak
yaşayarak şeklinde cevaplar verdikleri görülmüştür.
ÖÖ3: … Kendi seviyelerine uygun zaten olması lazım. Bir de sık sık tekrar gerektiriyor. Sonra hani
çocuk yaşaması lazım uygulaması lazım uygulama olmadan sadece hani gözleme dayalı dayalı ya da
okutarak yani olmaması lazım…
Öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip kaynaştırma öğrencilerine yönelik derslerde hangi
öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini kullandıklarına dair görüşleri dair görüşleri
Öğretmenlerin “Öğretmenlerin öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yönelik derslerde hangi
öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerin kullanılmasına yönelik görüşleri nelerdir?’’ sorusuna verdikleri
cevaplar ise doğrudan yöntem, yaparak yaşayarak ve soru-cevap şeklinde olduğu görülmüştür.
ÖÖ2: … Yaparak yaşayarak öğrenme modelini kullanıyorum. Yaparak yaşayarak öğrenme modeli
dışındaki yöntem teknikler nedir. Çok basit düzeyde soru cevap yöntemi deney yöntemi zaten bunları
kullanmazsak çocuk öğrenemez…
ÖÖ1: …Bizim doğrudan yönteminiz var. Doğrudan öğretimimiz var. Doğrudan eğitim
Öğretmenlerin STEM eğitimine Dair Görüşleri
Öğretmenlerin “STEM eğitimi hakkında ne biliyorsunuz?’’ sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında
ise iki öğretmenimizin(ÖÖ1-ÖÖ2) bu konu hakkında bilgi sahibi olmadığı ifade ederken;
ÖÖ3 kodlu öğretmenin ifadesi: … Şimdi Milli Eğitim Bakanı az çok geçen gün bir şey yapmıştı ama
yani öyle olması lazım. Öğrencinin bilgilerini herhalde günlük yaşamda uygulanması. Hani mesela çocuğun
küçük yaştaki o yeteneklerine dayalı olarak o eğitim ile geliştiriliyor çocuklar hani merak duygusu ondan
hareketle hani problemin çözümüne gidiliyor diye biliyorum. Hani günlük yaşamda da uygulama yönelik
uygulanması. Daha doğrusu öğrendiğini bilgilerini günlük yaşamda uygulayarak çözüme gitmek diye
biliyorum ben. Şimdi yeni TEOG'dan çıktık oradaki konuşulanlara göre okulda öğrenilen bilgilerin günlük
yaşamda uygulanabilmesi. Yani çocuğuna küçük yaştaki yeteneklerini geliştirebilme yönelik olarak. İşte o
merak duygusu ile yaratıcılıkla onları geliştirerek problemini çözmeye çalışması… şeklinde olmuştur.
Öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere STEM eğitimi verilebilmesine Dair Görüşleri
ÖÖ3 kodlu öğretmene “STEM eğitimi öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere verilen kaynaştırma
eğitimi içerisinde yer alabilir mi? Düşüncenizin nedenini açıklar mısınız? a) katkıları b) olumsuzlukları’’
sorusu yöneltilmiştir.
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ÖÖ3 kodlu öğretmenin ifadesi: …Şimdi eğer aynı şey tanımladığım şeyse doğru düşünüyorsak
çocuğuna yetenekleri doğrultusunda hani ne olur çocuğun o performansı ölçüsünde yani çocuğa bir şeyler
verilerek günlük yaşamda kullanması olabilir. Bence olumsuzluklarına bir şey diyemeyeceğim. Dedim ya o
alt yapının hazırlanması lazım hazırlanmadan geçiş olduğu zaman o çocuklar da olumsuz olur… şeklinde
olduğu görülmüştür.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin dikkat dağınıklığı, düzeni bozma davranışı
sergileme ve akademik süreç ile ilgili özellikler gösterdiğini ifade etmişlerdir. Bunun nedeninin öğrenme
güçlüğüne sahip öğrencilere yönelik olarak derslerin düzenlenmemesi olabilir. Öğrenme güçlüğüne sahip
öğrenciler farklı öğrenme özelliklerine sahiptir. Düz anlatım gibi yöntemler, bu öğrencilerin
öğrenmelerinde etkisiz kalmaktadır. Bu nedenle öğrenciler derse dikkatini veremeyerek, düzeni bozma ve
iletişim kurmada sıkıntılar yaşamaktadır (Özmen, 2017). Ayrıca her öğrenme güçlüğüne sahip öğrencinin
öğrenme güçlüğü çektiği bir alan vardır. Bu alanlara yönelik eğitimlerin verilmemesi de öğrencilerin derste
düzen bozmalarına neden olabilmektedir (Melekoğlu, 2017).
Öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere yönelik yaparak yaşayarak öğrenme
somutlaştırma- görme- dokunma gibi kavramların üzerinde durdukları görülmüştür. Öğretmenler
öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin deneye dayalı, etkinliğe dayalı yöntemlerin kullanılması gerektiğini
belirttikleri, ancak kendilerinin ise daha çok sunuş ve soru cevap yöntemi gibi geleneksel olarak
adlandırdığımız yöntemleri kullandıklarını ifade ettikleri görülmektedir. Bu durumda bir önceki araştırma
sorusuna yönelik yapılan tartışmayı desteklemektedir.
Eğitim sistemine adapte edilen STEM konusunda öğretmenlerin çoğunluğunun haberdar olmadığı
ya da çevreden kulaktan dolma bilgilerle açıklamaya çalıştıkları görülmüştür. Ancak, öğretmenlerin
genelde ifade ettiği somutlaştırarak, yaparak yaşayarak öğrenme STEM’i açıklamaktadır. Bu nedenle
STEM’e yönelik etkinliklerle derslerin işlenmesinin etkili olacağı düşünülebilir.
Özel eğitim öğretmenleri ise öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere yönelik olarak unutma
yaşadıklarını ve bir alışma süreci olduğunu ifade etmektedirler. Ayrıca kullanılacak yöntem tekniklerde
onlarda uygulamaya dönük olması gerektiğini ifade etmiştir.
Öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere yönelik STEM branşlarındaki öğretmenlerin ve özel eğitim
öğretmenlerinin STEM etkinliklerinin geliştirilmesi ve STEM eğitimi almasına yönelik görüşlerinin alındığı
bu çalışmada, öğretmenlerin genelde yaparak ve yaşayarak öğrenmenin öğrenciler için önemli olduğunu
belirttikleri ve STEM ile ilgili hemen hemen bilgilerinin yok denebilecek kadar az olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Bu bağlamda, öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin öğrenme güçlüğü çektiği alanlar belirlenerek,
öğretmenler derslerdeki eğitimlerini bu alanlara göre yapabilirler. Öğretmenler derslerinde öğrenme
güçlüğüne sahip öğrencilere yönelik, aynı zamanda diğer öğrenciler içinde uygulamaya dayalı etkinler
yapabilirler. Derslerde etkinlikler yapılırken yaparak yaşayarak yapılacak uygulamalar, aynı zamanda STEM
ile ilgili etkinlikleri de içermektedir. Bu nedenle derslerde STEM eğitimine uygun şekilde etkinliklerini
yapabilirler. Öğretmenlerin STEM ile bilgileri yok denecek kadar azdır. Bu nedenle özel eğitim ve diğer
branşlardaki öğretmenlere STEM ile ilgili bilgilendirme seminerleri verilebilir. STEM’e yönelik geliştirilecek
etkinliklerle öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere uygulamalar yapılarak, öğrencilerin performans
düzeyleri, derse olan ilgileri ve motivasyonlarına etkisi incelenebilir. STEM ile ilgili etkinlikler geliştirilerek
öğretmenlerin kullanımına sunulabilir.
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Bir Yükseköğretim Kurumunda Uygulanan Uzaktan Eğitim Programlarının
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Öz
Eğitim ortamlarında teknolojinin kullanılmasıyla birlikte mesafe kavramının ortadan kalktığı, anlık ve
uzun süreli tekrarların yapılabildiği görülmektedir. Uzaktan öğretim sistem ve yöntemlerinin gelişmesiyle
e-öğrenmenin eğitimde kullanımı artmaya başlamıştır. Uzaktan Öğretim zaman ve toplum yapısına göre
farklı boyutları ile değerlendirilebilir. Bu noktada bilgi erişim ve paylaşımının en önemli unsuru olan Eğitim
ve öğretim faaliyetlerinde mesafe kavramının ortadan kaldırılması ile “Uzaktan Eğitim-Öğretim”
kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Uzaktan Öğretim zaman ve toplum yapısına göre farklı boyutları
ile değerlendirilebilir. Ayrıca Uzaktan eğitimin Türkiye’de Belli standartlarının belirlenmiş olmaması
Uzaktan öğretim faaliyetlerinin kurumlarda uygulanma noktasında farklı yeterlilikler ile yapılmasına sebep
olmaktadır. Yapılan araştırmalar, Türkiye’de uzaktan eğitim standartlarının olmadığını, Yükseköğretim
kurumlarında çıktı ve süreçlerinin değerlendirilmediği ve bu durumun olumsuz sonuçlar doğurduğunu
göstermektedir.
Bu araştırmada, Türkiye’de yapılan uzaktan eğitim standart çalışma ve uygulamaları incelenerek,
belirlenen standartların araştırmanın yapıldığı üniversitede uygulanabilirliğini belirlemek amaçlanmıştır.
Araştırmada nicel araştırma yöntemi ve tarama modeli uygulanmıştır. Öğrencilere üniversitelerinde
uygulanan uzaktan eğitim program ve derslerinin uygulanabilirlik durumlarına ilişkin görüşleri
sorulmuştur. Çıkan sonuçlar doğrultusunda ilgili üniversitenin ileride uzaktan eğitim sistemine yönelik
olarak yapılacak uygulama ve benzeri çalışmalara ışık tutacak nitelikte hazırlanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, uzaktan eğitim standartı, program değerlendirme

Abstract
Along with the usage of technology in educational environment, it can clearly be seen that the
concept of distance has disappeared as well as sudden and long term repetitions can be made. Also, with
the development of the distance learning systems and methods, the usage of e-learning in education has
dramatically started to be used. Distance learning can be evaluated according to time and various society
structures. At this point, with the release of the concept of distance- which is the most crucial factor in
terms of info access and sharing- it provided "Distance Learning to emerge. Distance learning can be
evaluated according to time and various society structures. In addition, since in Turkey certain standards
are not set, it leads distance learning outputs to be done in different ways in foundations in terms of
applying them. Recent searches demonstrate that in Turkey there are no distance learning standards, the
output and the process are not evaluated thus it leads unfavorable consequency to occur. In this search,
by analyzing the standards and the implementations of distance learning in done in Turkey, it is aimed
whether the standards are applicable or not in a university that the search had been made. In the
survey,quantitative and scanning models had been implemented. The views of the students had been
asked related to the applicability of the distance learning programme and the courses which are
implemented in their universities. In accordance with the results, it was attempted to be prepared in
direction of the distance learning system to shed a light to similar applications and studies in the future
for the related university.
Keywords: Distance Learning, Distance Learning standard, programme evaluation.
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Giriş
Web tabanlı teknolojilerde yaşanan hızlı artışlar, sanal öğrenme topluluklarının çoğalmasına, bu
durum da artan bilgi hacmine ve karmaşıklığa yol açmıştır (Odacıoğlu, 2012). Uzaktan eğitimin belli
standartlar boyutunda sunulmaması bilgi paylaşımı, erişimi ve bilgi hacminin kontrol edilmemesi gibi
durumları getirmektedir. Sanal öğrenme platformlarının artış göstermesi ile birlikte Uzaktan eğitim
uygulamalarının farklı boyut ve standartlarda yapılmasını doğurmuştur (Begimbetova, 2015). Bu farklılık
yükseköğretimde yapılan uzaktan eğitimin faaliyetlerinin öğrenci beklentilerinin karşılanma düzeyinin
ölçülememesine ve yapılan yada yapılması planlanan geliştirme, iyileştirme çalışmalarının sağlıklı olarak
yapılamamasına sebep olmaktadır. E-öğrenme, birçok işlemin internete dayalı olarak yapıldığı günümüzde
maliyet, zaman, performans vb. konularda sağladığı avantajlar dolayısıyla birçok ülkede rağbet
görmektedir (Yalçın, 2012). Bilginin hızlı erişilebilir sistemler üzerinden yayınlanması her zaman kaliteli
olacağı anlamında gelmemekle birlikte, kaliteli bilgi paylaşımı için uzaktan eğitim argümanlarının, öğrenci,
öğretim elemanı, kurumsal boyutta incelenerek eğitim öğretim gerçekleştirilmelidir (Tonbuloğlu ve Aydın,
2015). Bu durum göz önünde bulundurularak uzaktan eğitim uygulamalarının çok boyutlu olduğunu ve her
boyutun ayrıca ele alınmadan faaliyette bulunmanın beklentilerin karşılanamaması sorununun
doğurmaktadır. Müşterilerin beklentilerinin fazlasıyla karşılanması olarak tanımlanan (Kırık, 2014) kalite,
uzaktan eğitim boyutunda incelendiğinde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim aracılığı
ile erişilebilir ve öğrenme-öğretme ihtiyacını karşılayabilir düzeyde olmasının önemli olduğu
görülmektedir. Bu faktörlerin göz önünde bulundurulmaması uzaktan eğitimde öğretimin
tamamlanmaması, erişim problemlerinin yaşanması, zaman kaybı, ders içeriklerinin öğrenende istenilen
etkiyi yaratmaması olasıdır. Bu çalışmada Bir yükseköğretim kurumunun uzaktan eğitim programlarının
kalite standartlarının öğrenciye göre ne derece karşılandığının araştırılması hedeflenmiştir. Bu çalışma
Kaban’ın (2013) Doktora Tezinde belirlemiş olduğu asgari ölçütteki standartlarından yararlanılarak
hazırlanmıştır. Çıkan sonuca göre ilgili yükseköğretim kurumunun uzaktan eğitim uygulama ve sürecini
değerlendirerek, sorunların ya da eksiklerin ortadan kaldırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi
hedeflenmektedir.
Bu çalışmanın amacı, öğrenci görüşlerinin alınarak bir yükseköğretim kurumunda uygulanan uzaktan
eğitim programının standartlara göre uygulanma durumunu belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda şu
sorulara cevap aranmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Öğretim elemanı odaklı standartların uygulanma düzeyi nedir?
Eğitim programları ve öğretim standartların uygulanma düzeyi nedir?
Ölçme ve değerlendirme standartların uygulanma düzeyi nedir?
Kütüphane ve öğrenme kaynaklari standartların uygulanma düzeyi nedir?
Öğrenci destek hizmetleri standartların uygulanma düzeyi nedir
Ders geliştirme standartların uygulanma düzeyi nedir?
Öğrenme öğretme süreci standarların uygulanma düzeyi nedir?

Yöntem
Bu araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Verileri analiz etmek amacı ile tarama modeli
kullanılmıştır.
Katılımcılar
Bu çalışma, 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılında bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören ve uzaktan
eğitim ile ders alan 3.000 öğenciye uygulanmış, 1.783 öğrenciden dönüt alınmış ve bunlardan da 744’ü
işleme alınmıştır.
Veri Toplama Araçları
Ölçme aracı olarak Kaban’ın (2013) geliştirmiş olduğu standart ölçme aracı kullanılmıştır. Bu ölçme
aracında sadece öğrenciye dönük olan; öğretim elemanı odaklı standartların uygulanma düzeyi, eğitim
programları ve öğretim standartları uygulanma düzeyi, ölçme ve değerlendirme standartları uygulanma
düzeyi, kütüphane ve öğrenme kaynakları standartları uygulanma düzeyi, öğrenci destek hizmetleri

685

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)

Kars, 2018

standartları uygulanma düzeyi, ders geliştirme standartları uygulanma düzeyi, öğrenme öğretme süreci
standarlarının uygulanma düzeyi boyutları uygulanmıştır.
Bulgular
1.

Öğretim elemanı odaklı standartların uygulanma düzeyine ilişkin bulgular,

Araştırmaya katılan 744 öğrencilerin Öğretim Odaklı Standarta ilişkin frekans dağılımları ve
yüzdelikleri Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre öğrencilerin öğretim elemanı odaklı standartın
uygulanabilirliğine ilişkin sadece dört maddede (1,2,3,4) yüzde 50’nin üzerinde ‘evet’ cevabını vermiştir.
Buna göre Öğretim elemanı odaklı standartın uygulanmasında yaşanan aksaklıkların gözden geçirilmesi
gerekmektedir.
Tablo 1.
UEKS’nin Kullanılabilirliğine İlişkin Görüşlerinin Frekans ve Yüzde Değerleri Dağılımları.
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2.

Eğitim programları ve öğretim standartları uygulanma düzeyine ilişkin bulgular,
Araştırmaya katılan 744 öğrencilerin Eğitim programları ve öğretim standartına ilişkin frekans
dağılımları ve yüzdelikleri Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre öğrencilerin Eğitim programları ve öğretim
standartının uygulanabilirliğine ilişkin sadece beş maddede (1,2,4,6,8) yüzde 50’nin üzerinde ‘evet’
cevabını vermiştir. Buna göre Eğitim programları ve öğretim odaklı standartın uygulanmasında yaşanan
aksaklıkların gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
Tablo 2.
UEKS’nin Kullanılabilirliğine İlişkin Görüşlerinin Frekans ve Yüzde Değerleri Dağılımları

3.

Ölçme Ve Değerlendirme standartları uygulanma düzeyine ilişkin bulgular,
Araştırmaya katılan 744 öğrencilerin Ölçme ve değerlendirme Standartına ilişkin frekans dağılımları
ve yüzdelikleri Tablo 3’de verilmiştir. Buna göre öğrencilerin Ölçme ve değerlendirme odaklı standartın
uygulanabilirliğine ilişkin beş maddede (1,2,4,6,8) yüzde 50’nin üzerinde ‘evet’ cevabını vermiştir. Buna
göre Ölçme ve değerlendirme odaklı standartın uygulanmasında yaşanan aksaklıkların gözden geçirilmesi
gerkmektedir.
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Tablo 3.
UEKS’nin Kullanılabilirliğine İlişkin Görüşlerinin Frekans ve Yüzde Değerleri Dağılımları.

Kütüphane ve öğrenme kaynakları standartları uygulanma düzeyine ilişkin bulgular,
Araştırmaya katılan 744 öğrencilerin Kütüphane ve öğrenme kaynakları Standarta ilişkin frekans
dağılımları ve yüzdelikleri Tablo 4’de verilmiştir. Buna göre öğrencilerin Kütüphane ve öğrenme kaynakları
odaklı standartın uygulanabilirliğine ilişkin 4 maddede (1,2,4,5) yüzde 50’nin üzerinde ‘evet’ cevabını
vermiştir. Buna göre Kütüphane ve öğrenme odaklı standartın uygulanmasında yaşanan aksaklıkların
gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Tablo 4.
UEKS’nin Kullanılabilirliğine İlişkin Görüşlerinin Frekans ve Yüzde Değerleri Dağılımları.

4.

Öğrenci Destek Hizmetleri standartları uygulanma düzeyine ilişkin bulgular,
Araştırmaya katılan 744 öğrencilerin Öğrenci Destek Hizmetleri Standarta ilişkin frekans dağılımları
ve yüzdelikleri Tablo 5’de verilmiştir. Buna göre öğrencilerin Öğrenci Destek Hizmetleri odaklı standartın
uygulanabilirliğine ilişkin sadece dört maddede (1,2,3,6) yüzde 50’nin üzerinde ‘evet’ cevabını vermiştir.
Buna göre Öğrenci Destek Hizmetleri odaklı standartın uygulanmasında yaşanan aksaklıkların gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
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Tablo 5.
UEKS’nin Kullanılabilirliğine İlişkin Görüşlerinin Frekans ve Yüzde Değerleri Dağılımları.

5.

Ders Geliştirme standartları uygulanma düzeyine ilişkin bulgular,
Araştırmaya katılan 744 öğrencilerin ders geliştirme Standarta ilişkin frekans dağılımları ve
yüzdelikleri Tablo 6’da verilmiştir. Buna göre öğrencilerin Ders Geliştirme odaklı standartın
uygulanabilirliğine ilişkin beş maddede (1,2,3,5,6,) yüzde 50’nin üzerinde ‘evet’ cevabını vermiştir. Buna
göre Ders Geliştirme odaklı standartın uygulanmasında yaşanan aksaklıkların gözden geçirilmesi
gerkmektedir.
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Tablo 6.
UEKS’nin Kullanılabilirliğine İlişkin Görüşlerinin Frekans ve Yüzde Değerleri Dağılımları.

6.

Öğrenme Öğretme Süreci standartları uygulanma düzeyine ilişkin bulgular,
Araştırmaya katılan 744 öğrencilerin Öğrenme Öğretme Süreci Standarta ilişkin frekans dağılımları ve
yüzdelikleri Tablo 7’de verilmiştir. Buna göre öğrencilerin Öğrenme Öğretme Süreci odaklı standartın
uygulanabilirliğine ilişkin bir madde de (1) yüzde 50’nin üzerinde ‘evet’ cevabını vermiştir. Buna göre
Öğrenme Öğretme Süreci odaklı standartın uygulanmasında yaşanan aksaklıkların gözden geçirilmesi
gerkmektedir.
Tablo 7.
UEKS’nin Kullanılabilirliğine İlişkin Görüşlerinin Frekans ve Yüzde Değerleri Dağılımları.

