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Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar ve Sevgili Öğrencilerim. 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “XII. Uluslararası Eğitim 

Araştırmaları Kongresi”’nin açılış törenine hoş geldiniz diyor, şahsım ve Üniversitem adına hepinizi 

saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum.  

Dik yamaçlı vadileri, zirvelere ulaşılabilir dağları, buzul gölleri, zümrüt yeşili yaylaları, tarihi kemer 

köprüleri ve kaleleri, coşkun akan dereleri ile çok özel bir turizm şehridir Rize. Kısaca yeşil ile 

mavinin bütünleştiği, yağmurun eksik olmadığı ve çayın başkentidir Rize. Eğitim gibi ülke ve millet 

olarak en önemli konumuzla ilgili böyle geniş katılımlı bir Uluslararası Sempozyuma ev sahipliği 

yapmaktan, yurt dışında ve Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerde görev yapan alanında uzman 

siz değerli bilim insanlarını ve davetimize icabet ederek sempozyuma katılan saygıdeğer konukları 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyan, içinde bulunduğu şehre değer 

katan bir yükseköğretim kurumu olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizde misafir etmekten büyük 

bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.  

Bu yıl 12. sini yapacak olduğumuz kongremiz, Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Eğitim Araştırmaları 

Birliği, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Nitel 

Araştırmalar Birliği desteğiyle gerçekleştirilmektedir. Kongremizin ana teması ise “21. yy. Öğretmen 

Eğitimi Politikaları: Kanıt, Araştırma ve Praksis” şeklinde belirlenmiştir. Bu türden bilimsel 

etkinlikler, farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getirmesi, bilimsel çalışmaların paylaşıldığı 

etkileşimli ortamlar hazırlaması, gelecek için yeni çalışmaların temellerinin atılması ve yeni fikirlerin 

üretilmesine fırsat sağlaması açısından büyük değer arz etmektedir. Üniversitemizin hem fiziki hem de 

akademik altyapısı, bu türden faaliyetlerin yapılmasını kolaylaştırabilecek şekilde tasarlandı. Bu 

bağamda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ailesi olarak kuruluş yılımız olan 2006’dan bugüne fen, 

sosyal ve sağlık bilimleri alanında çok sayıda bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmanın haklı gururunu 

yaşıyoruz.  

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken kongrenin üniversitemizde yapılması kararının 

alınmasında emeği geçen başta aynı zamanda Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı da olan 

Eğitim Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçük ve Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği Başkanı 

Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman olmak üzere kongre düzenleme kurulu üyelerine, isimlerini burada 

tek tek sayamayacağım kongremize sponsor olan, destek veren kişi ve kurumlara, üç gün sürecek olan 

sempozyum süresince birbirinden güzel ve faydalı bildiriler sunacak olan bilim adamlarına ve 

davetimize icabet ederek sempozyuma katılan siz saygıdeğer konuklara ayrı ayrı teşekkür ediyor, 

şükranlarımı sunuyorum. Kongrenin hedeflenen amaçlarına ulaşması, ilgili konu alanlarında bilimsel 

çalışmalara ivme kazandırması ve siz değerli katılımcıların yeşil ile mavinin anavatanı, çayın başkenti 

şehrimizden ve üniversitemizden memnun bir şekilde ayrılmanız temennisiyle hepinize saygı ve 

sevgilerimi sunuyor, hayırlı günler diliyorum.  

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü 
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Dear Participants, Guests and My Beloved Students,  

I, on my university’s and my behalf, welcome you to the XII International Congress of Educational 

Research hosted by Faculty of Education, and salute you respectfully.  

With its steep slopes, peaks reachable mountains, glacier lakes, emerald green highlands, historic arch 

bridges and forts, with an ebulliently flowings streams, Rize is a very special tourism city. In short, 

Rize is the capital of tea, where the green and blue are integrated, while the rain is not lacking. I would 

like to express my happiness to host an International Symposium with such broad participation as 

education is our country and nation’s most important topic, our valuable experts in the field, working 

in universities across our country, respected guests attending the symposium at our university, Recep 

Tayyip Erdoğan University, which holds the name of our President Mr. Recep Tayyip Erdoğan and 

which adds value to the city. 

The congress, which is going to be held for the 12th time this year, is being organized with the support 

of the Ministry of National Education, European Educational Research Association, World Education 

Research Association, International Association of Educators and International Association of 

Qualitative Research. The main theme of our congress was determined as “Teacher Education Policy 

in the 21st century: Evidence, Research, and Praxis. This kind of scientific activities have great value 

in terms of bringing scientists together from different countries, preparing interactive environments 

where scientific studies are shared, laying the foundations for new works for the future and creating 

new ideas. Both the physical and academic infrastructure of our university has been designed to 

facilitate such activities. As the family of Recep Tayyip Erdoğan University, we are proud to host 

many scientific activities in the field of science, social and health sciences since our foundation year 

2006 

While completing my words with these feelings and thoughts, I would like to thank to the Dean of the 

Faculty of Education, who also contributed to the decision of the congress to be held in our university, 

and also the President of the Dean's Council of Education Faculties, Prof. Dr. Mehmet Küçük and to 

the President of the Association of Educational Researches Dr. Mustafa Yunus Eryaman, to the 

members of the congress organizing committee, to the individuals and sponsoring institutions that 

support our congress, to the scientists who will present beautiful and useful papers during the three-

day symposium, and to the respected guests who participated to the symposium upon our invitation. 