7. tabloda verilen, uzaktan eğitim alan öğrencilerin UEKS’nin kullanılabilirliğine ilişkin görüşlerinin
frekans dağılımları genel olarak incelendiğinde standart maddelerinin çoğunlukla “Uygulanabilir”
görüşüne sahip olduğu görülmektedir. Standart maddelerinin tamamının %54,1’lük bir katılım oranı ile
kullanılabilir olduğu görüşü ortaya çıkmaktadır. En düşük değere sahip olan “Öğretim Elemanı Odaklı
(ÖEO)” 7. maddeyi katılımcılar %29.3 oranında kullanılabilir bulmuşlardır. Bu maddenin dışında kalan
maddeleri kullanılabilir bulan katılımcıların yüzdeleri 32.2 ile 82.0 arasında değişmektedir. Bu sonuç,
uzaktan eğitim çalışanlarının büyük bir çoğunluğu, alanyazın temel alınarak öğrenci görüşü doğrultusunda
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belirlenen UEKS’nin ilgili yüksek öğretim kurumu için uzaktan eğitim uygulamalarının kullanılabilir
olduğunu düşünmektedir, şeklinde yorumlanabilir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Öğretim Elemanı Odaklı (1,2,3,4,5), Eğitim Programları ve Öğretim (1,2,3,4,5,6,8), Kütüphane ve
Öğrenme Kaynakları (1,2,4,5), Öğrenci Destek Hizmetleri (2,3,5,6), Ders Geliştirme (1,2,3,5,6,7), Öğrenme
Öğretme Süreci (1) boyutlarının standartlara uygunluğunun yüksek olduğu,
Öğretim Elemanı Odaklı (6,7,8,9,10), Eğitim Programları ve Öğretim (7), Kütüphane ve Öğrenme
Kaynakları (3), Öğrenci Destek Hizmetleri (1,4,7,8,9), Ders Geliştirme (4), Öğrenme Öğretme Süreci (2)
Boyutlarının karasız olduğu, kullanılmayan boyutunun olmadığı bulgularına rastlanmıştır.
Elde edilen bulgular doğrultusunda Öğretim Elemanı Odaklı (6,7,8,9,10), Eğitim Programları ve
Öğretim (7), Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları (3), Öğrenci Destek Hizmetleri (1,4,7,8,9), Ders Geliştirme
(4), Öğrenme Öğretme Süreci (2) Boyutlarının uygulanması karasız çıkmıştır.
Uzaktan eğitim standartlarının uygulanması açısından aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur;
Elde edilen veriler ışığında öğretim elemanı boyutlarının standartlara uygunluğunun yüksek olduğu,
Eğitim Programları ve Öğretim, Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları, Öğrenci Destek Hizmetleri, Ders
Geliştirme, Öğrenme Öğretme Süreci boyutlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilerek bu yolla
Üniversitenin Uzaktan eğitim Standartlarının öğrenmeye ve öğrenci ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
planlanma yapılması için zemin hazırlanmalıdır. Bu çalışmaya ek olarak öğretim elemanı ve idari personelin
görüşleri alınarak değerlendirme yapılabilir. Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Programlarının literatürde
kabul görmüş standartların göz önüne alınarak yapılması, öğretimde verimi ve kaliteyi arttırma da kolaylık
sağlayabilir.
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Lise Öğrencilerinin İngilizce Dilbilgisi Öğrenim Stratejileri: Kars İli Örneği
English Grammar Learning Strategies of High School Students: The Case
of Kars Province
Prof. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kafkas University, Turkey, gencerelkilic1322@gmail.com
Arş. Gör. Nilüfer AYBİRDİ, Kafkas University, Turkey,nuliferaybirdi@hotmail.com
Öz
İngilizce eğitiminde, bireysel farklılıklar nedeniyle, bazı öğrenciler yeni bir dili daha hızlı ve etkili bir
şekilde edinirken, diğerleri daha çok çaba göstermekte ve daha yavaş ilerleme kaydetmektedir. Öğrenmeyi
farklı boyutlarda etkileyen bu bireysel farklılıklardan biri de öğrencilerin başvurduğu öğrenme
stratejileridir. Günümüzde öğretim ve öğretmenden ziyade öğrenci ve öğrenme sürecine önem verildiği
için öğrencilerin yeni bilgileri alma, anlama, öğrenme ve hatırlama süreçlerinde kullandıkları stratejilerin
neler olduğunu belirlemek önem arz etmektedir. Dolayısıyla, bu çalışma İngilizceyi yabancı dil olarak
öğrenen lise öğrencilerinin İngilizce dilbilgisini daha etkili bir şekilde öğrenmede kullandıkları stratejileri
araştırmayı amaçlamaktadır. Nicel tarama yöntem kullanıldığı çalışmanın verileri 35 madde ve dört alt
boyuttan (dilbilgisi öğrenme stratejileri; bilişsel stratejiler, üstbilişsel stratejiler ve sosyal/duygusal
stratejiler ve telafi etme stratejileri) oluşan bir Gramer Öğrenme Stratejileri Ölçeği (Gürata, 2008) ile elde
edilmiştir. Çalışmanın katılımcıları Kars ilinde yer alan altı liseden İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen 217
öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS programından yararlanılmış, ölçekte yer alan 35
maddenin her biri için frekanslar ve ortalamalar hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin
ölçekte yer alan bazı stratejileri sıklıkla kullandıkları belirlenmiştir. Ancak sonuçlar önceki çalışmaların
sonuçlarıyla kıyaslandığında, öğrencilerin kullandığı stratejilerin kültürel geçmiş ve yabancı dil öğretim
ortamlarına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dilbilgisi, Öğrenme stratejileri, Lise öğrencileri, Kars İli
Abstract
In English education, because of individual differences, some students acquire a new language more
quickly and effectively, while others work harder and progress more slowly. One of the individual
differences that affect learning in different dimensions is the learning strategies that students apply.
Nowadays, as students and learning process are given more importance than teaching and teachers, it is
important to determine the strategies used by students in receiving, understanding, learning and recalling
information. Therefore, this study aims to investigate the strategies used by high school students who
learn English as a foreign language to learn English grammar more effectively. The data of the study, in
which the quantitative survey method was followed, were obtained through a Grammar Learning
Strategies Scale (Gürata, 2008) consisting of 35 items and four sub-dimensions (grammar learning
strategies; cognitive strategies, metacognitive strategies and social / emotional strategies and
compensatory strategies). The participants of the study consisted of 217 students from six high schools in
Kars province who learned English as a foreign language. SPSS program was used to analyze the data and
frequencies and averages were calculated for each of the 35 items in the scale. As a result of the research,
it was determined that the students frequently use some strategies in the scale. However, when the
results were compared with the results of previous studies, it was determined that the strategies used by
students differ according to cultural background and foreign language teaching environments.
Keywords: Grammar, Learning strategies, High school students, Kars Province
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Giriş
Bilindiği üzere, her öğrenciyi aynı şekilde etkileyen ve başarılı olmasını sağlayan herhangi bir öğretim
yöntemi ya da tekniği mevcut değildir. Ancak, aynı öğrenme ortamlarında bulunmalarına rağmen bazı
öğrencilerin diğerlerine nazaran daha hızlı ya da daha iyi öğrendiği bilinen bir gerçektir (Chamot & Kupper,
1989). İngilizce eğitiminde de, bireysel farklılıklar nedeniyle, bazı öğrenciler yeni bir dili daha hızlı ve etkili
bir şekilde edinirken, diğerleri daha çok çaba göstermekte ve daha yavaş ilerleme kaydetmektedir
(Dörnyei & Skehan, 2003).Öğrenmeyi farklı boyutlarda etkileyen bu bireysel farklılıklardan biri de
öğrencilerin başvurduğu öğrenme stratejileridir (Ellis, 2004).
Dil öğrenimi bağlamında “strateji” terimi, dili öğrenen bireyin öğrenirken performansını geliştirmek
amacıyla başvurduğu belirli davranışsal bir eylem tipini ifade eder (Oxford, 1990).Öğrenme stratejileri,
öğrencilerin yeni bilgi ve becerileri kavramak, saklamak ve hatırlamak için kullandıkları teknikler olarak
tanımlanmaktadır. Öğrenme stratejileri, öğrenmenin daha kolay, daha hızlı, daha zevkli, daha özyönelimli, daha etkili ve yeni durumlara daha kolay aktarılabilmesini sağlayan belirli eylemleri ifade eder
(Tılfarlıoğlu & Bozgeyik, 2012). Dil öğrenimini etkin bir şekilde gerçekleştiren öğrenciler öğrenme
hedeflerine ulaşmalarını sağlayan uygun stratejiler belirlerler ve bir öğrencinin ne düşündüğü ve öğrenme
olayını nasıl gerçekleştirdiği, öğrenme stratejilerinin gözlenebilen ve gözlenemeyen yönleriyle alakalıdır
(Chamot & Kupper, 1989). Örneğin, bir öğrenci yabancı bir dilde herhangi bir dinleme metnini anlamak
için kendisine bazı sorular yöneltebilir: "Bunu anlıyor muyum?", "Bu herhangi bir anlam ifade ediyor mu?".
Böyle bir düşünme yöntemi izleme sürecinde öğrenci anlamakta zorluk çektiği kelime ya da ifadelere ilişkin
notlar (daha sonra kontrol etmek üzere) alabilir (Chamot & Kupper, 1989).
Çoğunlukla doğrudan gözlemlenemeyen dil öğrenme stratejileri öğrenciler tarafından bilinçli ya da
bilinçsiz olarak kullanıldığında öğretmenler de öğrencilerin yeni bilgiyi işleme sürecinde başvurdukları esas
stratejilere dair ipuçları elde edebilirler.Öğrenme stratejilerini bilinçli olarak kullanmak, öğrencilerin
İngilizceyi daha hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olacaktır (Rubin, 1975). Başarılı bir dil
öğreneninin özellikleri, uygulama fırsatları yakalama, isteyerek ve doğru bir şekilde tahmin etme, bilinçli
olarak bir anlam ve yapı sistemi geliştirme ve kendi konuşmanı kontrol etme gibi çeşitli öğrenme
stratejileri içerir (Green & Oxford, 1995). Başarılı öğrenciler tarafından dili daha etkili öğrenmede
kullanılan stratejilerin belirlenmesi, dil öğreniminde daha az başarılı olan öğrencilerin aynı ya da benzer
stratejilerden kendi dil öğrenimlerinde faydalanabilmelerini sağlamaktır (Goh & Foong, 1997).
Alanyazında daha önceden yapılan çalışmalar, strateji kullanımının, birey, kültürel ortam, öğretim
içeriği ve istenilen dil performansı türü gibi çeşitli faktörlere göre önemli ölçüde değiştiğini göstermiştir
(Brown, 2000; Dreyer & Oxford, 1996; Oxford & Burry-Stock, 1995). Ayrıca, bazı önemli çalışmalardan
elde edilen bulgular (ör.,Dreyer & Oxford, 1996; Green & Oxford, 1995; Mullins, 1992), dünya çapında
farklı ortamlarda İngilizce öğrenme stratejileri ile ilgili ek araştırmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
Problem
Günümüzde öğretim ve öğretmenden ziyade öğrenci ve öğrenme sürecine önem verildiği için
öğrencilerin yeni bilgileri alma, anlama, öğrenme ve hatırlama süreçlerinde kullandıkları stratejilerin neler
olduğunu belirlemek önem arz etmektedir. Öğrencilerin dilbilgisi öğrenirken başvurdukları stratejilerin
belirlenmesi ancak son zamanlarda ilgi gören bir araştırma konusu olduğu için ilgili alan yazındaki
çalışmaların oldukça az olduğu görülmektedir.
Çalışmanın Amacı
Bu çalışma Türkiye’nin Kars ilinde lise öğrenimi gören ve yabancı dil olarak İngilizce öğrenen
öğrencilerin bu dilin dilbilgisini edinirken başvurdukları stratejileri araştırmayı amaçlamaktadır. Bu
doğrultuda mevcut çalışmaya yön veren araştırma soruları şunlardır:
1. Lise öğrencileri yabancı dil olarak İngilizce öğrenirken belirli bir dilbilgisi stratejisi
kullanmakta mıdırlar?
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2. Lise öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizce öğrenirken başvurdukları ana stratejiler
nelerdir?

Yöntem
Çalışmanın Evreni
Çalışmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Kars ilinin merkezinde yer alan beş
farklı lisede öğrenim gören öğrenciler (122 kız ve 95 erkek olmak üzere) oluşturmuştur. İlgili okullar ve
öğrencilerin dağılımları Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. Çalışmanın amacı Kars ilinde öğrenim gören lise
öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizce öğrenirken başvurdukları ana stratejileri belirlemek olduğu için
örneklem seçiminde amaçsal (purposive) örneklem seçim tekniğine başvurulmuştur. Her ne kadar bu
çalışma, Kars ilinde lise düzeyinde öğrenim gören 217 kişilik öğrenci grubu ile sınırlı olsa da, bu gruptan
elde edilecek sonuçların Türkiye genelinde lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin yabancı dil olarak
İngilizce öğrenirken başvurdukları ana stratejilerhakkında genel bir fikir sunma açısından yeterli olduğu
düşünülmektedir.
Tablo 1. Ölçeğin uygulandığı okullar ve katılan öğrenci sayıları ve yüzdelikleri
Okul

f

%

Fen Lisesi

48

22,1

Hüsnü Özyeğin

24

11,1

Alpaslan

38

17,5

Cumhuriyet

55

25,3

Haydar Aliyev

52

24,0

217

100,0

Total

Tablo 2. Ölçeğin uygulandığı öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı
Cinsiyet

f

%

95

43,8

Kız

122

56,2

Total

217

100,0

Erkek

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların 95’i (%43) erkek, 122’si (%56, 2) ise kızdır.
Araştırmanın Modeli
Araştırmada tarama (betimleme) modeli kullanılmıştır. Türkiye’de lise düzeyinde öğrenim gören
öğrencilerin İngilizce dilbilgisi öğrenirken başvurdukları stratejiler, geçerlilik ve güvenirliği ölçülmüş bir
strateji ölçeğiyle ölçülmüştür.
Veri Toplama Aracı
Çalışmada Gürata (2008) tarafından geliştirilen ve 35 maddelik dilbilgisi yapılarını öğrenirken ya da
uygularken kullanılabilecek bazı stratejileri içeren ölçek kullanılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin
değerlendirilmesi iki bölümde gerçekleşmektedir. (a) “Bu stratejiyi ne sıklıkla kullanıyorsunuz?” ve (b)
“Kullanmamanıza rağmen bu stratejiyi yararlı buluyor musunuz? ”. İlk soru için hiçbir zaman (1) 'den her
zaman (5)' e değişen beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Öte yandan, ikinci soru için üçlü bir likert ölçeği
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kullanılmıştır; tamamen katılmıyorum (1), kısmen katılıyorum (2) ve tamamen katılıyorum (3). Ölçeğin ilk
bölümü (frekans) ve ikinci bölümü (yararlılık) için güvenirlik (Cronbach alfa) katsayıları sırasıyla .93 ve .89
olarak bulunmuştur. Ölçekte yer alan strateji maddeleri dört farklı alt boyutta kategorilendirilmiştir;
cognitive (bilişsel), metacognitive (üst-bilişsel), social-affective (sosyal-duyuşsal) ve compensation (telafi
etme).
Süreç
Çalışmada kullanılacak ölçeği uygulamak amacıyla öncelikle Gürata’dan e-mail yoluyla izin alınmış.
Daha sonra ise hem Kars Valiliği, hem de Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nden yazılı olarak hangi okullarda
uygulanacağına dair izinler alınmış, 24.09.2018-03.10.2018 tarihleri arasında adı geçen okullarda
araştırmacıların kendileri sınıflara giderek gerekli açıklamaları yapmış ve gönüllü öğrencilerden ilgili ölçeği
doldurmaları istenmiştir.
Veri Analizi
Verilerin analizi amacıyla SPSS 20 programı kullanılmıştır. Veriler öncelikle Exel programında yazılmış,
daha sonra ise SPSS programına aktarılmıştır. Anketten elde edilen nicel veriler, araştırma sorularına cevap
aramak için çeşitli yollarla analiz edilmiştir. Araştırma sorularını cevaplamak için, ölçekte yer alan 35
maddenin her biri için frekanslar ve ortalamalar hesaplanmıştır. Ortalamalardan daha sonra en sık
kullanılan stratejiler ve en yararlı olarak değerlendirilen stratejiler belirlenmiştir.
Bulgular
Araştırma Sorusu 1:Lise öğrencilerinin yabancı dil olarak belirli bir dilbilgisi stratejisi kullanmakta
mıdırlar?
Tablo 3’te görüldüğü üzere öğrenciler İngilizce dilbilgisi yapılarını öğrenirken ölçekte yer alan
stratejilerin hemen hemen hepsini farklı sıklıklarda kullanmaktadırlar.
Araştırma Sorusu 2:Lise öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizce öğrenirken başvurdukları ana
stratejiler nelerdir?
Tablo 3. Öğrencilerin İngilizce öğrenirken başvurdukları stratejilerin sıklığı
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Tablo 3’te görüldüğü gibi, lise öğrencileri İngilizce öğrenirken çoğunlukla şu stratejilere
başvurmaktadır: “Öğretmen yeni bir dilbilgisi yapısını anlattığında, not alırım” (%77), “. Yeni öğrendiğim
bir dilbilgisi yapısını hatırlamak için, bu yapının kitapta geçtiği yeri ya da defterimdeki ya da tahtadaki yerini
hatırlamaya çalışırım” (%59,4), “Yeni bir dilbilgisi yapısıyla karşılaştığımda, bu yapının ne anlama geldiğini
anlamak için, geçtiği durumu, konuşmayı, ya da resmi kullanırım” (%58), “Yeni bir dilbilgisi yapısını
hatırlamak için, bu yapının daha önce kullanıldığı durumu hatırlamaya çalışırım” (%58), “Konuşurken ya
da yazarken dilbilgisi kurallarını doğru kullanmaya dikkat ederim” (%58), “Dilbilgisi hatası yapmaktan
korksam bile, kendimi İngilizce konuşmaya zorlarım” (%58), “Yeni bir dilbilgisi yapısı öğrendiğimde, bu
yapının kendi dilimdeki karşılığını düşünerek, iki dildeki yapıyı karşılaştırırım” (%57,6). Öğrencilerin
dilbilgisi öğrenirken en az başvurduğu stratejiler şunlardır: “Öğrendiğim dilbilgisi kurallarını daha iyi
görebilmek için tablolar çizerim” (%21,6), “Yeni öğrendiğim dilbilgisi yapılarını kullanmak için e-posta,
mektup ya da kompozisyon yazarım” (%23), “Bir arkadaşımla ya da ailemden birisiyle dilbilgisi yapılarına
çalışırım” (%25,4), “Sınıfa gelmeden önce işlenecek dilbilgisi konularına göz atarım” (%30,9), “Evde
dilbilgisi alıştırmaları yaparım” (%33,2). Ayrıca öğrencilerin kullanmasalar da kullanmaları durumunda
oldukça yararlı olacağını düşündükleri stratejiler şunlardır: “Eğer öğretmenin yeni bir dilbilgisi yapısıyla
ilgili yaptığı açıklamaları anlamazsam, konuyu tekrar etmesini rica ederim” (%66,8), “Dilbilgisi hatası
yapmaktan korksam bile, kendimi İngilizce konuşmaya zorlarım” (%66,4), “Güçlük çektiğim dilbilgisi
yapılarını belirler ve bunların üstesinden gelmek için çaba sarf ederim” (%65,4), “Dilbilgisi hatalarımla ilgili
yaptığı düzeltmeler konusunda öğretmene sorular sorarım” (%63,6), “Konuşurken ya da yazarken dilbilgisi
kurallarını doğru kullanmaya dikkat ederim.” (%61,8).
Tartışma ve sonuç
Türkiye'nin Kars ilinde lise öğrenimi gören öğrencilerin İngilizce dilbilgisi öğreniminde başvurdukları
stratejilerin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada öğrencilerin genel olarak ölçekte yer alan çeşitli
stratejileri kullandıkları ve en çok “Öğretmen yeni bir dilbilgisi yapısını anlattığında, not alırım”, “Yeni
öğrendiğim bir dilbilgisi yapısını hatırlamak için, bu yapının kitapta geçtiği yeri ya da defterimdeki ya da
tahtadaki yerini hatırlamaya çalışırım”, “Yeni bir dilbilgisi yapısıyla karşılaştığımda, bu yapının ne anlama
geldiğini anlamak için, geçtiği durumu, konuşmayı, ya da resmi kullanırım”, “Yeni bir dilbilgisi yapısını
hatırlamak için, bu yapının daha önce kullanıldığı durumu hatırlamaya çalışırım”, “Konuşurken ya da
yazarken dilbilgisi kurallarını doğru kullanmaya dikkat ederim”, “Dilbilgisi hatası yapmaktan korksam bile,
kendimi İngilizce konuşmaya zorlarım”, “Yeni bir dilbilgisi yapısı öğrendiğimde, bu yapının kendi dilimdeki
karşılığını düşünerek, iki dildeki yapıyı karşılaştırırım” stratejilerine başvurdukları saptanmıştır.
Literatürde yer alan bazı çalışmalar, yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin kullandıkları
dilbilgisi öğrenme stratejilerini belirlemeye çalışmıştır ancak bu stratejilerden bazılarının dilbilgisi öğrenimi
ile ilgili tutum veya tercihler olarak ortaya çıktığı görülmektedir (Sarıçoban, 2005; Yalçın, 2003). Sarıçoban
(2005) tarafından yapılan çalışmada, İngilizce dilbilgisi öğrenirken, Türk öğrencilerin kullandıkları
stratejilerin belirlenmesi amaçlanmış ve çalışmanın sonucunda öğrencilerin bilişsel, üst-bilişsel ve sosyalduyuşsal stratejilere başvurdukları belirlenmiştir. Bununla birlikte, araştırmacı tarafından strateji olarak
adlandırılan bazı unsurların öğrenci tercihleri olduğu görünmektedir (ör. “Öğretmenin yeni yapıları
basitten karmaşığa doğru sunmasını tercih ediyorum”, “Öğretmenimin bana yeni bir yapıyla ilgili tüm
detayları ile anlatmasını istiyorum" gibi). Dilbilgisi öğrenme stratejilerini incelemeyi amaçlayan bir başka
çalışma ise 425 EFL öğrencisi ile Türkiye'de bir devlet üniversitesinde Yalçın (2003) tarafından
gerçekleştirilmiştir. Yine bu çalışmada öğrencilerin strateji olarak belirttiği unsurların öğrenme stilleri ve
tercihleri ile ilgili olduğu görülmüş ve çalışmada öğrencilerin dil başarısı ile strateji kullanımı arasında bir
ilişki bulunamamıştır.
Daha önceden yapılan araştırmalar kültürel geçmiş ve yabancı dil öğretim ortamlarına göre
öğrencilerin kullandığı stratejilerde önemli farklılıklar olduğunu göstermiştir (Nyikos & Oxford, 1993;
Oxford & Burry-Stock,1995). Öğrencilerin strateji kullanımındaki değişimin, önceki eğitim deneyimleri ve
kendi ülkelerindeki yaygın eğitim felsefesi ile şekillendiği görülmektedir. Öğrenme stratejilerinin
kullanılması, bireyin öğrenme sürecine aktif katılımını gerektirir ve bu da dil öğrenimine yönelik iletişimsel
yaklaşımın temel ilkelerinden birini teşkil eder (Brown, 2000). Bu hususta yabancı dil öğretmenlerinin
öğrencileri dilbilgisi öğrenimine katılımını teşvik etmesi ve onları uygun strateji kullanımı doğrultusunda
yönlendirmesi önem arz etmektedir.
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Öz
Bu

çalışmanın amacı ortaöğretim kurumlarında yürütülmekte olan mevcut rehberlik
Uygulamalarının rehberlik öğretmenleri, branş öğretmenleri ve öğrencilerin görüş ve önerileri
doğrultusunda değerlendirilmesidir. Çalışmaya dahil edilen katılımcılardan, rehberlik hizmetleri
kapsamında şu anda yapılan mevcut uygulamalar, karşılaşılan engeller, kolaylaştırıcı etmenler ve rehberlik
programının daha etkili olabilmesi için öneri ve görüşleri alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından
oluşturulan standart bir form yoluyla toplanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan tarama
modeli verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmaya üç farklı liseden 12 branş
öğretmeni, on farklı liseden 10 rehberlik öğretmeni, bir liseden 9 öğrenci olmak üzere toplamda 31 kişi
katılmıştır. Çalışmada, Mevcut Uygulamaların değerlendirilmesine ilişkin veriler, Problem Alanlarına Göre
Rehberlik Türleri temel alınarak oluşturulan kategorilere göre incelenmiş ve Kişisel-Sosyal Rehberlik,
Eğitsel Rehberlik ve Mesleki Rehberlik kategorilerine yerleştikleri görülmüştür. Mevcut uygulamaların
analizinde rehberlik servislerine uygun bir yapının ortaya çıktığı anlaşılmış ve verilerin Bilgi Toplama ve
Yayma, Veli ile ilişkiler, Araştırma Geliştirme, Konsültasyon, Psikolojik Danışma, servislerinin altına
yerleştiği tespit edilmiştir. Hiçbir servise yerleştirilemeyen veriler Diğer altında toplanmıştır. Rehberlik
uygulamalarında karşılaşılan engellere ilişkin görüşleri ise Veli ve Öğrenciden Kaynaklı Engeller, Branş
Öğretmenlerinden Kaynaklı Engelleri, Yönetim ve Diğer Birimlerden Kaynaklı Engeller, Diğer nedenlerden
Kaynaklı Engeller olarak gruplandırılmıştır. Rehberlik uygulamalarında kolaylaştırıcı etmenlerin; Öğrenci
ve Veli İlgisi, Rehberlik servisinin ilgi ve Çabası, Araç ve Gereç Donanım Yeterliliği, Yönetim ve Diğer
Öğretmenlerin Olumlu Tutumu, Müfredatın Uygulanabilirliği ve Diğer kategorisi başlıklarında toplandığı
ortaya çıkmıştır. Rehberlik Uygulamalarına ilişkin önerilerin; Etkinlikler, işleyiş ve müfredata yönelik
öneriler, Okul yönetimi ve diğer öğretmenlere yönelik öneriler, Rehber öğretmenin yetkinliğine eğitimine
ve unvan sorununa yönelik öneriler, RAM'ların işlevselliğine yönelik öneriler, Aile Katılımı ve Diğer
kategorisinde toplandığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rehberlik Uygulamaları, Ortaöğretim, Rehberlik, Rehber Öğretmeni
Abstract
The purpose of this study is to evaluate the present guidance and psychological counseling
implications in secondary education through views and suggestions of school counselors, teachers and
students in high schools. Throughout the study, participants were asked to report their views and
suggestions under categories of existing guidance implications, encountered obstacles, facilitator factors
and suggestions to make guidance program more effective. Data was obtained through a standardized
form prepared by the researchers. For this qualitative study, survey model was used, and content analysis
was preferred for analysis of the data. Moreover, participants were composed of 31 individuals including
12 branch teachers from three different high schools, 10 school counselors from 10 high schools, and 9
students from one high school. To this end, relevant data were placed into categories of problem areas
which are Personal-Social Guidance, Educational Guidance and Occupational Guidance. Furthermore,
analysis of
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existing implications revealed a construct appropriate for guidance service, and it was detected that the
data was fitted under services of Information Gathering, Relations with Parents, Research Development,
Consultation and Psychological Counseling. Non-fitting data was put under category of Others.
Encountered obstacles were grouped into categories of Parent and Student related Obstacles, Branch
Teacher related Obstacles, Administrative Obstacles, and Obstacles by Other Factors. For Facilitative
Factors in Guidance Implications, the grouping was shaped as Student and Parent Care, Care and Strive of
Guidance Service, Equipment Adequacy, Positive Attitude of Administration and Teachers, Applicability of
Curriculum and Others. Finally, Guidance Implications related suggestions was grouped into categories of
Suggestions for activities, process and curriculum, Suggestions for school administration and teachers,
Suggestions for competency, education and title problem of school counselors, Suggestions for RAM
functionality, Parent involvement and Others.
Keywords: Guidance implications, Secondary education, Counselor, Psychological Counselor
Giriş
Frank Parsons’un 1908’de iş arayanlara yardımcı olabilmek ve öğretmenlere mesleki psikolojik
danışmanlığı tanıtmak ve kazandırmak amacıyla kurduğu Boston Meslek Bürosu rehberlik hizmetlerinin
başlangıcı olarak sayılmaktadır (Gibson ve Mitchell, 2003). Rehberliğin tanımı konusunda tek bir tanım
vermek zordur ve yapılan hiçbir tanıma da yeterli demek mümkün değildir. Rehberliğin birçok tanımını
inceledikten sonra bu tanımların ortak noktalarını dikkate alan Kuzgun (1988: 3), rehberliğin amacının
belirlenmesinde özü gerçekleştirme, topluma uyum sağlama, kişinin kendini tanıması, çevredeki
olanakların farkındalığı ve değerlendirilmesi noktalarını vurgulamıştır. Yeşilyaprak, (2003: 7)’a göre, Eğitim
süreci içerisinde rehberlik hizmetleri öğrencilerin gelişmesine ve uymasına yöneliktir. Rehberliğin nihai
amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bu kavramla kişide var olan tüm gizilgüçlerin, yeteneklerin,
kapasitelerin ortaya konması, uygulama alanına sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi kastedilir. Altıntaş
(2014) ise rehberlik ve psikolojik danışmanlığın ana amacının, insanın kendini gerçekleştirmesi, üretken,
gerçekçi bir benliğe sahip, kendi içinde tutarlı, hem kendi hem çevresindekiler hakkında pozitif
düşüncelere sahip, yaratıcı, insani değerlere karşı sorumlu ve saygılı, zamanı iyi kullanan, kendini kabul
eden ve geliştiren, kendini etkin bir şekilde ifade edebilen ve değişime ve yeniliğe açık bireyler yetiştirmek
olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda, rehberlik ve psikolojik danışma bireylerin kendi içinde bulunan,
kendini gerçekleştirme eğilimini ortaya çıkarmada ve gelişmelerinde önemli rol oynayan bir alandır. Bu
açıdan bakıldığında günümüz eğitim sistemleri psikolojik danışma ve rehberliği eğitim sürecinin ayrılmaz
ve tamamlayıcı bir öğesi olduğunu tartışmasız kabul etmektedirler. Çağdaş eğitim rehberlikten hız alan bir
yaklaşımı desteklemektedir. Bunun içindir ki modern okulda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
vardır. Modern okul bütün çalışmaları rehberlikten hız alan bir anlayışla düzenlemektedir (Kepçeoğlu,
1995: 33).
Kuzgun’a (1988; 179) göre bir okuldaki etkinliklerin liderliği okul yöneticisi (müdürü) tarafından
yürütülür. Bir okuldaki rehberlik hizmetlerinin etkililiği ve başarısı okul yöneticisinin konuyu
benimsemesine bağlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetlerinin örgütlenmesi için gerekli
yönetmelikleri hazırlayabilir, araç ve gereç sağlayabilir. Ancak okul yöneticisinin aktif katılımı olmazsa, dış
destekler etkisiz kalabilir. Bu nedenle Okul Yönetimi ile Rehberlik Servisi arasındaki ilişkiler büyük önem
taşımaktadır. Rehberlik hizmetlerini yerine getirmek için okuldaki rehberlik hizmetlerinin bir sistem ve
bütünlük içerisinde yürütülmesi önem kazanmaktadır. Tan (1986; 55)’a göre ise Rehberlik Hizmetleri
öğrenciyle ilgili herkesin işbirliği içerisinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle rehberlik hizmetlerinin
kapsadığı alanı; öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimi, aile ve çevre olarak sıralamıştır. Bunun yanında,
her eğitim kademesinde rehberlik hizmetlerinin uygulanması hitap ettiği gelişimsel gruba görede değişiklik
göstermektedir.
Türkiye’de Ortaöğretim Düzeyinde Mevcut Rehberlik Uygulamaları
Türkiye’de ortaöğretim kurumlarında şu anda uygulanmakta olan rehberlik müfredatının, yukarıda
değinilen kuramsal bilgiler dikkate alınarak hazırlandığı görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim
ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından 2017-2018 yılı için uygulamaya konmuş olan Rehberlik
Planlarında Genel Düzeyde Hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler Bakanlık tarafından, her eğitim-öğretim
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yılı için rehberlik hizmetlerine ilişkin öncelikler doğrultusunda belirlenen ve okul/ kurumlardan yerine
getirilmesi istenen hedeflerdir. Bakanlık tarafından, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için genel düzeyde
belirlenen iki hedeften birincisi Bağımlılıkla Mücadele, ikincisi ise İhmal ve İstismardan Korunma şeklinde
ifade edilmiştir. Bu genel hedefler kapsamında Yerel Düzeyde Hedeflerin oluşturulacağı ifade edilmiş ve
bu hedeflerin, Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik
Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde, ilin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen ve okul/kurumlardan yerine
getirilmesi istenen hedefler olması beklenmektedir. İller her eğitim öğretim yılı için Bakanlığın belirlediği
hedeflerden farklı iki hedef daha belirler. Bunlara ek olarak okullar Özel Hedeflerini de belirlemek
durumundadırlar. Bu özel hedefler, okul/kurumlar tarafından genel ve yerel düzeyde belirlenen hedeflere
ek olarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirledikleri hedefleri ifade eder. Hedefler belirlenirken, önceki
eğitim-öğretim yılına ait çalışma verilerinden, ihtiyaç analizlerinden, paydaş öneri ve görüşlerinden
yararlanılır (Kosdik, Yaman A., Göktepe E., Şahin R. 2018; 7).
Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu, ihtiyaç analizlerinden, paydaş öneri/görüşlerinden ve
önceki eğitim-öğretim yılına ait çalışma verilerinden yararlanarak Rehberlik Hizmetleri Planını Hazırlar ve
Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan durumlarda planı günceller. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM),
rehberlik öğretmeni olmayan okul ve kurumlarda rehberlik planının hazırlanmasında müşavirlik eder,
planlanan çalışmalar Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu tarafından yürütülür. Genel ve yerel düzeyde hedeflere ilişkin çalışmalar, okul ya da kurumun bağlı bulunduğu RAM’ların koordinatörlüğünde
yürütülür. Özel düzeyde hedefler sınıf rehberlik hizmetleri planında yer alan kazanımlar doğrultusunda
yerine getirilir. Sınıf Rehberlik Hizmetleri Planı Sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından, okul rehberlik
hizmetleri planı doğrultusunda sınıfın ihtiyaçları gözetilerek hazırlanır. Öğretmenler planı hazırlarken
rehberlik öğretmenleri ile iş birliği yapar. Örneğin bireyi tanıma tekniklerinden biri uygulanacak ise, bu
tekniğin uygulanması, hem okul rehberlik hem sınıf rehberlik hizmetleri planında yer alır. Planlarda yer
alan hizmetler ve etkinlikler kod sistemine göre düzenlenmiştir. Rehberlik Hizmetleri üç kategoriye
ayrılarak, baş harfleri ile kodlanmıştır. Bu kategorilere ait alt başlıklar kodlanırken yine her birinin baş
harfleri seçilmiş, alt başlıkların içine girebilecek çalışmalar harf kodlarının yanına sayı verilerek
oluşturulmuştur. Böylece rehberlik hizmetleri alanında yapılacak her bir çalışmaya kod verilmiştir. Bu
kodlamaya göre uygulamalar yürütülmektedir (Kosdik, Yaman A., Göktepe E., Şahin R. 2018; 8).
Rehberlik programının gelişimsel ihtiyaçlara göre düzenlenmesinden yola çıkarak bu çalışmada
rehberlik programının ortaöğretimdeki uygulamalarına odaklanılmıştır. Yapılmış olan bu çalışmayla
ortaöğretim kurumlarındaki uygulanan mevcut rehberlik programının rehberlik öğretmenleri, branş
öğretmenleri ve öğrenciler tarafından sağlanan görüşler aracılığıyla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Çalışmanın ortaöğretim kademesine odaklanmasında ortaöğretim öğrencilerinin rehberlik
uygulamalarıyla ilgili görüşlerinin alınmasının daha elverişli olması belirleyici olmuştur. Bu elverişliliğin
sebebi bu dönemdeki öğrencilerin soyut düşünme becerilerinin gelişmesiyle birlikte karar verme, problem
çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin diğer alt yaş gruplarına göre daha üst düzeyde olmasıdır.
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Araştırma yöntemi olarak tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri araştırmaya konu olan
durumu veya nesneleri geçmişte ya da hala var olduğu şekliyle herhangi bir değiştirme veya etkileme
çabası olmadan betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Tarama modellerinde önemli olan var
olan durumu olduğu gibi gözlemleyip betimlemektir. Verilerin analizinde ise içerik çözümlemesi yöntemi
kullanılmıştır (Karasar, 2005; 80). İlgili literatür dikkate alınarak eğitsel rehberlik, kişisel-sosyal rehberlik,
mesleki rehberlik, okul yönetimi, öğretmen ve veli olmak üzere altı tema ve her bir temayla ilgili olarak
yürütülen çalışmalar, değerlendirmeler ve öneriler olmak üzere üç kategori oluşturulmuştur (Camadan ve
Sezgin 2012; 199).
Verilerin Toplanması
Bu çalışmada ortaöğretimde rehberlik uygulamalarının rehberlik öğretmeni, branş öğretmeni ve
öğrencilerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu değerlendirmeler ile beraber
katılımcıların görüş ve önerileri eklenerek rehberlik program uygulamalarının uygulamadaki kalitesini
arttırmak amaçlanmaktadır. Bunun için katılımcılardan, programın uygulanmasında şu anda yapılan
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mevcut uygulamalar, karşılaşılan engeller, kolaylaştırıcı etmenler ve rehberlik programının daha etkili
olabilmesi için öneri ve görüşleri alınmıştır.
Veri Toplama Aracı
Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan standart bir görüşme formu yoluyla toplanmıştır.
Standart görüşme formları rehberlik öğretmeni (R), branş öğretmeni (B) ve öğrenci (Ö) olmak üzere üç
grup için ayrı ayrı hazırlanarak uygulanmıştır. Formlarda rehberlik öğretmeni ve branş öğretmenleri için
beş soruluk, öğrenciler için üç soru yer almıştır. Sorular aşağıda verilmiştir.
 Okulunuzdaki rehberlik uygulamaları hakkında bilgi verir misiniz (Ö, R, B).
 Okulunuzdaki rehberlik uygulamalarını değerlendirir misiniz (R,B).
 Rehberlik programının daha etkili yürütülmesinin önündeki engeller nelerdir (Ö, R, B).
 Rehberlik programının uygulanmasında karşınıza çıkan olumlu- kolaylaştırıcı yönlerden
bahseder misiniz (R, B).
 Rehberlik programının daha etkili olabilmesi için sizce neler yapılmalıdır (Ö, R, B.)
Çalışma Gurubu
Çalışmaya üç farklı liseden 12 branş öğretmeni, on farklı liseden 10 rehberlik öğretmeni, bir liseden
9 öğrenci katılmıştır. Araştırma kapsamına alınmış olan bu guruplar “Ölçüt Temelli Örneklem” yöntemine
göre belirlenmiştir. Ölçüt Temelli Örneklemde, katılımcıların çalışma kapsamındaki olguyu/olayı yaşamış
olmaları ve yaşam deneyimlerini açıklayacak olmaları gerekmektedir (Heppner, Wampold ve Kivlinghan,
2008; 300). Çalışmaya toplamda 31 kişi katılmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde kategorilerin oluşturulurken literatürde yer alan bilgiler doğrultusunda hareket
edilmiştir. Buna göre; Kepçeoğlu (1995: 77) Yeşilyaprak, (2003: 9) ve Yaycı’nın (2016; 71) ifade etmiş
oldukları rehberlikte hizmet alanlarının (servisleri) dikkate alınarak verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Bu
hizmet alanlarının genellikle dokuz alanda toplandığı görülmektedir. Bunlar; 1. Psikolojik danışma
hizmetleri 2. Bireyi tanıma hizmetleri 3. Bilgi toplama ve yayma hizmetleri 4. Yerleştirme hizmetleri 5.
izleme hizmetleri 6. Alıştırma-oryantasyon hizmetleri 7. Müşavirlik (Konsültasyon) hizmetleri 8. Araştırma
ve değerlendirme 9. Çevre ve veli ile ilişkiler olarak sıralanmaktadır. Verilerin analizinde ve kategorilerin
oluşturulmasında dikkate alınan diğer bir ölçüt ise Kepçeoğlu, (1995: 62) ve Özoğlu (1997: 93)’nin ifade
etmiş oldukları Problem Alanları göz önüne alınmıştır. Bu sınıflamaya göre psikolojik danışma v rehberlik
hizmetleri 1. Mesleki rehberlik 2. Eğitsel rehberlik 3. Kişisel rehberlik olmak üzere üç grup altında
toplanabilir.
Bulgular
Çalışmanın bu bölümünde verilerin analizinden elde edilmiş olan bulguları tablolar halinde sistemli
bir biçimde sunulmuştur.
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Tablo 1.
Mevcut Uygulamaların Problem Alanlarına Göre Kategorilere Dağılımı.
Rehberlik Öğretmeni
Branş Öğretmeni

Kars, 2018

Öğrenci

Kişisel

Kişisel- sosyal rehberlik
uygulamalarına ek olarak krize
müdahale çalışmaları ve
bireysel görüşmelerin
yapıldığı.( R1, R2,R3, R9).

İhmal, istismar ve kötü
alışkanlıkları önlemeye yönelik
seminerlerin düzenlendiği,
problemli öğrencilerle ilgilenme
ve ETCEP programının
uygulanmasına yönelik
çalışmaların yapıldığı (B3, B2, B6,
B9, B10).

Çeşitli konularda
panolara bilgilendirici
afişlerin asıldığı (Ö8)

Eğitsel

Eğitsel rehberlik uygulamaları
(verimli ders çalışma vb.’nin
anlatılması) bireysel
görüşmelerin ve oryantasyon
çalışmalarının yapıldığı (R1, R3,
R7, R8, R9)

Verimli ders çalışma yöntemleri,
motivasyonu artırma, sınav
sistemi, sınav kaygısı ve
başarısızlık nedenlerine yönelik
çalışmalara ek olarak çeşitli
problemler yaşayan öğrencilere
yönelik çalışmaların yapıldığı (B1,
B2, B3, B6, B9, B13, B20).

Çevre ve okula ilişkin
bilgilendirici afişlerin
panolara asıldığı ve
sınavlar hakkında
bilgilendirme
çalışmalarının yapıldığı
(Ö6, Ö7, Ö9).

Rehberlik dersi programının
uygulandığı, meslek tanıtımı
çalışmaları ile çeşitli problemler
yaşayan öğrencilerle, bireysel ve
grup rehberliği uygulamalarının
yapıldığı (B6, B3, B9, B13).

Kariyer günlerinin
düzenlendiği (Ö3, Ö4,
Ö5, Ö7, Ö9).

Mesleki rehberlik
Mesleki uygulamalarının yapıldığı (R1,
R3, R7,R8).

Diğer

İhtiyaçlara göre seminer ve
etkinliklerin düzenlendiği,
rehberlik servisi algısının
değiştirilmesine ilişkin
uygulamaların yapıldığı (R2,
R4, R5, R10).

Bireyi tanıma, veli görüşmesi,
rehberlik servisine yönlendirme,
anket uygulamaları gibi
çalışmaların, diğer öğretmenlerle
işbirliği halinde yürütüldüğü (B1,
B2, B3, B5, B7, B8, B9, B10, B11,
B12, B14, B15, B16,B17, B18, ,
B20, B19).
Herhangi bir uygulamanın
olmadığı (B4).

Faydalı ve gerekli
çalışmaların yapılmadığı
(Ö1. Ö2, Ö3, Ö4 Ö6, Ö7,
Ö4,Ö5).

(Genelde ders çalıştığım
için Rehberlik
uygulamalarından
haberim yok (Ö8))