With the wish that the congress aims to reach its intended objectives, to accelerate the scientific 

studies in the related subject areas, and you the respected guests to leave our city, which is the 

homeland of green and blue and the capital of tea and our university, feeling satisfied, I would like to 

welcome you with respect and love and wish you a blessed day . 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN 

Rector of Recep Tayyip Erdoğan University  
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Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklarımız, 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliğinin (EAB) işbirliğiyle düzenlenen XII. 

Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresine hoş geldiniz.  

Kongremiz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliğinin ortaklığında gerçekleşen bir 

kongre olmakla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Avrupa Eğitim 

Araştırmaları Birliği, Uluslararası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği tarafından da 

desteklenen bir kongredir. 

Bu yılki teması “21. yy. Öğretmen Eğitimi Politikaları: Kanıt, Araştırma ve Praksis”  olan kongremize 12 farklı 

ülkeden katılan 500’ü aşkın akademisyen, 4 gün boyunca 420 sözlü ve 18 poster bildiri sunacaklardır. 

Kongremiz çerçevesinde ayrıca 4 çalıştay gerçekleştirilecektir. Bu büyük organizasyonun üniversitelerinin ev 

sahipliğinde gerçekleşmesini sağlayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Hüseyin 

Karaman’a teşekkürü bir borç biliriz. 

Kongremizin organizasyonunun Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesinde emek sarf eden 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanları Prof. Dr. Mehmet Küçük, Prof. Dr. Salih Zeki Genç ve Doç. Dr. Martina 

Riedler’e, Kongre Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu Üyelerine, Kongre Program Başkanlarına ve Üyelerine; 

hakem kurulunda yer alan ve değerlendirmeleriyle katkılarını esirgemeyen öğretim üyelerine şükranlarımızı 

sunuyoruz. Ayrıca kongremize destek veren bütün kurum, kuruluş ve sponsorlarımıza teşekkürlerimizi ifade 

etmek istiyorum. 

Kongremize davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Joe O’Hara, Prof. Dr. Geovana Lunardi Mendes, Prof. 

Dr. Gonzalo Jover, Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu ve Prof. Dr. Ali Ekber Şahin sunumlarıyla kongremize 

önemli katkılar sağlayacaklardır. Bu etkinliğe verdikleri katkıdan dolayı davetli konuşmacılarımıza 

şükranlarımızı ifade etmek istiyorum.   

2008 yılında kurulan Birliğimiz 10. kuruluş yıldönümünü geçtiğimiz sene ulusal ve uluslararası düzeyde 

gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle kutlamıştır. Bu etkinliklerden başlıcaları şunlardır: 

1. Polonya’nın Krakow şehrinde 17-19 Eylül 2018 tarihleri arasında 11. Uluslararası Eğitim Araştırmaları 

Kongresi düzenlendi. Krakow Eğitim Üniversitesinde, Polonya ve Ukrayna Eğitim Araştırmaları Birlikleri ve 

Varşova Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen kongreye 28 ülkeden 240 akademisyen katılarak akademik 

çalışmalarını sundular.  

2. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen İllinois Üniversitesinde 75 ülkeden 3000 akademisyenin 

katılımı ile düzenlenen 14. Uluslararası Nitel Araştırmalar Kongresi çerçevesinde Türk Günü organize edilmiş 

ve EAB oturumları gerçekleştirilmiştir. 

3. 5-7 Ekim 2018 tarihlerinde Indiana Üniversitesi Bloomington kampüsünde Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi desteği ile Uluslararası Eğitim, Kültür ve Dil Konferansı düzenlenmiştir. 

4. 2-11 Kasım 2017 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği 

işbirliğinde I. Ulusal Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu ve Çağdaş Sanat Sergisi Çanakkale'de 

gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun ikincisi Aralık 2018 de Ankara Üniversitesinde ve Cer Modern Müzesinde 

gerçekleştirilmiştir.  

5. Birliğimiz, merkezi Londra'da bulunan Bloomsbury Yayıncılık ile 2 yıllık bölge editörlüğü anlaşması 

imzalamıştır. Anlaşma çerçevesinde 95 EAB üyesi öğretim üyesi "Bloomsbury Education and Childhood 

Studies" yayın serisinde görev almıştır.  

Yararlı ve üretken bir kongre geçirmenizi diliyor, kongremizin ülkemiz ve dünya eğitim politikalarına katkı 

yapmasını umuyorum. 