Tablo 1’de mevcut uygulamalar hakkında rehberlik öğretmeni, branş öğretmeni ve öğrencilerin
vermiş oldukları bilgilerin problem alanlarına göre rehberlik türleri temel alınarak oluşturulan kategorilere
dağılımı yer almaktadır. Buna göre; Mevcut Durum Değerlendirmesine İlişkin Kişisel-Sosyal Rehberlik
kategorisinde rehberlik öğretmeni, Kişisel- sosyal rehberlik uygulamalarına ek olarak krize müdahale
çalışmaları ve bireysel görüşmelerin yapıldığını, branş öğretmeni İhmal, istismar ve kötü alışkanlıkları
önlemeye yönelik seminerlerin düzenlendiğini, problemli öğrencilerle ilgilenildiğini ve ETCEP programının
uygulanmasına yönelik çalışmaların yapıldığını, öğrenciler ise çeşitli konularda panolara bilgilendirici
afişlerin asıldığını ifade etmişlerdir. Eğitsel Rehberlik kategorisinde rehberlik öğretmeni, eğitsel rehberlik
uygulamaları (verimli ders çalışma vb.’nin anlatılması) bireysel görüşmelerin ve oryantasyon çalışmalarının
yapıldığını, branş öğretmeni verimli ders çalışma yöntemleri, motivasyonu artırma, sınav sistemi, sınav
kaygısı ve başarısızlık nedenlerine yönelik çalışmalara ek olarak çeşitli problemler yaşayan öğrencilere
yönelik çalışmaların yapıldığını, öğrenciler ise çevre ve okula ilişkin bilgilendirici afişlerin panolara asıldığı
ve sınavlar hakkında bilgilendirme çalışmalarının yapıldığını bildirmişlerdir. Mesleki Rehberlik
kategorisinde rehberlik öğretmeni, mesleki rehberlik uygulamalarının yapıldığını, branş öğretmeni
rehberlik dersi programının uygulandığını, meslek tanıtımı çalışmaları ile çeşitli problemler yaşayan
öğrencilerle, bireysel ve grup rehberliği uygulamalarının yapıldığını. Öğrenciler ise kariyer günlerinin
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düzenlendiğini belirtmişlerdir. Diğer kategorisinde rehberlik öğretmeni İhtiyaçlara göre seminer ve
etkinliklerin yapıldığını, rehberlik servisi algısının değiştirilmesine ilişkin uygulamalara ağırlık verildiğini.
Branş öğretmeni, Bireyi tanıma, veli görüşmesi, rehberlik servisine yönlendirme, anket uygulamaları gibi
çalışmaların, diğer öğretmenlerle işbirliği halinde yürütüldüğünü. Öğrenciler ise Herhangi bir uygulamanın
olmadığını ve faydalı, gerekli çalışmaların yapılmadığını ifade etmişlerdir. Genelde ders çalıştığım için
rehberlik uygulamalarından haberim yok diyen öğrencinin de diğer kategorisinde yer aldığı görülmektedir.
Tablo 2.
Mevcut Uygulamaların Değerlendirilmesinin, Servislere Göre, Kategorilere Dağılımı.
Rehber öğretmen
Branş öğretmeni
Üst eğitim kurumlarını tanıtıcı seminerler,
ETCEP uygulamasıyla kadın erkek
Bilgi
grup rehberliği, uzman konukların
eşitliğinin kavratıldığı, okulun iyi
toplama
çağrılması, öğretmenlere yönelik
tanınmasına yönelik çalışmaların yapıldığı
yayma
bağımlılıkla baş etme vb konularda
(B10, B18).
sunumların yapıldığı (R2,R4, R6, R7).
Veliyle işbirliği içinde olunduğu, velilerle
Veliyle işbirliği kapsamında velilere
Veli ile
iletişimin sağlandığı, aile ile işbirliği içinde
broşürlerin verildiği, aile ziyaretleri ve veli
ilişkiler
olunduğu, veli görüşmelerinin yapıldığı
toplantılarının düzenlendiği (R4, R8, R8).
(B4, B14, B19, B20).
Rehberlik konularıyla günlük yaşam
İhtiyaç analizlerine göre programın
arasında bağlantı kurulduğu, rehberlik
Araştırma
güncellendiği, araştırmacı ve yenilikçi bir
uygulamalarına ilişkin öğrencilerin bakış
geliştirme
rehberlik öğretmeni olma çabası içerisinde
açılarının genişletildiği, konuların günlük
olunduğu (R1, R5, R9).
yaşamla ilişkilendirildiği (B12, B13, B15).
Gizlilik ilkesine bağlı kalarak yapılan ve
yapılacak işlerle ilgili bilgilendirici
toplantıların düzenlendiği, sınıf rehber
Rehberlik öğretmeniyle sürekli ve yüz
öğretmenlerinin yaptığı etkinlik
yüze iletişim kurulduğu, rehberlik
Konsültasyon sonuçlarının takip edildiği, rehberlik
servisiyle işbirliği içinde olunduğu ve
servisi, veli, öğretmen, öğrenci ve
destek alındığı (B2, B3, B5, B11, B12, B14,
idareciler arasında işbirliğini sağlamaya
B20).
yönelik çalışmaların yapıldığı (R2, R3, R8,
R10).
Psikolojik
Bireysel olarak ilgilenme ve empatinin
Bireysel ve grup görüşmeleri yapıldığı (R3).
danışma
geliştirildiği (B16, B17)
Öğrenci koçluğu sisteminin uygulandığı,
Rehberlik servisine yönlendirmenin
etkili iletişim kurularak etkinliklerin
yapıldığı, öğrencilerle iletişim kurulduğu,
uygulandığı, okul içinde aktif rol alınarak
öğrencilerle ders dışı sosyal etkinliklerin
Diğer
rehberlik öğretmeninin diğer
düzenlendiği, rehberlik dersinin
öğretmenlerden farklı olduğunun
programa uygun olarak yürütüldüğü (B2,
hissettirilmeye çalışıldığı (R3, R4, R5, R6,
B3, B4, B6, B7, B8, B11).
R10, R5).
Tablo 2’de mevcut uygulamaların değerlendirilmesine ilişkin rehberlik öğretmenleri ve branş
öğretmenlerinin görüşlerinin rehberlik servisleri temel alınarak oluşturulan kategorilere dağılımı yer
almaktadır. Buna göre; Bilgi Toplama ve Yayma servisi kategorisine giren uygulamalara ilişkin rehberlik
öğretmeni, üst eğitim kurumlarını tanıtıcı seminerler, grup rehberliği, uzman konukların çağrıldığını,
öğretmenlere yönelik bağımlılıkla baş etme vb konularda sunumların yapıldığını, branş öğretmeni ETCEP
uygulamasıyla kadın erkek eşitliğinin kavratıldığını, okulun iyi tanınmasına yönelik çalışmaların yapıldığını
ifade etmişlerdir. Veli ile ilişkiler kategorisine giren uygulamalara ilişkin rehberlik öğretmeni veliyle işbirliği
kapsamında velilere broşürlerin verildiğini, aile ziyaretleri ve veli toplantılarının düzenlendiğini, branş
öğretmenleri ise veliyle işbirliği içinde bulunulduğunu, velilerle iletişimin sağlandığını, aile ile işbirliği içinde
olunduğunu, veli görüşmelerinin yapıldığını bildirmişlerdir. Araştırma Geliştirme kategorisine giren
uygulamalara ilişkin rehberlik öğretmeni, ihtiyaç analizlerine göre programın güncellendiğini, araştırmacı
ve yenilikçi bir rehberlik öğretmeni olma çabası içerisinde olunduğunu, branş öğretmenleri ise rehberlik
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konularıyla günlük yaşam arasında bağlantı kurulduğunu, rehberlik uygulamalarına ilişkin öğrencilerin
bakış açılarının genişletildiğini, konuların günlük yaşamla ilişkilendirmesinin yapıldığını belirtmişlerdir.
Konsültasyon kategorisine giren uygulamalara ilişkin rehberlik öğretmeni gizlilik ilkesine bağlı kalarak
yapılan ve yapılacak işlerle ilgili bilgilendirici toplantıların düzenlendiğini, sınıf rehber öğretmenlerinin
yaptığı etkinlik sonuçlarının takip edildiğini, rehberlik servisi, veli, öğretmen, öğrenci ve idareciler arasında
işbirliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yapıldığını, branş öğretmenleri ise rehberlik öğretmeniyle sürekli
ve yüz yüze iletişim kurulduğunu, rehberlik servisiyle işbirliği içinde olunduğunu ve destek alındığını
söylemişlerdir. Psikolojik Danışma kategorisine giren uygulamalara ilişkin rehberlik öğretmeni bireysel ve
grup görüşmelerinin yapıldığını, branş öğretmenleri, bireysel olarak ilgilenme ve empati kurulduğunu ifade
etmişlerdir. Diğer kategorisine giren uygulamalara ilişkin rehberlik öğretmeni öğrenci koçluğu sisteminin
uygulandığını, etkili iletişim kurularak etkinliklerin yapıldığını, okul içinde aktif rol alınarak rehberlik
öğretmeninin diğer öğretmenlerden farklı olduğunun hissettirilmeye çalışıldığını, branş öğretmenleri
rehberlik servisine yönlendirmenin yapıldığını, öğrencilerle iletişim kurulduğunu, öğrencilerle ders dışı
sosyal etkinliklerin düzenlendiğini, rehberlik dersinin programa uygun olarak yürütüldüğünü ifade
etmişlerdir.
Tablo 3.
Rehberlik Uygulamalarında Karşılaşılan Engellere İlişkin Görüşler
Rehberlik öğretmeni

Branş öğretmeni

Öğrenci

Veli ve
öğrenciden
kaynaklı

Rehberliğe samimiyet ve
inandırıcılıktan uzak bir bakış
açısının olması, velilerin sorumluluk
almak istememesi, öğrencilerin
bazen kendini açmakta zorlanması
(R1, R2, R3, R4, R8, R9).

Okul ve veli arasındaki iletişim eksikliği,
veli ve öğrencilerin duyarsızlığı,
rehberlik hakkında bilgi eksikliği
önyargıların olması, rehberliğin sorun
merkezli olarak görülmesi, öğrencinin
duygu durumunu gizlemeleri ve içe
kapanık olması (B1, B2, B3, B7, B10,
B11, B12, B13, B17, B20)

Öğrencilerin
duyarsız olması
(Ö5, Ö8, Ö9)

Branş
öğretmenlerin
den kaynaklı

Rehberliğin evrak işi olarak ve
gereksiz görülmesi, diğer branş
öğretmenlerinin rehberliğe bakış
açılarının olumsuz olması
(R1, R3, R4, R7, R8).

Öğretmenlerde bilgi eksikliği ve
özellikle sınıf rehber öğretmeninin
gönülsüz olması, rehberlikle ilgili
önyargıların olması, rehberliğin sorun
merkezli olarak görülmesi (B7, B6,
B11).

Rehberlik
hizmetlerinin
yürütülmesine
bütün
öğretmenlerin
katılmaması
(Ö8).

Yönetim ve
diğer birimler
kaynaklı

Rehberliğin gereksiz bir alan olarak
görülmesi, okul yöneticilerinin ve
diğer çalışanların rehberliğe bakış
açısının olumsuz olması, rehberliğe
ilişkin görev sınırlarının belirgin
olmayışı (R1, R2, R3, R5, R7, R8).

Rehberlikle ilgili önyargıların olması,
rehberliğin sorun merkezli olarak
görülmesi (B11).

Öğrencilerin
görüşlerinin
alınmaması
(Ö5).

Geleneksel kültürel kalıpların
olması, bilimsellik ve demokrasi
kültürünün zayıf olması ve
rehberlik kazanımlarının güncel
olmaması (R6), (R6), (R10).

Rehberlik hizmetinin sınıf ayrımına
göre verilmesi, tüm sınıflara aynı
düzeyde rehberlik hizmeti
sağlanamaması, evrak işlerinin çok
olması, kültürel yapı, programda
öğrenci ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi,
rehberlik konularının soyut olması,
etkinliklerin uygulanmasındaki
olumsuzlukların olması (B1, B3, B8,
B11, B13, B15, B19).

Diğer
nedenlerden
kaynaklı

Tablo 3’te Rehberlik uygulamalarında karşılaşılan engellere ilişkin rehberlik öğretmeni, branş
öğretmeni ve öğrenci görüşlerinin kategorilere dağılımı yer almaktadır. Buna göre; Rehberlik
uygulamalarında Veli ve Öğrenciden Kaynaklı Engelleri rehberlik öğretmeni, rehberliğe samimiyet ve
inandırıcılıktan uzak bakış bir açısının olması, velilerin sorumluluk almak istememesi, öğrencilerin bazen
kendini açmakta zorlanması olarak, branş öğretmenleri okul ve veli arasındaki iletişim eksikliği, veli ve
öğrencilerin duyarsızlığı, rehberlik hakkında bilgi eksikliği önyargıların olması, rehberliğin sorun merkezli
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olarak görülmesi, öğrencinin duygu durumunu gizlemeleri ve içe kapanık olması, öğrenciler ise
öğrencilerin duyarsız olması, konularını engel olarak ifade etmişlerdir.
Branş Öğretmenlerinden Kaynaklı Engelleri rehberlik öğretmenleri, rehberliğin evrak işi olarak ve
gereksiz görülmesi, diğer branş öğretmenlerinin rehberliğe bakış açılarının olumsuz olması, branş
öğretmenleri, öğretmenlerde bilgi eksikliği ve özellikle sınıf rehber öğretmeninin gönülsüz olması,
rehberlikle ilgili önyargıların olması, rehberliğin sorun merkezli olarak görülmesi, öğrenciler ise rehberlik
hizmetlerinin yürütülmesine bütün öğretmenlerin katılmaması olarak sıralamışlardır.
Yönetim ve Diğer Birimlerden Kaynaklı Engelleri rehberlik öğretmenleri, rehberliğin gereksiz bir alan
olarak görülmesini, okul yöneticilerinin ve diğer çalışanların rehberliğe bakış açısının olumsuz olmasını,
rehberliğe ilişkin görev sınırlarının belirgin olmayışını, branş öğretmenleri, rehberlikle ilgili önyargıların
olmasını, rehberliğin sorun merkezli olarak görülmesini, öğrenciler ise öğrencilerin görüşlerinin
alınmamasını engel olarak belirtmişlerdir.
Diğer nedenlerden Kaynaklı Engelleri rehberlik öğretmenleri, geleneksel kültürel kalıpların olması,
bilimsellik ve demokrasi kültürünün zayıf olması ve rehberlik kazanımlarının güncel olmaması, branş
öğretmenleri, rehberlik hizmetinin sınıf ayrımına göre verilmesi, tüm sınıflara aynı düzeyde rehberlik
hizmeti sağlanamaması, evrak işlerinin çok olması, kültürel yapı, programda öğrenci ihtiyaçlarının göz ardı
edilmesi, rehberlik konularının soyut olması, etkinliklerin uygulanmasındaki olumsuzluklar biçiminde
sıralamışlardır.
Tablo 4.
Rehberlik Uygulamalarında Kolaylaştırıcı Etmenlere İlişkin Görüşler
Öğrenci ve Veli
İlgisi

Rehberlik
servisinin ilgi ve
Çabası

Araç ve Gereç
Donanım
Yeterliliği
Yönetim ve
Diğer
Öğretmenlerin
Olumlu Tutumu
Müfredatın
Uygulanabilirliği

Diğer

Rehberlik öğretmeni
Öğrencilerin rehberliğe bakış açılarının
olumlu olması, gönüllü, açık ve istekli olması
(R3, R5, R10).

Rehberlik öğretmenleri arasında görüş alışverişlerinin olması (R4).

Okulun ve rehberlik servisinin fiziksel
koşullarının uygun olması, okullarda
bağımsız rehberlik servislerinin olması, ofis
donanımlarının (PC, masa vb.) yeterli olması
(R3, R7, R7).
Sınıf rehber öğretmenlerinin bilinçli ve
gönüllü olması, rehberlik servisine inanan ve
olumlu yaklaşan okul yönetiminin olması
(R2, R3, R4, R8, R10).
Rehberlik hizmetlerinin esnek ve planlı bir
şekilde uygulanabilmesi, 2017-2018 yılı
itibariyle kodlama sistemine geçişle birlikte
pratikliğin artması (verilerin bilgisayar
ortamında işlenebilmesi) (R6, R9).
Kolaylaştırıcı faktörün olmaması ve rehber
öğretmenin kendi çabasıyla rehberlik
uygulamalarının yürütülmesi (R1)

Branş öğretmeni
Öğrencilerin ahlaki ve akademik gelişim düzeyi, sevgisi
ve etkinliklere olan ilgisi (B1, B4, B12).
Öğrencilerde akademik ve davranış açısından olumlu
değişim sağlanması, rehberlik öğretmenine
ulaşılmasının kolay olması, problemlere hızlı bir
şekilde çözüm sağlanması, rehberlik öğretmeninin
güler yüzlü, anlayışlı olması ve iyi ilişkiler kurması,
rehberlik öğretmeninin bilgilendirme çalışması
yapması (B2, B3, B6, B7, B8, B10, B11, B12, B13, B17,
B18, B20)
Ölçme araçları ile birçok öğrenciye kısa zamanda
ulaşılmasının kolay olması (B5).

Öğrencilerin rehberlik servisine rahatlıkla
yönlendirilebilmesi (B12)
Rehberlik hizmetlerinin planlı ve programlı, öğrenci
seviyesine ve gereksinimlerine uygun olarak verilmesi
(B14)

Öğrenci öğretmen iletişiminin sağlanması, öğrencinin
tanınması (B16)

Tablo 4’te Rehberlik uygulamalarında kolaylaştırıcı etmenlere ilişkin rehberlik öğretmenleri ve branş
öğretmenlerinin görüşlerinin oluşturulan kategorilere göre dağılımı yer almaktadır. Buna göre;
Kolaylaştırıcı Etmen olarak, Öğrenci ve Veli İlgisi kategorisinde rehberlik öğretmenleri, öğrencilerin
rehberliğe bakış açılarının olumlu olmasını, gönüllü, açık ve istekli olmasını, branş öğretmenleri ise
öğrencilerin ahlaki ve akademik gelişim düzeyi, sevgisi ve etkinliklere olan ilgisini ifade etmişlerdir.
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Rehberlik servisinin ilgi ve Çabası kategorisinde rehberlik öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri
arasında görüş alış-verişlerinin olmasını, branş öğretmenleri ise öğrencilerde akademik ve davranış
açısından olumlu değişim sağlanmasını, rehberlik öğretmenine ulaşılmasının kolay olmasını, problemlere
hızlı bir şekilde çözüm sağlanmasını, rehberlik öğretmeninin güler yüzlü, anlayışlı olması ve iyi ilişkiler
kurmasını, rehberlik öğretmeninin bilgilendirme çalışması yapmasını kolaylaştırıcı etmen olarak
sıralamışlardır.
Araç ve Gereç Donanım Yeterliliği kategorisinde rehberlik öğretmenleri, okulun ve rehberlik
servisinin fiziksel koşullarının uygun olması, okullarda bağımsız rehberlik servislerinin olması, ofis
donanımlarının (pc, masa vb.) yeterli olması, branş öğretmenleri ise ölçme araçları ile birçok öğrenciye
kısa zamanda ulaşılmasının kolay olması biçiminde görüş bildirmişlerdir.
Yönetim ve Diğer Öğretmenlerin Olumlu Tutumu kategorisinde Rehberlik öğretmenleri, Sınıf rehber
öğretmenlerinin bilinçli ve gönüllü olmasını, rehberlik servisine inanan ve olumlu yaklaşan okul
yönetiminin olmasını. Branş öğretmenleri ise öğrencilerin rehberlik servisine rahatlıkla
yönlendirilebilmesini ifade etmişlerdir.
Müfredatın Uygulanabilirliği kategorisinde Rehberlik öğretmenleri, rehberlik hizmetlerinin esnek ve
planlı bir şekilde uygulanabilmesi, 2017-2018 yılı itibariyle kodlama sistemine geçişle birlikte pratikliğin
artması (verilerin bilgisayar ortamında işlenebilmesi), Branş öğretmenleri ise rehberlik hizmetlerinin planlı
ve programlı, öğrenci seviyesine ve gereksinimlerine uygun olarak verilmesi gibi hususları kolaylaştırıcı
etmen olarak sıralamışlardır.
Diğer kategorisinde rehberlik öğretmenleri kolaylaştırıcı faktörün olmaması ve rehber öğretmenin
kendi çabasıyla rehberlik uygulamalarının yürütülmesi, branş öğretmenleri ise öğrenci öğretmen
iletişiminin sağlanması, öğrencinin tanınması hususlarında görüş bildirmişlerdir.
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Tablo 5.
Rehberlik Uygulamalarına İlişkin Öneriler
Rehberlik öğretmeni

Branş öğretmeni

Etkinlikler,
işleyiş ve
müfredata
yönelik
öneriler

Uygulamalara tüm öğrencilerin dahil edilmesi, grup
ve bireysel olarak sınıf içi ve dışı etkinliklerin
İhtiyaç analizi yapılması ve okulun ihtiyaçlarına düzenlenmesi, derse giren öğretmenin rehberlikte
uygun rehberlik planı hazırlanması, Özel Eğitim aktif olması, evrak işlerinin azaltılması, öğrenci
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ihtiyaçlarının, bireysel farklılıklarının, gelişimsel
gelecek olan plan taslağının yenilenmesi, (R2,
özelliklerinin dikkate alınması, her öğrenciye daha
R4).
çok zaman ayrılması, aile-öğrenci-öğretmen
işbirliğinin sağlanması (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9,
B13, B12, B14, B15, B20).

Okul yönetimi
ve diğer
öğretmenlere
yönelik
öneriler

Okul yönetimi ve öğretmenlerin rehberlik
hakkında daha çok bilgilendirilmesi, sınıf
rehber öğretmenleri rehberlik uygulamalarına
daha fazla dahil edilmesi (R3, R9).

Rehber
öğretmenin
yetkinliğine,
eğitimine ve
unvan
sorununa
yönelik
öneriler

Rehberlik öğretmeninin donanımlı olması,
rehberlik öğretmeni yetiştirmede üniversite
eğitiminin, ders içeriklerinin ve akademik
personelin niteliğinin artırılması, ülkemizde
rehberlik öğretmeninin rolleri, görevleri ve
statülerinin belirgin olması, üniversite
eğitiminde alan çalışmalarına daha çok ağırlık
verilmesi (R3, R5, R9, R10).

RAM'ların
işlevselliğine
yönelik
öneriler

RAM’ların işlevlerinin artırılması, okullara
RAM'dan ziyaretlerin yapılması, rehberlik
öğretmenleri ile RAM’daki psikolojik
danışmanların irtibat halinde olması,
rehberlikle ilgili örnek programların RAM’lar
tarafından yayınlanması (R2, R7, R8, R9).

Rehberlik
servisi ve
hizmetlerinin
tanıtımı

İlkokuldan başlanarak öğrenci, öğretmen,
yönetim ve velilere rehberliğin öneminin
anlatılması, okul yönetimi ve öğretmenlerin
rehberlik hakkında daha çok bilgilendirilmesi,
rehberliğe olumlu bir bakış açısının
geliştirilmesi (R1, R2, R3, R7).

Rehberlik saatlerinin
arttırılması, eğitici ve tanıtıcı
gezilerin düzenlenmesi,
öğrencilerin duygu ve
düşüncelerine önem verilip
onlara saygı ve sevgiyle
yaklaşılması, kariyer
günlerinin düzenlenmesi (Ö1,
Ö5, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7,
Ö8, Ö9).

Öğretmenlerin rehberlikle ilgili seminerlere ve
konferanslara katılması, EBA'da programlara uygun
videoların olması, sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi,
rehberlik servisiyle işbirliğinin artması, yönetimin
kolaylaştırıcı tutuma sahip olması (B7, B8, B11).

Sorunlara daha iyi çözüm
bulunması.(Ö6).

Rehberliğe ilişkin öğretmen ve öğrencilerin daha
bilinçli, istekli ve duyarlı olmasının sağlanması,
rehberlik programının amaçlarının daha anlaşılır
olması (B10, B13).

Veli ile işbirliğinin sağlanması (B12, B5, B15, B16,
B17).

Aile katılımı

Diğer

Öğrenci

Fiziksel koşulların uygun olması, koçluk
sisteminin uygulanması, öğrencilere küçük
yaştan itibaren basitleştirilmiş felsefe
eğitiminin verilmesi, üniversitelerin PDR
bölümünde yer alan akademik personelin
okullara ziyarette bulunması, rehberlik
öğretmeni ile üniversitedeki akademisyenlerin
irtibat halinde olması rehberlik öğretmenleri
arasındaki etkileşimin artırılması (R3, R4, R6,
R7, R8).

Daha çok öğrenciyle
görüşülebilmesi için rehber
öğretmen sayısının arttırılması
(Ö7).

Tablo 5’te rehberlik uygulamalarına ilişkin rehberlik öğretmenleri, branş öğretmenlerinin ve
öğrencilerin görüşlerinin oluşturulan kategorilere dağılımı yer almaktadır. Buna göre; Etkinlikler, işleyiş
ve müfredata yönelik öneriler kategorisinde rehberlik öğretmenleri, ihtiyaç analizi yapılması ve okulun
ihtiyaçlarına uygun rehberlik planı hazırlanması, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nden gelecek olan plan taslağının yenilenmesi, branş öğretmenleri, uygulamalara tüm
öğrencilerin dahil edilmesi, grup ve bireysel olarak sınıf içi ve dışı etkinliklerin düzenlenmesi, derse giren
öğretmenin rehberlikte aktif olması, evrak işlerinin azaltılması, öğrenci ihtiyaçlarını, bireysel farklılıkların
ve gelişimsel özelliğinin dikkate alınması, her öğrenciye daha çok zaman ayrılması, aile-öğrenci-öğretmen
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işbirliğinin sağlanması, öğrenciler ise rehberlik saatlerinin arttırılması, eğitici ve tanıtıcı gezilerin
düzenlenmesi, öğrencilerin duygu ve düşüncelerine önem verilip onlara saygı ve sevgiyle yaklaşılması,
kariyer günlerinin düzenlenmesi önerilerini getirmişlerdir.
Okul yönetimi ve diğer öğretmenlere yönelik öneriler kategorisinde rehberlik öğretmenleri, okul
yönetimi ve öğretmenlerin rehberlik hakkında daha çok bilgilendirilmesi, sınıf rehber öğretmenleri
rehberlik uygulamalarına daha fazla dahil edilmesi. Branş öğretmenleri, öğretmenlerin rehberlikle ilgili
seminerlere ve konferanslara katılması, EBA'da programlara uygun videoların olması, sosyal faaliyetlerin
düzenlenmesi, rehberlik servisiyle işbirliğinin artması, yönetimin kolaylaştırıcı tutuma sahip olması
biçiminde önerilerinin olduğu görülmektedir. Öğrencilerin bu kategoride önerilerinden yer almadığı tespit
edilmiştir.
Rehber öğretmenin yetkinliğine eğitimine ve unvan sorununa yönelik öneriler kategorisinde
Rehberlik Öğretmenleri, Rehberlik öğretmeninin donanımlı olması, rehberlik öğretmeni yetiştirmede
üniversite eğitiminin, ders içeriklerinin ve akademik personelin niteliğinin artırılması, ülkemizde rehberlik
öğretmeninin rolleri, görevleri ve statülerinin belirgin olması, üniversite eğitiminde alan çalışmalarına
daha çok ağırlık verilmesi önerilmektedir. Branş öğretmenlerinin bu kategoride önerilerinin yer almadığı
gözlenmiştir. Öğrencilerin ise sorunlara daha iyi çözüm bulunması şeklinde bir öneri getirdikleri
görülmektedir.
RAM'ların işlevselliğine yönelik öneriler kategorisinde rehberlik öğretmenleri, RAM’ların işlevlerinin
artırılması, okullara RAM'dan ziyaretlerin yapılması, rehberlik öğretmenleri ile RAM’daki psikolojik
danışmanların irtibat halinde olması, rehberlikle ilgili örnek programların RAM’lar tarafından yayınlanması
önerilenin olduğu görülmektedir. Branş Öğretmenleri ve öğrencilerin önerilerinin olmadığı saptanmıştır.
Aile Katılımı kategorisinde rehberlik öğretmenleri ve öğrencilerinin önerilerin önerilerinin olmadığı
sadece branş öğretmenlerinin, Veli ile işbirliğinin sağlanması, olarak tek önerilerinin olduğu saptanmıştır.
Diğer kategorisinde Rehberlik Öğretmenleri, fiziksel koşulların uygun olmasını, koçluk sisteminin
uygulanmasını, öğrencilere küçük yaştan itibaren basitleştirilmiş felsefe eğitiminin verilmesini,
üniversitelerin PDR bölümünde yer alan akademik personelin okullara ziyarette bulunmasını, rehberlik
öğretmeni ile üniversitedeki akademisyenlerin irtibat halinde olmasını, rehberlik öğretmenleri arasındaki
etkileşimin artırılmasını önermişlerdir. Bu kategoride branş öğretmenlerinin önerilerinin yer almadığı,
öğrencilerin ise daha çok öğrenciyle görüşülebilmesi için rehber öğretmen sayısının arttırılması biçiminde
bir önerilerinin olduğu ortaya çıkmıştır.
Tartışma ve Sonuç
Bu çalışma kapsamında Rehberlik Öğretmeni, Branş Öğretmeni ve Öğrencilerin, Okullardaki Mevcut
Rehberlik Uygulamaları hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Bu amaçla gruplara, uygulamada karşılaşılan
engeller, kolaylaştırıcı etmenler ve rehberlik programının daha etkili olabilmesi için öneri ve görüşleri
sorulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak kategorileştirilmiştir. Bu analizlerden elde
edilen sonuçlar aşağıda tartışılmıştır.
Mevcut Uygulamalar hakkında, Rehberlik öğretmeni, branş öğretmeni ve öğrencilerin vermiş
oldukları bilgilerin, problem alanlarına göre rehberlik türleri temel alınarak oluşturulan kategorilere
dağılımı yapılmıştır. Verilerin mevcut yapıyı doğrulayan bir dağılım gösterdiği saptanmıştır. Bu sonuca göre
veriler Kişisel-Sosyal rehberlik, Eğitsel rehberlik ve Mesleki rehberlik kategorilerinin altında toplanarak
düzenlenmiştir. Benzer bir biçimde Tagay ve Savi-Çakar, (2017: 1168) okul psikolojik danışmanlarının
öğrencilere en sık verdiği hizmetlerin sırasıyla; bireysel görüşmeler, mesleki rehberlik, eğitsel rehberlik
şeklinde sıralandığını ortaya koymuşlardır. Terzi, Ergüner- Tekinalp ve Leuwerke ise (2011; 58)
çalışmalarında, psikolojik danışmanların programda en çok öğretmenlerle öğrenciler hakkında görüşmeye,
ailelerle öğrenciler hakkında görüşmeye, öğrencilerle kişisel/sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda ihtiyaç
duydukları bilgileri sağlamaya yönelik etkinliklere ve bireysel psikolojik danışma hizmetine yer verdikleri
sonucu elde edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarıyla yukarıda verilen araştırma sonuçlarının örtüştüğü
görülmektedir.
Camadan ve Sezgin’in (2012; 199) yapmış olduğu araştırma sonuçlarıyla bu çalışmanın bulguları
karşılaştırıldığında benzer bulguların olduğu görülmektedir. Camadan ve Sezgin’in (2012; 199)
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araştırmalarında eğitsel rehberlikle ilgili çalışmaların daha çok öğrencilerin akademik başarılarının
artırılmasına yönelik bilgilendirme seminerlerine yoğunlaştığını göstermiştir. Kişisel-sosyal rehberlikle ilgili
olarak yürütülen çalışmalardan test uygulamalarına daha fazla ağırlık verildiği ifade edilmiştir. Mesleki
rehberlik alanında liselerin tanıtılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verildiği üzerinde durulmuştur. Okul
yönetimiyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında rehberlik programının uygulanmasında işbirliği
yapıldığından bahsedilmiştir. Öğretmenlerle ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili olarak rehberlik plan ve
programlarının hazırlanmasında işbirliği yapıldığına değinilmiştir. Velilerle ilgili ise çeşitli konularda
bilgilendirme seminerlerinin düzenlendiği ifade edilmiştir. Ayrıca yukarıda değinilen tüm alanlarla ilgili
yürütülen rehberlik çalışmalarına ilişkin yapılan değerlendirmelerde katılımcıların çoğunluğunun bu
çalışmaları gerekli ve başarılı buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Fakat Çiçek Sağlam ve Topçu’nun (2015;
171) yapmış oldukları çalışmaya göre 9. sınıf öğrencilerinin rehberlik programında yer alan eğitsel, meslekî
ve kişisel rehberlik hizmetlerini kısmen etkili buldukları ifade edilmiştir.
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre ise okullardaki mevcut uygulamaların Problem Alanlarına
Göre Rehberlik Hizmetlerinin tamamında uygulamaların olduğu görülmektedir. Özellikle branş
öğretmenleri tarafından, rehberlik servisince çok sayıda etkinlik yapıldığının belirtilmiş olması dikkat çekici
ve olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir.
Çalışmada, Mevcut Uygulamaların değerlendirilmesine ilişkin Rehberlik Öğretmeni, Branş Öğretmeni
görüşleri incelendiğinde, elde edilen verilerin, Rehberlik Servisleri kuramsal yapısı etrafında toplandığı
tespit edilmiştir. Bu nedenle veriler rehberlik servisleri temel alınarak kategorilere yerleştirilmiştir. Bu
işlemin sonucunda verilerin bilgi toplama ve yayma, veli ile ilişkiler, araştırma geliştirme, konsültasyon,
psikolojik danışma, servislerinin altına toplandığı tespit edilmiştir. Hiçbir servise yerleştirilemeyen veriler
ise diğer kategorisine alınmıştır. Araştırmanın bulguları Bacıoğlu, Kocabıyık, Malkoç’un (2017; 54)
araştırmasıyla benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir. Buna göre okullarda yürütülen rehberlik
hizmetlerinin, bireyi tanıma, bilgi toplama ve sunma, yöneltme ve yerleştirme, araştırma-değerlendirme
ve konsültasyon hizmetlerinde yoğunlaştığı ifade edilmiştir. Tagay ve Savi-Çakar, (2017: 1168) okul
psikolojik danışmanlarının öğrencilere en sık verdiği hizmetlerin sırasıyla; bireysel görüşmeler, mesleki
rehberlik, eğitsel rehberlik, bilgi verme, grup rehberliği etkinlikleri olduğu; ailelere verdikleri hizmetlerin
sırasıyla konsültasyon, seminer çalışmaları ve bilgilendirme olduğu; öğretmenlere verdiği hizmetlerin ise
sırasıyla seminer, bireysel görüşme, bilgi verme ve konsültasyon hizmetleri olduğunu ifade etmişlerdir.
Çapulcuoğlu ve Gündüz ise (2017) psikolojik danışmanların, yönetim ve öğretmenlerle işbirliği içinde
çalışmasının ve PDR hizmetleri ile ilgili seminerlerin yapılmasının önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca,
yöneticilerin Psikolojik danışmanlara araç-gereç desteğini sağladıklarını, psikolojik danışmanların görüş ve
önerilerini dikkate aldıklarını da belirtmişlerdir. Akgün’e göre (2010;479) verilen öncelikli hizmetin
problem durumu olan çocuklar ve aileleri ile çalışmalar, öğretmenlerin bu konuda bilgilendirilmesi ve
bunun yanında anne baba eğitim çalışmaları olarak belirlenmiştir. Az sayıda anasınıfı öğretmeninin gözlem
yapma, çocukları değerlendirmek için ölçek uygulama, oryantasyon gibi gelişimsel rehberlik
doğrultusunda beklentileri olduğu görülmüştür. Anasınıfı öğretmenlerinin rehberlik hizmetleri konusunda
bilinçlendirilmesi rehberlik servislerinden beklentilerini artırmaları acısından önemli olduğu ifade
edilmiştir.
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre mevcut uygulamada sunulan rehberlik hizmetlerinin
rehberlik servislerinin tamamında uygulanamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Mevcut uygulamaların rehberlik
servislerinden sadece beş tanesinde yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır.
Tablo 3’te Rehberlik Uygulamalarında Karşılaşılan Engellere ilişkin rehberlik öğretmeni, branş
öğretmeni ve öğrencilerin görüşleri incelenerek kategorilere dağılımı yapılmıştır. Bu dağılımdan elde
edilen kategorilerin veli ve öğrenciden kaynaklı engeller, branş öğretmenlerinden kaynaklı engelleri,
yönetim ve diğer birimlerden kaynaklı engeller, Diğer nedenlerden Kaynaklı Engeller biçiminde
gruplandığı görülmüştür. Tablo 3’te yer alan veriler incelendiğinde Akpınar, Bengisoy’un (2017; 129)
araştırmalarından elde etmiş oldukları sonuçlarla benzerlik gösterdiği görülmektedir. Buna göre Rehber
öğretmenler, okul müdürlerinin, görev alanları dışında isteklerde bulunduğunu ve rehberlik programının
hazırlanmasında gerekli işbirliğinin yeterli seviyede olmadığını belirtmişlerdir. Okullarda yürütülen öğrenci
kişilik hizmetlerine yönelik okul desteğinin yetersiz olduğu düşünülmektedir. Yapılan görüşmelerden kişilik
hizmetlerinin bireysel görüşmelerle sınırlı kalması, sadece problemli öğrencilere destek vermesi, sınıf
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rehberlik saati, gezi ve spor etkinlikleri, tanıtım ve sunumlar özelinde çalışmaların yapılması bu hizmetin
sınırlı kaldığını göstermektedir. Okulların kalabalık olması, rehber öğretmen azlığı ve öğrenci seviyesinin
düşüklüğü gibi nedenler bu hizmetlerin aksamasının nedenleri olarak da rehber öğretmenler tarafından
ifade edilmiştir. Bu açılardan öğrenci kişilik hizmetlerinin aksamasında gereken okul desteğinin olmadığı,
gereken işbirliğinin oluşmadığı tüm bunlara bağlı olarak rehberlik servisi görev ve sorumluluklarını
gerçekleştirmede sıkıntılar yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
Diğer bir benzer sonuç Rehberlik servisinin işleyişi ile ilgili, Bacıoğlu, Kocabıyık, Malkoç, (2017; 53)
araştırmasından elde etmiş oldukları , görev tanımının net olmaması, rehberlik servisinin aktif olmaması,
rehberlik servisinin bir disiplin yeri olarak görülmesi ve dosya işlerinin fazla olması olarak ifade ettikleri
sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Ayrıca Çapulcuoğlu & Gündüz, (2017; 4) çalışmalarından elde etmiş
oldukları, psikolojik danışmanların tamamının, kendilerini öğrenci merkezli yaklaşım içerisinde gördükleri
ve PDR hizmetlerine olan olumsuz bakışı, PDR hizmetlerindeki en önemli engel olarak gördükleri tespit
edilmiştir. Bunun yanında öğrenci sayısının fazla oluşunu, gibi sonuçalrında bu araştırma sonuçlarıyla
örtüştüğü görülmektedir.
Tuzgöl ve Keklik, (2012: 399), Karataş ve Baltacı: (2013;452) çalışmalarında, yönetici ve
öğretmenlerin PDR hizmetlerine ilişkin önyargılı tutumu, bilgi ve işbirliği eksikliği ile görev tanımının net
olmamasının, gerçekçi olmayan ve görev alanı dışındaki beklentiler ve ilgisiz/işbirliği yapmayan veliler
Yaşanan zorluklara genel olarak bakıldığında PDR alanının birlikte çalışılan idareci ve öğretmenler ve
velilerce iyi tanınmadığı, rehber öğretmenin görev ve sorumluluklarının iyi bilinmediği gibi problemler
ifade edilmiştir. Ayrıca Karataş ve Baltacı’nın (2013: 453) araştırmalarında, rehber öğretmen sayısının
yetersizliği, rehber öğretmen olmaması velinin ilgisizliği, iletişim eksikliği, öğrencinin gönülsüzlüğü, yanlış
inanışlar PDR servisinin tanınmaması, rehber öğretmenin başka işlerle uğraşması ve yönetimin destek
olmaması gibi engeller ifade edilmiştir. Parmaksız ve Gök, (2018: 260) en sık yaşanan güçlükler olarak, okul
çalışanlarının işbirliği yapmaması ve sorumluluk almaması, etkinlikleri uygulamama, öğretmenlerin
bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlamada isteksizliği, öğretmenlerin rehberliğe bakış açısı,
yöneticilerin PDR hizmetlerini ciddiye almaması, öğretmenlerin uygulamada isteksiz olmaları, uygulamada
okul psikolojik danışmanlarının yalnız bırakılması, iş birliği içindeki kişilerin umursamaz tavırları, görev
tanımını bilmeme ve idari görevlere ilişkin talepler şeklinde bir sıralama yapıldığı görülmektedir. Tagay ve
Savi-Çakar, (2017: 1168) Okul psikolojik danışmanlarının hizmetlerini gerçekleştirme konusunda
yaşadıkları sorunları, velilerin ilgisizliği, bilinçsizliği ve toplantılara katılmaması, öğretmenlerin ve
idarecilerin yanlış tutumları ve ilgisiz-isteksiz olmaları, çalışma ve sunum yapacak mekan sıkıntısı olarak
belirtmektedir.
Taşkaya ve Kurt, (2010: 909) araştırmalarında ilköğretim okullarında verilmekte olan rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetlerinin yetersiz olduğu, her okulda rehber öğretmeni olmamasının büyük bir
eksiklik olduğu, ancak rehberlik hizmetlerinin başta öğrenciler olmak üzere, öğretmen ve veliler açısından
da yararları olduğu sonuçlarını ortaya koymuşlardır. Terzi, Ergüner- Tekinalp ve Leuwerke, (2011: 58) Öte
yandan sınıf rehber öğretmenlerinin etkinlikleri uygulama becerisine sahip olmamaları, okullarda
psikolojik danışmanların sayıca yetersiz olması ve sınıfların kalabalık olması kapsamlı psikolojik danışma
ve rehberlik programının uygulanmasında güçlükler olarak ifade edilmiştir. Yukarıda ifade edilen
araştırmaların bulgularıyla bu araştırma bulgularının benzer oldukları ifade edilebilir.
Bu çalışmada, rehberlik uygulamalarında kolaylaştırıcı etmenlere ilişkin rehberlik öğretmenleri ve
branş öğretmenlerinin görüşleri de incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda kolaylaştırıcı etmenlerin;
Öğrenci ve Veli İlgisi, Rehberlik servisinin ilgi ve çabası, Araç ve gereç donanım yeterliliği, yönetim ve diğer
öğretmenlerin olumlu tutumu, Müfredatın uygulanabilirliği ve Diğer kategorisi başlıklarında toplandığı
ortaya çıkmıştır. Benzer bir çalışma olan Çapulcuoğlu ve Gündüz’ün çalışmalarına göre, (2017; 4) Psikolojik
danışmanlar, okul yöneticilerinin destekleyici ve kolaylaştırıcı davranışlar sergilemelerinin; PDR
hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli araç-gereç ve donanım desteğinin yeterli ve düzenli bir şekilde
sağlanmasının önemli olduğunu belirtmişlerdir.
Bu çalışmanın sonuçlarına göre ise, Öğrencilerin rehberliğe bakış açılarının olumlu olması
öğrencilerin, gönüllü, açık ve istekli olmaları, Rehberlik öğretmenleri arasında görüş alış-verişlerinin
olması., Öğrencilerde akademik ve davranış açısından olumlu değişim sağlanabilmesi, rehberlik
öğretmenine ulaşılmasının kolay olması, problemlere hızlı bir şekilde çözüm sağlanması, rehberlik
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öğretmeninin güler yüzlü, anlayışlı olması ve iyi ilişkiler kurması, rehberlik öğretmeninin bilgilendirme
çalışması yapması, Okulun ve rehberlik servisinin fiziksel koşullarının uygun olması, okullarda bağımsız
rehberlik servislerinin olması, ofis donanımlarının (PC, masa vb.) yeterli olması, ölçme araçları ile birçok
öğrenciye kısa zamanda ulaşılmasının kolay olması, Sınıf rehber öğretmenlerinin bilinçli ve gönüllü olması,
rehberlik servisine inanan ve olumlu yaklaşan okul yönetiminin olması, öğrencilerin rehberlik servisine
rahatlıkla yönlendirilebilmesi, rehberlik hizmetlerinin esnek ve planlı bir şekilde uygulanabilmesi, 20172018 yılı itibariyle kodlama sistemine geçişle birlikte pratikliğin artması (verilerin bilgisayar ortamında
işlenebilmesi), rehberlik hizmetlerinin planlı ve programlı, öğrenci seviyesine ve gereksinimlerine uygun
olarak verilmesi, gibi etmenlerin kolaylaştırıcı olduğu ifade edilmiştir.
Bu çalışma kapsamında rehberlik uygulamalarına ilişkin, rehberlik öğretmenleri ve branş
öğretmenlerinin önerileri ortaya konmuştur. Bu inceleme sonucunda öne çıkan önerilerin; Etkinlikler,
işleyiş ve müfredata yönelik öneriler, Okul yönetimi ve diğer öğretmenlere yönelik öneriler, Rehber
öğretmenin yetkinliğine eğitimine ve unvan sorununa yönelik öneriler, RAM'ların işlevselliğine yönelik
öneriler, Aile Katılımı, Diğer kategorisinde toplandığı saptanmıştır. Benzer bir çalışma olan Çiçek ve
Topçu’nun (2015; 171) çalışmasından elde edilen sonuçlarla benzerlikler göstermektedir, Çiçek ve Topçu
(2015; 171) rehberlik hizmetlerin yeterlilik seviyesinin yükseltilebilmesi için; okullardaki rehber öğretmen
sayısı ile rehberlik etkinliklerine ayrılan sürenin artırılması ve ayrıca okuldaki idareci ve öğretmenlere
rehberlik bilinci kazandıracak hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi ile rehberlik programlarından üst
seviyede fayda sağlanabileceği ifade edilmiştir.
Rehberlik hizmetlerinin daha verimli bir biçimde yürütülmesi için Demirel’e göre (2010: 45) özellikle
uygulamadaki sorunları giderecek bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu ileri sürülmektedir. Nazlı (2008:
11) yapmış olduğu çalışma sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin programa konulan sınıf rehberliği
uygulamalarını benimsedikleri, sınıf rehberliğini öğrencilerin gelişimlerine yararlı olarak değerlendirdikleri
ve sınıf rehberliğinin hem öğretmenlerin hem de psikolojik danışmanların sorumluluğunda olmasını
istedikleri ancak MEB’in öğretmenlere verdiği görevleri yerine getirmede sıkıntı yasadıkları ve bunun için
kendilerine hizmet içi eğitim verilmesini istediklerini ifade etmiştir. Benzer sonuçlar Yüksel-Şahin (2016:
281) tarafından, psikolojik danışmanın iyi bir PDR eğitimi alması, mesleğini severek yapması, görev ve
sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesi, psikolojik danışmanın görev tanımının ayrıntılı olarak
yapılması, psikolojik danışman sayısının yeterli olması, psikolojik danışmanların kadrolu oldukları okul
dışında görevlendirilmemesi, PDR uygulamaları için fiziksel koşulların yeterli ve uygun olması, sınıf
rehberlik uygulamalarının yapılması, öğretmenler ve yöneticilerin PDR hizmetlerini desteklemesi ve PDR
hizmetleri ile ilgili olarak bilgilenmeleri için hizmet-içi eğitim almaların önerilmektedir. Bu çalışmadan elde
edilen öneriler Tablo 5’ten anlaşılacağı üzere rehberlik hizmetlerinin daha verimli bir biçimde yürütülmesi
konusunda önemli ifadeleri içermektedir.
Öneriler
Çalışmanın bulguları doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.
1. Rehberlik çalışmalarının genel olarak kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarına göre
yürütüldüğü ve bu çalışmalarda öğrenciler ile diğer öğretmenlerin daha çok uygulamalı çalışmalara
önem verdikleri görülmektedir. Bu çalışmaların arttırılarak devam ettirilmesi,
2. Mevcut uygulamaların daha çok bilgi toplama yayma, veli ile ilişkiler, araştırma geliştirme,
konsültasyon, psikolojik danışma servisleri ile sınırlı kaldığı görülmektedir. Diğer psikolojik danışma
servislerinin de etkin olarak işletilmesi,
3. Uygulamalarda karşılaşılan engeller, veli ve öğrenciden kaynaklı, branş öğretmenlerinden
kaynaklı, yönetim ve diğer birimler kaynaklı olarak sıralanmıştır. Bu alanlarda ve varsa diğer alanlardan
kaynaklı sorunlar yetkililer tarafından incelenerek çözüm yollarının geliştirilmesi,
4. Kolaylaştırıcı etmenler olarak, öğrenci ve veli ilgisi, rehberlik servisinin ilgi ve çabası, araç ve gereç
donanım yeterliliği, yönetim ve diğer öğretmenlerin olumlu tutumu, müfredatın uygulanabilirliği
alanlarında yoğunlaştığı görülmüştür. Bu kolaylaştırıcı etmenlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
5. Öneriler bağlamında, Etkinlikler, işleyiş ve müfredata yönelik öneriler, okul yönetimi ve diğer
öğretmenlere yönelik öneriler, Rehber öğretmenin yetkinliğine, eğitimine ve unvan sorununa yönelik
öneriler, RAM'ların işlevselliğine yönelik öneriler, rehberlik servisi ve hizmetlerinin tanıtımı, aile
katılımının ön plana çıktığı görülmüştür. Bu verilerin detaylı incelemeleri yapılarak geliştirilmesi,
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Bu çalışmanın önerileri olarak sıralanabilir.
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Biyoloji Eğitiminde Bir Eğitim Materyali Olarak Popüler Bilim Dergilerinin
Öğrencilerin Bilime Ve Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
The Effect Of Populer Science Magazines As An Education Material On
Teaching Biology On The Students’ Attitudes Towards Science And
Biology Classes
Prof.Dr.Mustafa YEL, Gazi Üniversitesi, Türkiye, musyel@gazi.edu.tr
Ümmü Gülsüm YAZIR, Gazi Üniversitesi, glsm.yzr.90@gmail.com
Öz
Bu araştırmada popüler bilim dergilerinin 9. sınıf öğrencilerinin biyoloji dersine ve bilime yönelik
tutumlarına etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma
deseni kullanılmıştır. Araştırma için kullanılan veri toplama araçları kontrol ve deney gruplarına ön test ve
son test olarak uygulanmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı I. Döneminde özel bir Anadolu
lisesi, 9. sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. İki şubeden rastgele seçilen bir şube deney, bir şube
kontrol grubu olarak seçilmiştir. Seçilen kontrol grubunda düz anlatıma dayalı geleneksel öğretim yöntemi,
deney grubunda ise popüler bilim dergilerinden hazırlanan bir kitapçık ile biyoloji öğretimi uygulanmıştır.
Öğrencilerin Biyoloji dersine ve bilime yönelik tutumlarını belirleyebilmek için “Biyoloji Dersine Yönelik
Tutum Ölçeği” ve “Bilime Yönelik Tutum Ölçeği” ön test ve son test olarak her iki gruba da uygulanmıştır.
Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerden biyoloji dersinde popüler bilim dergilerini uygulamanın,
ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin biyoloji dersine ve bilime yönelik tutum düzeylerinde etkili olmadığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Popüler bilim, dergi, biyoloji eğitimi, tutum, biyoloji, bilim

Abstract
In this research, the influence of 9th grade students of popular science journals on biology lesson
and informatics attitudes was investigated. In this context, semi-experimental research design with pretest / post-test control group was used. The data collection tools used for the research were applied to
the control and experimental groups as pre-test and post-test. The research was carried out on a special
Anatolian high school, 9th grade students in the first semester of 2016-2017 academic year. A branch
experiment randomly selected from two branches was selected as a branch control group. In the selected
control group, a traditional teaching method based on straight narration and in the experimental group,
a booklet prepared from popular science journals and biology teaching was applied. "Attitude Scale
Towards Biology Course" and "Attitude Scale Toward Biology" were applied to both groups as pre-test
and post-test to determine attitudes towards biology and informatics. It was seen that applying the
popular science journals in the biology lesson from the data obtained as a result of the research was not
effective in the level of attitudes towards biology lesson and informatics of the 9th grade students of
secondary school.
Keywords: Popular science, journal, biology education, attitude, biology, science
Giriş
Problem Durumu
Fen; biyoloji, fizik, kimya alanlarını kapsayan ve bunlardan kaynaklanan doğayı açıklamaya çalışan bir
bilimdir. Dünya üzerindeki gelişmiş pek çok ülke ve gelişmekte olan ülkeler fen bilimi üzerine çalışmalarına



Ümmügülsüm Yazır (2018) tarafından hazırlanan “Biyoloji Eğitiminde Bir Eğitim Materyali Olarak
Popüler Bilim Dergilerinin Öğrencilerin Bilime Ve Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi” başlıklı
yüksek lisans tez çalışmasından alınmıştır.
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daha ağırlıklı olarak önem vermiştir. Fen derslerinin öğrencilere geleceklerinde hayat boyu kazandırmayı
planladığı birçok amacı vardır.
Biyoloji canlıların tümünün diğer canlılarla ve çevreleriyle girdiği etkileşimleri inceleyen güncel ve
dinamik bir bilim dalıdır. Prokop ve Tunnicliffe’e (2007) göre, biyoloji bilimi hem laboratuvar
çalışmalarındaki deneyler üzerinden, hem de günlük yaşamdaki canlı organizmalar üzerinden çok sayıda
detaylı incelemeler yaparak çalışan ve ilerleyen bilim dalıdır. Biyoloji son yüzyılın önem kazanan ve öne
çıkan bilim dallarından biridir. Biyoloji alanında yapılan çalışmalarla ortaya çıkan hızlı gelişmeler yeni
bilgilerin ortaya çıkmasına neden olmakta ve bunlar yeni teknolojiler şeklinde günlük yaşamımızda yer
almaktadır. Özellikle biyoloji alanında yapılan çalışmalarla ortaya çıkan gelişmeler insan yaşamını
doğrudan etkilediğinden toplumda biyolojiye yönelik eğitim ihtiyacı artmakta ve bundan dolayı biyoloji
eğitimi gün geçtikçe önem kazanmaya devam etmektedir.
Bilimsel ve teknolojik alanda yaşadığımız bütün gelişmeler; sosyal, kültürel ve ekonomik yönden tüm
insanları etkilemektedir. Bu etkilenme süreci aslında fazlasıyla eğitim alanında kendini göstermektedir.
Bütün bilim dallarında olduğu gibi biyoloji bilimi de bu hızlı gelişen süreçte etkinliğini koruyabilmek için
teknolojik gelişmelere anında tepki vermek zorundadır.
Biyoloji dersi güncel ve önemli bir ders olmasına rağmen öğrencilerin zorlandığı dersler arasında ilk
sıralarda yer almaktadır. Gerek soyut kavramların fazla olması gerek çoğu okulda deney yapılacak elverişli
ortamın bulunmaması yani laboratuvar eksikliğinden dolayı bu sebepler biyoloji dersini zorlaştırmaktadır.
Öğretmen merkezli yöntemler biyoloji dersini daha zor, anlaşılmaz ve ezbere dayalı bir alan haline
getirmiştir.
Biyoloji öğretiminin temel amaçları arasında bilimsel okur-yazarlığa sahip bireylerin yetiştirilmesi,
teknolojinin değişimini ve ilerlemesini sıkı bir şekilde takip eden ve bu değişim karşısında kolayca uyum
sağlayabilecek bireylerin yetiştirilmesi olduğu söylenebilir. Bu amaçlar doğrultusunda bireyler yetiştirmek
biyoloji öğretmenlerinin asli görevi yani temel amaçlarından sayılmaktadır.
Bu gereklilikler doğrultusunda oluşturulan öğretim programının ana hedefleri;
• Biyolojide yer alan temel teoriler, kavramlar, süreçler ve uygulamalar konusunda yeterli bilgi,
beceri ve anlayışa sahip,
• Biyoloji ile ilgili bilimsel tartışmalara etkin bir şekilde katılabilen ve bu tartışmaları
değerlendirebilme yeteneği olan,
• Günlük hayatında karşılaşabileceği bilimsel bilgi ve uygulamaların bilinçli birer alıcısı,
• Bütün yaşamı süresince bilim öğrenmek isteyen insanlar yetiştirmektir (Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı, 2013).
Bilim, herhangi bir alandaki varlıkları, durumları ve olayları inceleme, araştırma, deney ve gözlem
yaparak araştırma, onlara dair tümdengelim ve tümevarım kavramlarını kullanarak genelleme ve kurallar
bulma, bu kurallara dayanarak geleceğe dair olayları tahmin etme çabası olarak tanımlanabilir (Kaptan,
1999). Bilim tarihsel olarak incelendiğinde bilimsel gelişmelerin kademeli olarak gelişim sergilediği
anlaşılmaktadır. Fakat bilimin gelişmesi ile ilgili birçok farklı görüş vardır. Bu görüşlere göre bilimde
gelişmeler yavaş ama sürekli ilerleyen bir dinamik bilgi üretme sürecidir. Diğer bir görüşe göre ise bilimde
ilerleme, teorik seviyede yer alan radikal düşünme değişiklerinin bir sonucudur. Nitekim bilim, insanlık
tarihinin ortaya çıkışından günümüze kadar, yüzyıllar boyunca süregelen bilimsel bilgi üretme sürecinde
kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını oluşturmuştur (Tunç, 2008). Günümüzde bilim ve teknoloji
birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrılmayan farklı iki disiplindir. Teknoloji ilerlemediğinde bilim
ilerlemezken, bilim ilerlemediği zaman teknoloji de ilerleyemez duruma gelecektir.
Öğrenciler, yaşadıkları toplumda ve dünyada meydana gelen değişimleri daha iyi anlayabilmek ve
kavrayabilmek için olay ve olguları kavramalarını kolaylaştıracak araç ve gereçlere ihtiyaç duyarlar. Ders
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kitapları bu araçların ilk sırada yer almaktadır (Ceyhan & Yiğit, 2004). Biyoloji eğitiminde konular öğrenciye
aktarılmaya çalışılırken ders kitapları yeterli olmamaktadır. Bu yüzden ikinci seçenek olan popüler bilim
dergileri ve bunlardan hazırlanan kitapçıklar eğitimi kurtarıcı ve destekleyici niteliktedir.
Günümüzde günlük yaşantının temel bir üyesi olan medyanın, bireylerin birbirleriyle iletişim
kurabilmelerini, gündemi takip edebilmelerini, yeni bilgilere ulaşabilmelerini, eski bilgilerini güncel
olanlarıyla değiştirebilmelerini sağlayarak çok çeşitli işlevlere sahip olmasıyla beraber bilgiyi yaşantının bir
parçası haline getirerek, çeşitli mesajlarla bireyleri farklı şekilde etkilediği açıktır (Altun, 2005). Medya
bilginin topluma iletildiği bütün elektronik, teknolojik ve dijital araçları içine almakla birlikte bilginin
oluşmasını sağlayan radyo, televizyon, gazete, dergi, CD gibi bilginin aktarılmasını sağlayan bütün kitle
iletişim araçları da medyadır. Her geçen gün bu kitle iletişim araçlarına bir yenisi daha eklenmektedir.
Modern toplumların en önemli ve dikkat çeken özelliklerinden biri, iletişim teknolojisinin bireyin günlük
yaşamında yer alması ve toplumdaki hemen hemen tüm bireylerin kitle iletişiminin içine girmesidir. TV,
radyo, gazete, dergi ve büyük alanlarda yapılan toplantılar özgür, gelişmiş ve modern toplum yaşamının
bir parçasıdır (Cüceloğlu, 1999). Görüldüğü gibi kitle iletişim araçları sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan
hayatımızın her alanında yer almaktadır. En başta eğitim alanında bizi etkisi büyüktür.
Eğitim-öğretimde araç gereç kullanımının, uygulanacak yöntem ve tekniği daha etkili bir şekilde
sunmanın verimliliğini büyük oranda artırdığı bilinen bir gerçektir. Özellikle biyoloji gibi soyut kavramların
ve kavram yanılgılarının çok sayıda yer aldığı derslerin öğretiminde araç-gereç kullanımı kaçınılmaz bir
gerçektir. Araç-gereç kullanımı ders sırasında öğrenci ile öğretmen arasında iletişim ve bilginin transferi
açısından güzel bir köprü olacağı gibi öğretmeninin yükünü de azaltacaktır.
Bir ülkede yayınlanan medya kaynakları o ülkede hâkim olan kültürü fazlasıyla yansıtmaktadır. 1920’li
yıllardan itibaren kullanılan “medya” kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlüğünde, “iletişim
ortamı, kitle iletişim araçlarının tümüne verilen ad” olarak tanımlanmıştır. Medyanın televizyon, gazete,
radyo, dergi, internet, cep telefonu gibi elemanları ve bunlar aracılığıyla insanlara sunulan film, sosyal
paylaşım siteleri, makaleler, kitapçıklar gibi alt kullanım alanları bulunmaktadır. Bu bileşenlerin hepsi
işlevlerini günlük hayatta aynı anda yerine getirmektedir. Örneğin, bir evde internete bağlanılırken, dergi
okunurken, aynı anda televizyon izlenebilir ya da gazetelerden meydana gelen gelişmeler rahat bir şekilde
takip edilebilir. Diğer taraftan medya insanları hiç beklenmedik zamanlarda etkisi altına kolayca
alabilmektedir. Örneğin bir gazete bayisinin önünden geçerken manşeti ile dikkat çeken bir gazete,
kapağıyla göze çarpan bir dergi veya sosyal medyada gezinirken haberleri görmek alışılmadık şeyler
değildir.
Biyoloji dersi soyut kavramları ve konuları fazla içerdiği için konu kavrama sürecinde ders kitapları
çoğu zaman yeterli olmamaktadır. Bu yüzden biyoloji öğretiminde görsel açıdan zengin materyal kullanımı
önemlidir Bu esnada popüler bilim dergileri büyük destek sağlamaktadır. Bilimsel dergiler güncel konuları
toplum ile paylaşırken aynı zamanda görsellik açısından da soyut kavramların netleştirilebilmesi için çok
zengin bir kaynaktır. Bilimsel dergilerin renkli resimleri, biçimsel özellikleri, renkli kapakları, edebi
anlatımları ve ayrıca dergi isimleri de okuyucunun dikkatini çekecek şekilde tasarlanmıştır.
Bu çalışmada biyoloji eğitiminde bir eğitim materyali olarak popüler bilim dergilerinin öğrencilerin
bilime ve biyoloji dersine yönelik tutumlarına etkisini araştırmaya çalışılmış ve bu etkisi uygulama yapılarak
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Problem Cümlesi ve Alt Problemler
Bu araştırmada “biyoloji eğitiminde bir eğitim materyali olarak popüler bilim dergilerinin öğrencilerin
bilime ve biyoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi var mıdır?” problem cümlesi üzerine kurulmuştur.
Bu genel amaç doğrultusunda araştırmanın alt problemleri aşağıda belirtilmiştir.
1. Araştırma sürecinin başında popüler bilim dergilerinin uygulandığı deney ve uygulanmadığı kontrol
grubundaki öğrencilerin, biyoloji dersine yönelik tutum ön test puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark
var mıdır?
2. Araştırma sürecinin sonunda popüler bilim dergilerinin uygulandığı deney ve uygulanmadığı
kontrol grubundaki öğrencilerin, biyoloji dersine yönelik tutum son test puanları arasında anlamlı düzeyde
bir fark var mıdır?
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3. Popüler bilim dergilerinin uygulanmadığı kontrol grubundaki öğrencilerin, biyoloji dersine yönelik
tutum ön test-son test puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark var mıdır?
4. Popüler bilim dergilerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin, biyoloji dersine yönelik
tutum ön test-son test puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark var mıdır?
5. Araştırma sürecinin başında popüler bilim dergilerinin uygulandığı deney ve uygulanmadığı kontrol
grubundaki öğrencilerin, bilime yönelik tutum ön test puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark var mıdır?
6. Araştırma sürecinin sonunda popüler bilim dergilerinin uygulandığı deney ve uygulanmadığı
kontrol grubundaki öğrencilerin, bilime yönelik tutum son test puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark
var mıdır?
7. Popüler bilim dergilerinin uygulanmadığı kontrol grubundaki öğrencilerin, bilime yönelik tutum ön
test-son test puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark var mıdır?
8. Popüler bilim dergilerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin, bilime yönelik tutum ön testson test puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark var mıdır?
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırmada, ortaöğretim 9. Sınıf “Canlılar Dünyası” ünitesinin “Canlılığın Temel Birimi Hücre”
konusunun öğretiminde popüler bilim dergileri ile desteklenen öğrencilerin biyoloji dersine yönelik
tutumları ve bilime yönelik tutumlarının belirlenmesi üzerine etkisini göstermek için ön test-son test
kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır.
Bu çalışmada, uygulama yapılan okuldan iki sınıf alınarak araştırma yapılmış, ders öğretmenlerinden
alınan bilgilere, yapılan yazılı sınav sonuçlarına göre akademik başarı seviyesi ve not ortalamaları birbirine
yakın homojen sınıflar araştırmaya alındığı için uygulama sınıflarının akademik başarı seviyeleri
araştırmaya başlamadan eşit kabul edildiğinden uygulama öncesi ön test uygulanmamıştır. Bu araştırmada
kullanılan deneysel desen Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1
Araştırmanın Deneysel Deseni
Gruplar

Ön testler

Deneysel işlem

Son testler

Deney Grubu

Biyoloji dersine yönelik
tutum ölçeği

5 hafta uygulanan
Popüler bilim dergileri

Bilime yönelik tutum ölçeği

(Bağımsız değişken)

Biyoloji dersine yönelik
tutum ölçeği
Bilime yönelik tutum
ölçeği

Kontrol Grubu

Biyoloji dersine yönelik
tutum ölçeği

Biyoloji dersine yönelik
tutum ölçeği
Bilime yönelik tutum
ölçeği

Bilime yönelik tutum ölçeği
Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı I. Yarıyılında özel bir anadolu lisesinde,
9. Sınıflardan seçilen iki sınıfın öğrencileri oluşturmuştur. Deney grubunda 6 kız, 7 erkek olmak üzere
toplamda 13 öğrenci bulunurken, kontrol grubunda 6 kız, 10 erkek olmak üzere toplamda 16 öğrenci
bulunmaktadır. Araştırma sürecine katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımları incelendiğinde;
kontrol grubundaki kız öğrencilerin oranının yaklaşık % 37,5, erkek öğrencilerin oranı ise % 62,5 iken,
deney grubundaki kız öğrencilerin oranı % 46,1, erkek öğrencilerin oranı ise % 53,9 olduğu görülmektedir.
Araştırmanın hem kontrol grubunda hem deney grubunda erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından daha
fazladır.
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Verilerin Toplanması
“Biyoloji eğitiminde bir eğitim materyali olarak popüler bilim dergilerinin öğrencilerin bilime ve
biyoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi” konulu çalışmanın deneysel uygulamasında kullanılacak
öğretim materyalinin geliştirilme sürecinin işlem basamakları aşağıda açıklanmıştır.

Araştırmada uygulama çalışmasına başlamadan önce literatür taraması yapılarak
kavramsal çerçeve oluşturulmuştur.

Öğretim materyali tasarlama sürecinin ilk aşamasında müfredata uygun öğretim
materyalinin hazırlanabilmesi için içerikteki konularla ilişkili TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu) tarafından yayınlanan Bilim ve Teknik dergisinin geçmiş yıllarına ait arşivine
ulaşılmıştır.

Konuların anlatıldığı metinler incelenerek, çoğunlukla tarama yöntemiyle dijital ortama
aktarılmıştır.

Daha sonraki aşamada yazılı ve görsel materyaller 9.sınıf “Canlılar Dünyası” ünitesi
“Canlılığın Temel Birimi Hücre” konusu içeriklerine göre tasnif edilmiştir. Konu içeriklerine göre tasnif
edilen yazılı ve görsel materyallerin bir arada uyumlu bir şekilde kullanılması işlemi Microsoft Word
programında gerçekleştirilmiştir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hazırlanan öğretim
materyali deney grubunu oluşturan öğrenci grubuna dağıtılmıştır ve araştırmanın uygulama süreci
boyunca kullanılmıştır.

Hazırlanan görsel materyallere uygun olarak uygulama sonrasında kullanmak üzere
araştırmada kullanılan ölçeğimiz 3 bölümden oluşmaktadır. Bu ölçeklerle ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda
verilmiştir.
Eğitim Materyalinin Hazırlanması ve Uygulanması







Çalışma boyunca deney grubuna uygulanan eğitim materyali hazırlanırken öncelikle literatür taraması
yapılmıştır.
Popüler bilim dergisi olarak TÜBİTAK tarafından aylık yayınlanan Bilim ve Teknik dergisi seçilmiştir.
Bilim ve Teknik dergisinin arşivi taranmıştır.
Konu ve kazanımlar ile paralel olan kısımları gerekli izinler alındıktan sonra Microsoft programı Word
de gerekli düzenlemeleri yapılmıştır.
Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kitapçık şeklinde öğrencilere dağıtılmıştır.
Uygulama süresi boyunca popüler bilim dergilerinden oluşan kitapçık ile ders işlenmiştir.
Bulgular ve Yorum

Deney ve Kontrol Grubunun Uygulama Öncesi Bilime Yönelik Tutumları
Deney grubunun ön test bilime yönelik tutum puanları ortalaması 76,3077; kontrol grubunun ön test
bilime yönelik tutum puan ortalaması ise 81,2727 olarak bulunmuştur. Deney ve kontrol grubundaki
öğrencilerin bilime yönelik tutum ölçeği ön test puanları arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek
amacıyla yapılan Mann Whitney U-Testi sonuçları Şekil 1 ve Tablo 2’te verilmiştir.
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Şekil 2.Deney ve Kontrol Gruplarının Bilime Yönelik Tutum Ölçeğinden Aldıkları Ön test Puanları için Mann
Whitney U-Testi
Tablo 2. Deney ve Kontrol Gruplarının Bilime Yönelik Tutum Ölçeğinden Aldıkları Ön test Puanları için Mann
Whitney U-Testi

Grup

N

Sıra
Ortalaması

Standart test istatistiği Standart hata

Deney

13

11,15

-1,017

Kontrol

11

14,09

Toplam

24

17,211

p

U

,331

54

Şekil 1 ve Tablo 2 incelendiğinde deney grubuna ait sıra ortalamasının 11,15; kontrol grubuna ait sıra
ortalamasının ise 14,09 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol gruplarının ön testlerde bilime yönelik
tutumlarını karşılaştırmak amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi deney ve kontrol gruplarının bilime
yönelik tutumları açısından bir farklılık olmadığını göstermektedir (U=54, p>.05). Elde edilen bu değerler
deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin çalışmanın başlangıcında bilime yönelik tutumlarının benzerlik
gösterdiği şeklinde yorumlanabilir.
Grupların Bilime Yönelik Tutumlara Etkisi
Deney grubunun bilime yönelik tutum son test puan ortalaması 76,1111 iken kontrol grubunun
bilime yönelik tutum son test puan ortalaması 80,2143 olarak tespit edilmiştir. Deney ve kontrol
gruplarının bilime yönelik tutum ölçeği son test puanlarını karşılaştırmak için Mann Whitney-U testi
yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının bilime yönelik tutum ölçeğinden aldıkları son test puanlarına ait
Mann Whitney-U testi Sonuçları Şekil 2 ve Tablo 3’te verilmiştir

Şekil 3. Deney ve Kontrol Gruplarının Bilime Yönelik Tutum Ölçeğinden Aldıkları Son test Puanları için
Mann Whitney-U-Testi Sonuçları
Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının Bilime Yönelik Tutum Ölçeğinden Aldıkları Son test Puanları için
Mann Whitney U-Testi Sonuçları
Grup

N

Sıra
Ortalaması

Standart test istatistiği

Standart hata

Deney

9

10,56

-,820

15,863

Kontrol

14

12,93

Toplam

23

p

U

,439

50

Şekil 2 ve Tablo 3 incelendiğinde deney grubuna ait sıra ortalamasının 10,56; kontrol grubuna ait sıra
ortalamasının ise 12,93 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol gruplarının ön testlerde bilime yönelik
tutumlarını karşılaştırmak amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi deney ve kontrol gruplarının bilime
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yönelik tutumları açısından bir farklılık olmadığını göstermektedir (U=50, p>.05). Elde edilen bu değerler
deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin çalışmanın sonunda bilime yönelik tutumlarının benzerlik
gösterdiği şeklinde yorumlanabilir.
Deney ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Grup içi Bilime Yönelik Tutum Ölçeği Ön Test ve Son Test
Puanlarına Göre Karşılaştırılması
Bu bölümde deney grubundaki öğrencilerin grup içi bilime yönelik tutum ölçeği ön test-son test
puanlarının dağılımına ilişkin bulgular yer almaktadır. Deney grubundaki öğrencilerin bilime yönelik tutum
ölçeği ön test-son test puanlarının Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.

Şekil 4. Deney Grubundaki Öğrencilerin Bilime Yönelik Tutum Ölçeği Ön Test-Son Test Puanları için
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Tablo 4. Deney Grubundaki Öğrencilerin Bilime Yönelik Tutum Ölçeği Ön Test-Son Test Puanları için
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Ön testson test

N

Test istatistiği

Standart test istatistiği

Standart hata

Negatif sıra

4

13,500

-,085

5,906

Pozitif sıra

3

Eşit

2

Toplam

9

p
,933

Şekil 3 ve Tablo 4’e göre, biyoloji dersinde popüler bilim dergilerinin kullanıldığı deney grubundaki
öğrencilerin tutum puanlarının uygulama sonrasında anlamlı farklılık göstermediği, popüler bilim dergileri
kullanılarak işlenen biyoloji dersinin grup içerisinde tutum puanları anlamlı bulunmamıştır (p>.05). Elde
edilen bu bulgular göre popüler bilim dergileri grup içerisindeki öğrencilerin bilime yönelik tutum
puanlarını etkilemediğini göstermektedir.
Kontrol grubundaki öğrencilerin bilime yönelik tutum ölçeği ön test son test puanlarının Wilcoxon
işaretli sıralar testi sonuçları Şekil 4 ve Tablo 6’da verilmiştir.
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Şekil 5. Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Bilime Yönelik Tutum Ölçeği Ön Test-Son Test Puanları için
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Tablo 5. Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Bilime Yönelik Tutum Ölçeği Ön Test-Son Test Puanları için
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Ön testson test

N

Test istatistiği

Standart test istatistiği

Standart hata

Negatif sıra

8

20,000

-1,159

11,214

Pozitif sıra

3

Eşit

0

Toplam

11

p
,246

Şekil 4 ve Tablo 5’ya göre, biyoloji dersinde geleneksel yöntemlerin kullanıldığı kontrol grubundaki
öğrencilerin tutum puanlarının uygulama öncesinden sonrasına anlamlı farklılık göstermediği, geleneksel
yöntemle işlenen biyoloji dersinin grup içerisinde tutum puanları anlamlı bulunmamıştır (p>.05). Elde
edilen bu bulgular göre geleneksel yöntemlerin kullanıldığı grup içerisindeki öğrencilerin bilime yönelik
tutum puanlarını etkilemediğini göstermektedir.

Grupların Uygulama Öncesi Biyoloji Dersine Yönelik Tutumları
Deney grubunun ön test biyoloji dersine yönelik tutum puanları ortalaması; 127,6923 kontrol
grubunun ön test biyoloji dersine yönelik tutum puan ortalaması ise 128,6923 olarak bulunmuştur. Deney
ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilime yönelik tutum ölçeği ön test puanları arasında anlamlı fark olup
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U-Testi sonuçları Şekil 5 ve Tablo 7’de verilmiştir.
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Şekil 6. Deney ve Kontrol Gruplarının Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinden Aldıkları Ön test Puanları
için Mann Whitney U-Testi Sonuçları
Tablo 6. Deney ve Kontrol Gruplarının Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinden Aldıkları Ön test Puanları
için Mann Whitney U-Testi Sonuçları

Grup

N

Sıra
Ortalaması

Standart test istatistiği

Standart hata

Deney

13

13,42

-0,51

19,487

Kontrol

13

13,58

Toplam

26

p

U

,96

83,5

Şekil 5 ve Tablo 6 incelendiğinde deney grubuna ait sıra ortalamasının 13,42; kontrol grubuna ait sıra
ortalamasının ise 13,58 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol gruplarının ön testlerde biyoloji dersine
yönelik tutumlarını karşılaştırmak amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi deney ve kontrol gruplarının
biyoloji dersine yönelik tutumları açısından bir farklılık olmadığını göstermektedir (U=83,5, p>.05). Elde
edilen bu değerler deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin çalışmanın başlangıcında biyoloji dersine
yönelik tutumlarının benzerlik gösterdiği şeklinde yorumlanabilir.
Grupların Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlara Etkisi
Deney grubunun biyoloji dersine yönelik tutum son test puan ortalaması 122,4545 iken kontrol
grubunun biyoloji dersine yönelik tutum son test puan ortalaması 133,1333 olarak tespit edilmiştir. Deney
ve kontrol gruplarının bilime yönelik tutum ölçeği son test puanlarını karşılaştırmak için Mann Whitney-U
testi yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının biyoloji dersine yönelik tutum ölçeğinden Aadıkları son test
puanlarına ait Mann Whitney U-Testi Sonuçları Şekil 6 ve Tablo 7’e verilmiştir.
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Şekil 7. Deney ve Kontrol Gruplarının Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinden Aldıkları Son test Puanları
için Mann Whitney U-Testi Sonuçları
Tablo 7. Deney ve Kontrol Gruplarının Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinden Aldıkları Son test Puanları
için Mann Whitney U-Testi Sonuçları

Grup

N

Sıra
Ortalaması

Standart test istatistiği

Standart hata

Deney

11

10,68

-1,610

19,251

Kontrol

15

15,57

Toplam

26

p

U

,109

51,5

Şekil 6 ve Tablo 7 incelendiğinde deney grubuna ait sıra ortalamasının 10,68; kontrol grubuna ait sıra
ortalamasının ise 15,57 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol gruplarının ön testlerde biyoloji dersine
yönelik tutumlarını karşılaştırmak amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi deney ve kontrol gruplarının
biyoloji dersine yönelik tutumları açısından bir farklılık olmadığını göstermektedir (U=83,5, p>.05). Elde
edilen bu değerler deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin çalışmanın sonunda biyoloji dersine yönelik
tutumlarının benzerlik gösterdiği şeklinde yorumlanabilir.
Gruplardaki Öğrencilerin Grup içi Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Ön Test ve Son Test Puanlarına
Göre Karşılaştırılması
Bu bölümde deney grubundaki öğrencilerin grup içi biyoloji dersine yönelik tutum ölçeği ön test/son
test puanlarının dağılımına ilişkin bulgular yer almaktadır.
Deney grubundaki öğrencilerin biyoloji dersine yönelik tutum ölçeği ön test-son test puanlarının
Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları Tablo 8’da verilmiştir.
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Şekil 8. Deney Grubundaki Öğrencilerin Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Ön Test-Son Test Puanları
için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Tablo 8. Deney Grubundaki Öğrencilerin Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Ön Test-Son Test Puanları
için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Ön testson test

N

Test istatistiği

Standart test istatistiği

Standart hata

Negatif sıra

7

20,000

-1,158

11,231

Pozitif sıra

4

Eşit

0

Toplam

11

p
,247

Şekil 7 ve Tablo 8’e göre, biyoloji dersinde popüler bilim dergilerinin kullanıldığı deney grubundaki
öğrencilerin tutum puanlarının uygulama öncesinden sonrasına anlamlı farklılık göstermediği, popüler
bilim dergileri kullanılarak işlenen biyoloji dersinin grup içerisinde tutu puanları anlamlı bulunmamıştır
(p>.05). Elde edilen bu bulgular göre popüler bilim dergileri grup içerisindeki öğrencilerin biyoloji dersine
yönelik tutum puanlarını etkilemediğini göstermektedir.
Kontrol grubundaki öğrencilerin biyoloji dersine yönelik tutum ölçeği ön test-son test puanlarının
Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.

Şekil 9. Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Ön Test-Son Test
Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
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Tablo 9. Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Ön Test-Son Test
Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Ön testson test

N

Test istatistiği

Standart test istatistiği

Standart hata

Negatif sıra

5

59,500

0,979

14,296

Pozitif sıra

8

Eşit

0

Toplam

13

p
,327

Şekil 8 ve Tablo 9’a göre, biyoloji dersinde geleneksel yöntemlerin kullanıldığı kontrol grubundaki
öğrencilerin tutum puanlarının uygulama öncesinden sonrasına anlamlı farklılık göstermediği, geleneksel
yöntemle işlenen biyoloji dersinin grup içerisinde tutum puanları anlamlı bulunmamıştır (p>.05). Elde
edilen bu bulgular göre geleneksel yöntemlerin kullanıldığı grup içerisindeki öğrencilerin biyoloji dersine
yönelik tutum puanlarını etkilemediğini göstermektedir.
Sonuç ve Öneriler
Biyoloji Tutum Ölçeği Ön Test Puanlarına İlişkin Sonuçlar
Deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin uygulama öncesindeki biyoloji dersine
yönelik tutum düzeyleri arasında belirgin bir farklılaşma olmadığı görülmektedir. Bir başka deyişle, bu iki
gruptaki öğrencilerin deneysel işlem öncesinde biyoloji dersine yönelik tutum düzeyleri arasında, anlamlı
seviyede bir farklılık bulunmamaktadır.
Bilime Yönelik Tutum Ölçeği Ön Test Puanlarına İlişkin Sonuçlar
Araştırmada yer alan deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin uygulama öncesindeki
bilime yönelik tutum düzeyleri arasında belirgin bir farkın olmadığı görülmektedir.
Biyoloji Tutum Ölçeği Son Test Puanlarına İlişkin Sonuçlar
Geleneksel yöntem kullanılarak işlenen biyoloji dersinin kontrol grubundaki öğrencilerle, popüler
bilim dergileri uygulanarak işlenen dersteki deney grubu öğrencilerin biyoloji dersine yönelik tutum
düzeyleri arasında, deneysel işlem sürecinin sonunda anlamlı seviyede bir fark oluşmamıştır. Bu sonuca
göre, 9. sınıf öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutum düzeylerini geliştirmede, popüler bilim
dergilerinin etkisinin olmadığı öne sürülebilir. Kontrol grubundaki öğrencilerin, klasik öğretim yönteminin
kullanıldığı ve devlet kitabının uygulandığı biyoloji öğretim sürecinin başındaki ve sonundaki öğrencilerin
biyoloji dersine yönelik tutum düzeyleri benzer seviyededir. Diğer bir ifadeyle kontrol grubundaki
öğrencilerin biyoloji dersine yönelik tutum düzeyleri, süreç sonunda anlamlı şekilde değişmemiştir.
Popüler bilim dergilerinin biyoloji dersine yönelik tutumu üzerinde etkisinin olmadığı söylenebilir.
Bilime Yönelik Tutum Ölçeği Son Test Puanlarına İlişkin Sonuçlar
Popüler bilim dergileri uygulanarak işlenen dersteki deney grubu öğrencilerle, devlet kitabı
kullanılarak uygulanan dersteki kontrol grubundaki öğrencilerin bilime yönelik tutumlarına arasında
belirgin bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuca göre popüler bilim dergilerinin bilime yönelik
tutumu geliştirmede etkisinin olmadığı söylenebilir.
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Öneriler











Öncelikle bu alanda yapılan araştırmaların çok sınırlı olması nedeniyle bu alanda çalışmaların devam
ettirilmesi tavsiye edilmektedir.
Bu araştırmada sadece 9. sınıf öğrencileri ile çalışılmıştır. Bu doğrultuda farklı kademedeki 10, 11 ve
12. sınıf öğrencileri ile de çalışma yapılabilir. Çeşitli popüler bilim dergilerinden her konuya yönelik
makale bulmak mümkündür.
Uzun vadede düşünüldüğünde biyoloji dergileri ile işlenen dersin, öğrencilerin okuma alışkanlığına da
katkısı olacaktır.
Popüler bilim dergilerinin kullanımında öğretmen boyutu da önemlidir. Bu doğrultuda biyoloji
öğretmenlerinin popüler bilim dergilerine yönelik görüşlerini belirlemeye yönelik çalışma yapılabilir.
Türkiye genelinde yapılacak çalışmalarla, öğrenci seviyesine uygun biyoloji dergisi çıkarılabilir. Bu
dergilere öğrenci ve öğretmen aboneliği yapılabilir. Biyoloji dergileri çıkarıldığı aylardaki müfredat
programını kapsayacak şekilde düzenlenirse hem ders kitabını destekleyecek hem de öğrencinin
dikkatini çekecektir. Böylece öğrenci konuyla ilgili çeşitli bilgi ve belgelere ulaşmış olacaktır.
Popüler bilim dergileri uygulamasının etkililiği; cinsiyet, sınıf seviyesi, okul türü gibi değişkenler
açısından araştırılabilir.
Popüler bilim dergilerinin etkisinin araştırılması sırasında karşılaşılan bir güçlük olarak öğrencilerin
uygulamayı özenle, eksiksiz yapmaları konusunda neler yapılabileceği araştırılabilir.
Popüler bilim dergileri, biyoloji dersine ve bilime yönelik tutumlara etkisi dışında diğer derslere ilişkin
etkisi araştırılabilir.
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Ortaöğretim Öğretmenlerinin Drama Dersine İlişkin Görüşlerinin
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Özet
Bilim ve teknolojinin çok hızlı geliştiği çağımızda insanoğlu bu çağa uygun niteliklere sahip olabilme
sorunları ile karşı-karşıya kalmaktadır. Yaşanılan çağa uyum sağlayabilmek için ülkeler, eğitim kurumlarını
bu durumlara göre planlamak ve düzenlemek zorundadırlar. Çağdaş, demokratik, laik, hayatı algılayabilen
ve sorgulayabilen, kendini ifade edebilen, üretebilen, kendine güvenen, liderlik özellikleri gelişmiş ve
yaratıcı problem çözebilen bireyler yetiştirilmesinde birincil sorumluluk eğitim kurumlarına aittir. Bu
nedenle öncelikle okulların, okullarda uygulanan programların ve bu programları uygulayan öğretmenlerin
bu amaç doğrultusunda sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Bütün bu düzenlemeler yapılırken elbette
çağdaş eğitim anlayışının gerektirdiği öğretim yöntemlerinin de ön plana çıkarılması önemlidir. Bu
yöntemlerden biri de öğrencilere birçok özelliği bir arada ve etkili bir şekilde kazandırma gücü olan drama
yöntemidir. Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırma yapabilmesini, diğer insanlarla
olan ilişkilerini, paylaşmasını ve nihayet etkili öğrenebilmesini engeller. Drama ise çocuğun yaratıcılığını
geliştiren, yetiştiren ve onu hayata hazırlayan hem başlı başına bir eğitim alanı hem de etkili bir öğretim
yöntemidir.
Drama, oyunla öğretim yöntemleri arasında yer almaktadır. Oyunun bütün özellikleri dramada da
mevcuttur. Dramada yaşamın yansılanması canlandırma yolu ile olur. Dramada görev alan öğrenciler,
yalnızca bir insanı değil, bir hayvanı, bitkiyi veya nesneyi canlandırabilirler. Öğrenciler özgür bir ortamda,
insanı ilgilendiren herhangi bir şeyi canlandırabilirler. Bu canlandırmalar sırasında öğrencilerin, kendi
yeteneklerinin farkına varma, yaratıcı problem çözme, işbirliği yapma, empati kurma, beden dilini doğru
ve etkili kullanma, özgüven geliştirme gibi birçok becerileri gelişir.
Türkiye’de 2012 yılında 4+4+4 eğitim sisteminin uygulanmaya başlanması ile birlikte drama dersi,
okullarda okutulan seçmeli dersler arasında yerini almıştır. Ancak drama dersinin programda yer alması,
okullarda seçilerek açılması kadar bu dersi okutacak öğretmenlerin nitelikleri bu dersten beklenen
yararlara ulaşılmasının belirleyicisi olacaktır. Bu dersi okutacak öğretmenlerin, drama dersini okutacak
öğretmenlerin gereken beceri, yetenek ve tutumlara sahip olmaları ve bu yöntem konusunda ciddi bir
eğitim almış olmaları son derece önemlidir. Böyle bir eğitim alma olanağı bulamamış olsalar bile
öğretmenlerin, drama yöntemi konusunda kendini geliştirmeye açık bir bakış açısına sahip olmaları
gerekmektedir. Ancak bu bilgi, beceri ve tutumlar sadece drama dersini okutacak öğretmenler için değil,
kademesi ve branşı ne olursa olsun bütün öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerdir. Çünkü drama,
sadece bir ders olarak ele alınmamalı, eğitimin her kademesinde etkili bir şekilde kullanılan ve bütün
öğretmenlerin derslerinde yer vermesi gereken etkili bir öğretim yöntemi olduğu unutulmamalıdır.
Yapılan alan yazın taramalarında, taşıdığı öneme rağmen drama dersi ile ilgili çok az sayıda çalışma
yapıldığı ve bu alanda yapılacak çalışmalara gereksinim olduğu görülmüştür. Bu gereksinimde hareketle
yapılması uygun görülen bu çalışmanın temel amacı ortaöğretimde drama dersini okutan öğretmenlerin
bu derse ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt
aranacaktır:
Drama dersini okutan öğretmenlerin;
1.
Drama kavramına ilişkin görüşleri nelerdir?
2.
Drama dersine ilişkin görüşleri nelerdir?
3.
Drama dersi ile ilgili yaşadıkları sorunlar nelerdir?
4.
Drama dersi ile ilgili önerileri nelerdir?
Çalışmanın verilerini toplamak için drama dersini okutan ve katılmaya gönüllü olan 10 öğretmenle
yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılacaktır. Bu görüşmelerde araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı
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yapılandırılmış bir form kullanılacaktır. Toplanan veriler, bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra betimsel
analiz yoluyla çözümlenecektir. Bu analizin çerçevesini, araştırmanın alt amaçları doğrultunda, görüşme
formunda yer alan sorular oluşturacaktır. Veri analizi sonucunda elde edilen bulgular tablolaştırılarak ve
doğrudan alıntılarla desteklenerek sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Drama, seçmeli ders, drama dersi, oyunla öğretim
Examination of Middle School Teacher Opinions on Drama Course
We are living in an age that we have to adapt advance progress in science and technology. In order
to adapt this rapid progress countries have to tailor their education systems according to needs of science.
Educational institutions hold the responsibility of raising modern, secular, democratic, critical thinking,
self-confident, creative, problem solving, individuals. Therefore, schools, school programs and teachers
who are applying these programs have to be tailored in a way that allow such qualities to flourish. This
could be achieve through modern and progressive teaching methods. Drama is a progressive teaching
method which enable teacher to acquire many modern characteristics to students effectively.
Memorization impede child’s critical thinking, interpersonal skills and sharing thus impede effective
learning. On the other hand drama is an education area and teaching method which improve creativity
and personal qualities. .
Drama is among play based teaching methods. Drama have all qualities of play. Drama is reflection
of life through dramatization. Beside other people, a child can also dramatize a tree, an animal or any
object through drama. In a free environment students can dramatize anything that is related to human.
During the dramatization, students realize their competences such as creative problem solving,
cooperating, empathy, building self-confidence, using body language effectively.
In 2012 Turkey launched 4+4+4 educational system thus drama included in the curriculum as a
elective course. Effectiveness of the course depends teachers’ qualifications for drama as much as it
depends on eligibility of the course in school program. Teachers who will teach drama have to hold
required qualities and competencies for the drama course and therefore they have to be trained about
drama. Even if they could not receive training on drama they should be open minded about drama. These
qualifications are valid for all teachers not just teachers who will teach drama. Drama should not just
considered as a course rather it should be accepted as an effective teaching method which can be used in
every level of education.
Although drama has a such an importance in education, literature review revealed that very little
number of studies have been conducted on the subject. The current study targeted this vacancy. Purpose
of this study is to examine drama teachers’ opinions on drama course. Beside this main purpose following
questions answered:
1.What are teachers’ opinions about drama?
2.What are teachers’ opinions about drama course?
3.What kind of problems they are dealing with while they are given drama
course?
4.What are their suggestions about drama course?
Investigator conducted semi-structured interviews with 10 drama teachers who volunteer to
participate the study. Semi- structured interview form will be used to gather data. The data will be
analyzed through quantitative analyze. Thus, questions of interview form will be constructed. Data will be
presented with table and support with literature.
Key Words: Drama, elective course, drama course, teaching with play.
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Giriş
Yaşanılan çağa uyum sağlayabilmek için ülkeler, eğitim kurumlarını bu durumlara göre planlamak ve
düzenlemek zorundadırlar. Çağdaş, demokratik, laik, hayatı algılayabilen ve sorgulayabilen, kendini ifade
edebilen, üretebilen, kendine güvenen, liderlik özellikleri gelişmiş ve yaratıcı problem çözebilen bireyler
yetiştirilmesinde birincil sorumluluk eğitim kurumlarına aittir. Bu nedenle öncelikle okulların, okullarda
uygulanan programların ve bu programları uygulayan öğretmenlerin bu amaç doğrultusunda sürekli
geliştirilmesi gerekmektedir.
Okulun sosyal bir ortam olduğu göz önüne alındığında öğretmenler, ulaşmak istedikleri eğitim
hedefleri için sadece düz anlatım metodu yerine öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenebilecekleri
yöntemleri tercih etmelidirler. Bu öğretim yöntemlerinden birisi olan dramanın hem sözel, hem de sözel
olmayan beden dilinin kullanımına fırsat verdiği göz önünde bulundurulursa, etkili bir iletişim yöntemi
olduğu ortaya çıkacaktır (Güven, 2012).
Ülkemizde drama yöntemi ile ilgili gelişmelerin yaşanması bu konuda araştırmaların yapılmasına
vesile olmuştur. Yapılan araştırmalara bakıldığında drama yönteminin öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve
psikomotor becerilerinin gelişmesinde kullanılabilecek en etkili yöntemlerden biri olduğu görülmektedir
(Avcıoğlu, 2012).
Bütün bu düzenlemeler yapılırken elbette çağdaş eğitim anlayışının gerektirdiği öğretim
yöntemlerinin de ön plana çıkarılması önemlidir. Bu yöntemlerden biri de öğrencilere birçok özelliği bir
arada ve etkili bir şekilde kazandırma gücü olan drama yöntemidir. Aşağıda bu yönteme ilişkin ayrıntılı
bilgiler verilmiştir.
Drama
Drama, sahne ve benzeri yerlerde oynanmak için yazılmış oyun, canlandırma faaliyeti olarak
tanımlanır. Başka bir deyişle drama, çocukların oyunlarında kendiliğinden ortaya çıkan, katılımcıların
sanatsal duyarlılığını, kendisi, başka insanlar ve dünya hakkındaki bilincini arttıran ve hayal gücünü
geliştiren bir öğrenme aracıdır (Pinciotti, 1993). Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini,
araştırma yapabilmesini, diğer insanlarla olan ilişkilerini, paylaşmasını ve nihayet etkili öğrenebilmesini
engeller. Drama ise çocuğun yaratıcılığını geliştiren, yetiştiren ve onu hayata hazırlayan hem başlı başına
bir eğitim alanı hem de etkili bir öğretim yöntemidir. Drama, oyunla öğretim yöntemleri arasında yer
almaktadır. Oyunun bütün özellikleri dramada da mevcuttur. Dramada yaşamın yansılanması canlandırma
yolu ile olur. Dramada görev alan öğrenciler, yalnızca bir insanı değil, bir hayvanı, bitkiyi veya nesneyi
canlandırabilirler. Öğrenciler özgür bir ortamda, insanı ilgilendiren herhangi bir şeyi canlandırabilirler. Bu
canlandırmalar sırasında öğrencilerin, kendi yeteneklerinin farkına varma, yaratıcı problem çözme,
işbirliği yapma, empati kurma, beden dilini doğru ve etkili kullanma, özgüven geliştirme gibi birçok
becerileri gelişir.
Okulun sosyal bir ortam olduğu göz önüne alındığında öğretmenler, ulaşmak istedikleri eğitim
hedefleri için sadece düz anlatım metodu yerine öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenebilecekleri
yöntemleri tercih etmelidirler. Bu öğretim yöntemlerinden birisi olan dramanın hem sözel, hem de sözel
olmayan beden dilinin kullanımına fırsat verdiği göz önünde bulundurulursa, etkili bir iletişim yöntemi
olduğu ortaya çıkacaktır. Yine drama yöntemi; doğa ve toplum olaylarının hareket, konuşma, taklit gibi
unsurlardan yararlanarak hayâli bir ortamda canlandırılması etkinliklerini kapsar. Bu tür becerileri
kapsadığı için drama, eğitimin hemen hemen her alanında kullanılabilir.
Drama sürecine giren birey, çalışmanın içine girerek kurgusal gerçeklikle bu çalışmayı yaşar, grupla
ve grup içi iletişimle içinde bulunduğu durumu irdelemeye başlar; dener, sorgular, yeniden analiz eder ve
özellikle dramaya has tekniklerin de yol göstermesiyle zamanla sürecin kendisi haline gelir. Katılımcı ele
alınacak konuya ilişkin problemi kendi yaşantılarından yararlanarak çözmeye çalışır ve kendi tanık olmadığı
başka bir yaşantıya dayalı deneyimi de bu süreçte eş zamanlı olarak içselleştirir. Dolayısıyla bunların kalıcı
izli davranışa dönüştürülmesi de kolay olmaktadır (Adıgüzel, 2006).
Öğrenciler drama derslerinde yoğun paylaşım ortamının içinde işbirlikli çalışmayı ve ortak bir ürün
ortaya koymayı öğrenirler. Buluşa dayalı öğrenmenin temel ilke olarak kabul edildiği ve birlikte çalışmanın
esas olduğu drama temelli öğrenme ortamlarında, öğrenenler arasındaki iletişimin üst düzeyde olduğu,
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böylelikle de öğrencilerin güven duygularının geliştiği ileri sürülmektedir (Yurdakul, 2007). Ayrıca
dramanın sınıfta kullanılması düşünme becerilerinin, yaratıcılığın, sözel ve yazılı iletişim becerilerinin
gelişimini de sağlar (Chiriga, 1997).
Araştırmanın Önemi
Türkiye’de 2012 yılında 4+4+4 eğitim sisteminin uygulanmaya başlanması ile birlikte drama dersi,
okullarda okutulan seçmeli dersler arasında yerini almıştır. Ancak drama dersinin programda yer alması,
okullarda seçilerek açılması kadar bu dersi okutacak öğretmenlerin nitelikleri bu dersten beklenen
yararlara ulaşılmasının belirleyicisi olacaktır. Bu dersi okutacak öğretmenlerin, gereken beceri, yetenek ve
tutumlara sahip olmaları ve bu yöntem konusunda ciddi bir eğitim almış olmaları son derece önemlidir.
Böyle bir eğitim alma olanağı bulamamış olsalar bile öğretmenlerin, drama yöntemi konusunda kendini
geliştirmeye açık bir bakış açısına sahip olmaları gerekmektedir. Ancak bu bilgi, beceri ve tutumlar sadece
drama dersini okutacak öğretmenler için değil, kademesi ve branşı ne olursa olsun bütün öğretmenlerin
sahip olması gereken özelliklerdir. Çünkü drama, sadece bir ders olarak ele alınmamalı, eğitimin her
kademesinde etkili bir şekilde kullanılan ve bütün öğretmenlerin derslerinde yer vermesi gereken etkili bir
öğretim yöntemi olduğu unutulmamalıdır. Ancak yapılan alan yazın taramalarında, taşıdığı öneme rağmen
drama dersi ile ilgili çok az sayıda çalışma yapıldığı ve bu alanda yapılacak daha çok çalışmaya gereksinim
olduğu görülmüştür. Bu bakımdan çalışmanın alanyazına katkı getireceği umulmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın temel amacı ortaöğretimde drama dersini okutan öğretmenlerin bu derse ilişkin
görüşlerinin incelenmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
Drama dersini okutan öğretmenlerin;
1. Drama kavramına ilişkin tanımları nasıldır?
2. Drama ile tiyatro kavramları arasındaki farklara ilişkin görüşleri nelerdir?
3. Drama dersinde yapılan uygulamalara ilişkin görüşleri nelerdir?
4. Drama dersinde yaşanan sorunlara ilişkin görüşleri nelerdir?
5. Drama dersinin daha verimli geçmesine yönelik önerileri nelerdir?
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Okullarda drama dersini okutan ve/ya drama kursu açan öğretmenlerle yapılan bu çalışma,
olgubilim (fenomenoloji) deseninde gerçekleştirilen nitel bir araştırmadır. Yıldırım ve Şimşek (2016, s.69),
olgubilim deseninde, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız
olgulara odaklanıldığını ve bu desenin, bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını
kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun bir araştırma zemini
oluşturduğunu belirtmektedir. Bu çalışmalarda temel veri kaynağı, araştırmanın odaklandığı olguyu
yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek veya yansıtabilecek bireyler ya da gruplarken, başlıca veri toplama
biçimi de görüşmedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s.71). Bu çalışmada da drama dersini okutan
öğretmenlerle görüşülerek, drama dersini nasıl tanımladıkları, bu derse ilişkin görüşleri, yaşadıkları
sorunlar ve çözüm önerileri incelenmeye çalışılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Şanlıurfa ili Eyyubiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı ortaöğretim okullarında görev yapan ve drama dersini okutan ve/ya drama kursu açan
10 öğretmenden oluşmaktadır. Bu öğretmenler amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile
seçilmiştir. Öğretmenlerin seçiminde dikkate alınan ölçütler, okulda drama dersi okutuyor olması veya
okulda drama kursu açmış olmasıdır.
Bu öğretmenlerin 5’i kadın, 5’i erkektir. Öğretmenlerin 4’ünün mesleki kıdemi 0-5 yıl, 3’ünün 6-10
yıl, 2’sinin 11-15 yıl, 1’inin de 16-20 yıldır. Öğretmenlerin tamamı daha önce drama eğitimine katılmış ve
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bunu belgelemişlerdir. Ayrıca bu belgeleri ile okullarda veya halk eğitim merkezlerinde hali hazırda kurs
açmaktadırlar.
Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu beş sorudan oluşan “Yarı
Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Bu formun hazırlanmasında öncelikle ilgili alanyazın
taranmış, elde edilen bilgiler doğrultusunda görüşme soruları ortaya çıkarılmıştır. Bu sorular nitel
araştırmalar alanında uzman bir kişiye gönderilerek önerileri doğrultusunda görüşme formuna son şekli
verilmiştir. Görüşme formunda öğretmenlerin “drama” kavramına ilişkin tanımları ile drama ve tiyatro
kavramları arasındaki farka, drama dersinde yapılan uygulamalara, drama dersinde yaşanan sorunlara,
drama dersinin daha verimli geçmesine yönelik görüşlerine ilişkin beş açık uçlu soru yer almaktadır.
Yaklaşık 30 dakika süren görüşmeler, ses kayıt cihazı ve not etme suretiyle kayda alınmıştır.
Verilerin Çözümlenmesi
Veriler, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Veri analizlerinden önce ses kaydı ve not etme yöntemiyle
elde edilen veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak yazıya geçirilmiş ve ham veri metinleri elde edilmiştir.
Daha sonra bu metinler, görüşme yapılan öğretmenlere gönderilerek onayları (katılımcı teyidi) alınmıştır.
Bu katılımcı teyidinin ardından, yazıya geçirilmiş olan ham veriler, bütün katılımcıların her bir soruya
verdiği yanıtlar alt alta gelecek şekilde düzenlenerek analize hazır hale getirilmiştir. Daha sonra bu veriler
birkaç kez okunarak olası kodlar belirlenmiştir. Bir sonraki aşamada bu kodların ortak noktaları dikkate
alınarak aynı çatıda toplanabilecek kodlar bir araya getirilmiş, hepsini kapsayacak ortak bir kavram altında
toplanmış ve böylece temalar oluşturulmuştur.
Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışmanın geçerlik ve güvenirliğini arttırmak için alınan önlemler şunlardır:
1. Görüşmelere başlamadan önce ilgili öğretmenlerle ön görüşmeler yapılmış, onlara bu
verilerin isimleri verilmeden sadece bilimsel bir çalışmada kullanılacağı ifade edilmiş, baş başa
görüşmeler yaparak görüşlerini rahatça ifade etmelerine olanak sağlanmıştır.
2. Yapılan görüşmeler yazı ortamına döküldükten sonra katılımcılarla paylaşılmış, kontrol
etmeleri sağlanmış ve böylece katılımcı teyidi sağlanmıştır.
3. Araştırmanın iç güvenirliğini, yani tutarlığını arttırmak için bulguların tamamı
yorumlanmadan doğrudan verilmiş, katılımcılardan yapılan doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.
4. Ayrıca görüşmeden elde edilen veriler, araştırmacı ve nitel araştırmalar konusunda
deneyimli olan bir akademisyen tarafından ayrı ayrı kodlanmış, sonrasında bu kodlamalar
karşılaştırılmıştır. Güvenirlik = Görüş Birliği / Görüş ayrılığı + Görüş birliği x 100 (Miles ve
Huberman, 1994) formülü kullanılarak hesaplanan uyuşma oranı % 80 bulunmuştur.
5. Araştırmanın dış geçerliliğini arttırmak için araştırma süreci ve bu süreç içerisinde
yapılanlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, araştırmanın modeli, çalışma
grubu, veri toplama aracı, veri toplama süreci, çözümlenip yorumlanma aşamaları ayrıntılı bir
biçimde açıklanmıştır.
6. Araştırma raporunda katılımcılara ait kimlik bilgilerine yer vermeden isimler yerine
kodlar kullanılmıştır: Kadın öğretmenler (K); Erkek öğretmenler için (E), örneğin birinci erkek
öğretmen (E1), dördüncü kadın öğretmen için (K4) gibi.
Bulgular
Çalışmada öğretmenlere yöneltilen ilk soru drama kavramını nasıl tanımladıklarına ilişkindir.
Öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar üzerinde yapılan içerik analizi sonucunda ulaşılan bulgular
Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Öğretmenlerin Drama Kavramına Yönelik Tanımları
Tema

Drama kavramı

Kod
Canlandırma Sanatı
Yöntem ve Teknik
Tiyatro
İletişim Aracı
Oyun

f
5
4
2
1
1

% (10 katılımcı üzerinden)
%50
%40
%20
%10
%10

Tablo 1’de görüldüğü gibi 10 öğretmenin yarısı drama kavramını “canlandırma sanatı” olarak
tanımlamışken, dört öğretmen “yöntem ve teknik”, iki öğretmen “tiyatro”, bir öğretmen “iletişim aracı”,
bir öğretmen de “oyun” olarak tanımlamıştır. Bu öğretmenlerden E2, tanımını şu şekilde paylaşmıştır:
“Drama gerçek hayatın tiyatral şekilde canlandırmasıdır. Daha doğrusu tiyatral halde
gerçek hayatın anlatılmasıdır.”
Öğretmenlere yöneltilen ikinci soru, drama ile tiyatro kavramları arasındaki farka ilişkin görüşlerini
belirleme amaçlıdır. Bu soruya verilen yanıtların analiz sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Öğretmenlerin Drama ile Tiyatro Kavramları Arasındaki Farka İlişkin Görüşleri
Tema

Tiyatronun
Dramadan Farkı

Dramanın
Tiyatrodan Farkı

Kod

f

Metne Bağlılık
Belli bir senaryo
olması
Aşamaların Farklılığı
Mekân Farklılığı
Profesyonellik
Sanatsal olması
Kuralsızlık
Belli
bir
senaryo
olmayışı
Mekân farklılığı
Daha
çok
mizah
içermesi
Daha Eğitsel olması

5
4

% (10 katılımcı
üzerinden)
%50
%40

2
2
2
1
5
4

%20
%20
%20
%10
%50
%40

2
1

%20
%10

1

%10

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmenler tiyatronun dramadan farklarını belirtirken, genellikle
tiyatroda metne bağlılık ve önceden yazılmış bir senaryonun varlığından söz etmişlerdir. Bunun dışında
tiyatroda izlenen aşamaların farklılığı, mekân bakımından farklılıklar, profesyonellik anlayışı ve daha
sanatsal olması tiyatronun dramadan farkları olarak sunulan açıklamalar olmuştur. Dramanın tiyatrodan
farklı olan yönlerine bakıldığında ise kuralsızlık ve önceden yazılmış belli bir senaryonun olmayışı en çok
ifade edilen görüşler olmuştur. Mekân farkları, dramanın daha çok mizah içermesi ve daha eğitsel olması
ifade edilen diğer farklar olmuştur.
“Tiyatro kurallı, drama kuralsızdır. Tiyatroda ön hazırlık mutlaka vardır. Drama bağımsızdır.” K3
Yarı yapılandırılmış görüşmelerde katılımcılara drama derslerinde yapılan uygulamalara ilişkin
görüşleri sorulmuştur. Buna yönelik bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir.
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Tablo 3. Drama Derslerinde Yapılan Uygulamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tema

Uygulamalar

Kod

f

Yaratıcılık Uygulamaları
Isınma Uygulamaları

5
3

% (10 katılımcı
üzerinden)
%50
%30

Kazanım Uygulamaları

2

%20

Güven
Özgüven
Uygulamaları
Oyun Uygulamaları

1

%10

1

%10

Öğretmenlerin drama derslerinde yapıldığını belirttikleri uygulamalar Tablo 3’te incelendiğinde, bu
uygulamaların yaratıcılık uygulamaları, ısınma uygulamaları, kazanım uygulamaları, güven ve özgüven
uygulamaları ile oyun uygulamalarından oluştuğu görülmektedir.
“Genellikle talepte bulunan öğrenciler dahilinde ve verilen bir konu hakkında kendi fikirlerini
ortaya koyarak doğaçlama olacak şekilde herhangi bir metne bağlı kalmadan güzel bir şeyler
ortaya çıkarıyoruz.” K5
Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru, drama derslerinde yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini
belirleme amacını taşımaktadır. Bu soruya verilen yanıtlar analiz edildiğinde Tablo 4’teki bulgular elde
edilmiştir.
Tablo 4. Drama Derslerinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tema

Sorunlar

Kod

f

Öğrenciden kaynaklanan
Fiziki şartlardan kaynaklanan
Materyal
eksikliğinden
kaynaklanan
Okul idaresinden kaynaklanan
Öğretmenden kaynaklanan

6
3
3

% (10 katılımcı
üzerinden)
%60
%30
%30

1
1

%10
%10

Tablo 4’te öğretmenlerin drama dersi ile ilgili olarak ifade ettikleri sorunlar incelendiğinde en yoğun
yaşanan sorunların öğrencilerden kaynaklandığını belirttikleri görülmektedir. Bunun ardından fiziksel
şartlardan kaynaklanan sorunlar ile materyal eksikliğinden kaynaklanan sorunlar belirtilmiştir.
Katılımcılardan birer öğretmen de okul idaresinden ve öğretmenin kendisinden kaynaklanan sorunlardan
söz etmişlerdir.
“Dersin başlangıcında öğrenciler genellikle çekimser davranıyorlar. Kendilerini rahat ifade
edemiyorlar. Öncellikle bunu aşmalarını sağlıyoruz. Karşılıklı uygulamalarla bunu sağlıyoruz. Bu
şekilde ders zamanla eğlenceli bir hal alıyor. Bunun yanı sıra gerekli olan kostüm, aksesuar vb.
materyallerin temini maddi olanaklardan dolayı zorlaşabiliyor.” E1
Çalışmada öğretmenlere yöneltilen son soru, okullarda drama dersinin verimliliğini artırmaya yönelik
önerilerini alma amacını taşımaktadır. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar Tablo 5’te görülebilir.
Tablo 5. Drama Dersinin Verimliliğini Artırmaya Yönelik Öğretmen Önerileri
Tema
Kod
f
% (10 katılımcı üzerinden)
Fiziki şartların iyileştirilmesi
7
%70
Materyal eksiklerinin giderilmesi
5
%50
Öğretmen eğitimlerinin yapılması
3
%30
Drama
dersi
saatlerinin
1
%10
Öneriler
artırılması
Drama dersinin tüm kademelerde
1
%10
okutulması
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Katılımcıların drama dersinin verimliliğini artırmaya yönelik önerileri incelendiğinde, fiziki şartların
iyileştirilmesi, materyal eksiklerinin giderilmesi ve öğretmen eğitimlerinin yapılmasının en çok belirtilen
öneriler olduğu görülmektedir. Bunların yanı sıra birer öğretmenin de drama ders saatlerinin
artırılmasından ve bu dersin tüm kademelerde okutulmasından söz ettikleri görülmüştür.
“Öncelikle drama, okul öncesinden başlayıp eğitimin her kademesinde kullanılmalıdır
Sonrasında Drama Atölyeleri her okulda oluşturulmalıdır.” K4
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu drama kavramanın tanımı olarak; canlandırma sanatı ve
derslerde kullanılan bir yöntem ve teknik olduğunu ifade etmişlerdir. Birkaç öğretmen ise dramayı oyun
ve iletişim aracı olarak tanımlamıştır. Güven’in (2012) yaptığı çalışma da ise görüşme yapılan 4. ve 5. sınıf
öğretmenlerinin tamamı, dramayı oyun olarak tanımlamışlardır. Aynı zamanda öğretmenlerin %66.6’sı
dramayı canlandırma faaliyeti olarak tanımlarken, %33.3'ü taklit, %33.3'ü tiyatro ya da piyes olarak
tanımlamışlardır. Öğretmenlerin %16.7'si ise dramayı ders alma kavramı ile ilişkilendirmiştir. Yapılan her
iki çalışmada da öğretmenler drama kavramını, “canlandırma sanatı, oyun ve yöntem” olarak
tanımlamışlardır.
Çalışmada öğretmenlerin yarıya yakını, tiyatro ile drama arasındaki fark olarak tiyatronun belirli bir
metne bağlı ve kuralları olmasını vurgularken dramanın daha kuralsız ve daha bağımsız olduğunu dile
getirmişlerdir. Dikkat çeken bir cevap ise dramanın daha çok eğitsel yönünün olduğu; tiyatronun ise
sanatsal yönünün ağırlık bastığı şeklindeki görüşler olmuştur. Adıgüzel (2006) tiyatro ile dramanın farkını
“drama çalışmalarında bir metin, senaryo zorunluluğu yoktur. Drama bu yanıyla tiyatrodan ayrılır
(doğaçlamaya dayalı olan tiyatro yaklaşımlar ile çağdaş tiyatro çalışmalarını elbette bu belirlemenin
dışında tutmak gerekir). Dramada mutlaka bir senaryo gerektirmez, zira dramanın yapısı hazır bir
senaryonun oynanması ile de çakışır. Drama pek çok yazılı metinden konu olarak yararlanabilir; ancak bu
yararlanma doğaçlama ve rol oynamaya yatkın özelliklerde olmalı ya da lider, yararlanılacak metinleri bu
özelliklere uygun hale getirmelidir. Her iki araştırmaya bakıldığında drama ve tiyatronun benzerliklerinin
yanında farklılıklarının da olduğu görülmektedir.
Araştırmada drama derslerinde yapılan uygulamalar da incelenmiştir. Öğretmenlerin büyük
çoğunluğu yaratıcılık, doğaçlama ve özgüven geliştirme çalışmaları yaptırdıklarını belirtmişlerdir. Ritch,
(1983) drama dersinin öğrencilerin bilişsel özellikler bakımından yaratıcılığını, sözel iletişim becerilerini,
okuma becerilerini ve anlama gücünü geliştirdiğini belirtmektedir. Bunun için drama dersinde, olumlu
duygular besleme, kendine güven ve empati, toplumsallaşma, iletişim becerileri, öz-kontrol gibi duyuşsal
alan özelliklerinin, koordinasyon ve sözel olmayan beceriler gibi çalışmalar kullanmıştır.
Öğretmenler drama derslerinde en sık yaşanan sorunları, öğrencilerin isteksiz ve çekingen olmaları,
drama atölyelerinin olmaması ve materyal eksikleri olarak ifade etmişlerdir. Yapılan bir başka araştırmada
ise öğretmen adaylarının drama kullanımında amaca ulaşamama nedenleri (öğrenci sayısı, ortamın
elverişli olmaması ve araç-gereç eksikliği) arasında saydıkları ile Ritch (1983) ve Stewig`in (1984) bulguları
örtüşmektedir Bu da yapılan bu araştırma sonuçlarının diğer araştırma sonuçlarıyla benzerlik gösterdiğine
işaret etmektedir.
Öğretmenlerin “dersin daha verimli geçmesi için neler yapılabileceğine” ilişkin önerileri genellikle
sorun olarak belirttikleri faktörlere paralel olmuştur. En çok belirtilen öneriler, drama atölyesi olması
gerektiği ve yeterli miktarda materyal bulundurulması gerektiği şeklindedir. Başçı ve Gündoğdu’nun
(2011) yaptıkları araştırmada da öğretmen adaylarına drama dersinin nasıl daha verimli olabileceği ile ilgili
soru sorulduğunda çoğunlukla benzer yanıtlar verdikleri görülmüştür.
Araştırmada ulaşılan bulgulara dayalı olarak geliştirilebilecek öneriler, öğretmen önerileri ile de
paralellik göstermektedir. Bu öneriler aşağıda belirtilmiştir:
1. Her okulda uygun koşullarda hazırlanmış ve gerekli materyallerle donatılmış bir drama
atölyesi kurulmalıdır.
2. Drama dersinin ders saatinde artışa gidilmelidir.
3. Drama dersi her kademede okutulmalıdır.
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4. Drama dersini okutacak öğretmenlerin nitelikleri artırmak için hizmet öncesi ve hizmet
içi eğitimler düzenlenmelidir.
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