Saygılarımla, 

Prof. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN 

Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı 
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Dear Congress Participants and Distinguished Guests; 

As the president of the Turkish Educational Research Association, I wish to extend a warm welcome to all 

congress participants. We are delighted and honored to host the Twelve International Congress of Educational 

Research at Recep Tayyip Erdoğan University. I would like to express my special thanks to Prof. Dr. Hüseyin 

Karaman, the Rector of Recep Tayyip Erdoğan University for hosting the conference at his university. 

It is my great pleasure to inform you that more than 500 congress delegates from 12 countries will present 420 

papers and 18 posters in three days. The congress will also host 4 workshops. The theme of this year’s congress 

is " Teacher Education Policy in the 21st Century: Evidence, Research and Praxis."  

The congress is supported and sponsored by Turkish Ministry of National Education, International Association 

of Educators (INASED), World Education Research Association (WERA), European Educational Research 

Association (EERA), and International Association of Qualitative Inquiry (IAQI). I would like to express my 

special thanks to the chairs of the organization committee, Prof. Dr. Mehmet Küçük, Prof. Dr. Salih Zeki Genç 

and Assoc. Prof. Dr. Martina Riedler, and to all members of the organization and review committees for their 

invaluable support and cooperation in organizing the congress in Rize. I also would like to thank to the 

supporting organizations and sponsors. 

Today we have special guests as the keynote speakers of the congress: Prof. Dr. Joe O’Hara, Prof. Dr. Geovana 

Lunardi Mendes, Prof. Dr. Gonzalo Jover, Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu and Prof. Dr. Ali Ekber Şahin. I 

would like to express my gratitude to them for their valuable contribution to the congress.  

TERA celebrated its 10th anniversary in 2018 and organized the following special events in order to celebrate the 

anniversary:  

1. The Eleventh International Congress of Educational Research took place at Pedagogical University of Cracow 

from September 17-19, 2018. The theme of the Congress was "Research, Innovation and Reform in Education". 

The congress was organized by the Turkish Educational Research Association and Polish Education Research 

Association in cooperation with Ukrainian Educational Research Asssociation, Faculty of Education of the 

Pedagogical University of Cracow, and Faculty of Education of University of Warsaw. 

2. “A Day in Turkish 2018″ (ADIT2018) was held at the University of Illinois at Urbana-Champaign on May 18, 

2018. The theme of the ADIT-2018 was “Qualitative Inquiry for Immigrant, Refugee, Detained, and 

Undocumented Children and Families.” 

3. The 2018 TERA Sessions were held on October 5-7, 2018 at Indiana University- Bloomington, USA in 

cooperation with Canakkale Onsekiz Mart University and Kastamonu University. The main theme of the 2018 

TERA Sessions was New Trends in Educational Research in Turkey.  

4. The First and Second National Visual Arts Education Symposiums were organized in Canakkale Onsekiz Mart 

University and Ankara University.  

5. 95 TERA members contributed to a Book Project published by London Bloomsbury Publishing in cooperation 

with TERA.   

I am wishing the best to all congress participants in Rize and hoping to meet you next year at the 

Thirteenth International Congress of Educational Research in Canakkale 

Sincerely; 

Prof. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN 

President 

Turkish Educational Research Association  
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Değerli Katılımcılarımız; 

2012 yılından itibaren Fakültemizin sırasıyla ev sahipliği yaptığı; 

- 2012 yılındaki “11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu”, 

- 2016 yılındaki “10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu” ve “6. Uluslararası 

Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 

- 2018 yılındaki “2. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi ve en son  

-2019 yılındaki “Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresinden sonraki 5. büyük 

bilimsel toplantı olan XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’ne de ev sahipliği yapmaktan büyük şeref 

duyduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Bu vesileyle kongreye iştirak edecek yurt içinden ve yurt dışından 

katılım sağlayan tüm misafirlerimize ülkemize, ilimize ve üniversitemize hoş geldiniz diyorum. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası 

Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği desteğiyle 25-28 Nisan 2019 tarihlerinde 

gerçekleştirilecek kongremizin teması "21. yy. Öğretmen Eğitimi Politikaları: Kanıt, Araştırma ve 

Praksis" olarak belirlenmiştir. Kongremizin, 2023 Milli Eğitim Vizyon Belgesinin kamuoyuna açıklanmasıyla 

birlikte özellikle öğretmen eğitiminde kalitenin nasıl sağlanabileceği ile sürdürülebileceği konusunun her 

zamankinden daha yoğun tartışıldığı bir döneme rastlaması önemli bir fırsattır. Konu alanıyla ilgili literatür, 

öğretmen eğitiminde yenilikçi araştırmaların yapılması ve bunların yenilikçi politikalarla desteklenmesi 

durumunda ancak değişimin sağlanabileceğini ileri sürmektedir. Bu süreçte eğitim sisteminin en önemli 

paydaşlarından biri olan öğretmenlerin değişimi sağlayabilecek şekilde epistemolojik dönüşümün de sağlanması 

önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda küreselleşmenin tüm boyutlarının yoğun bir 

şekilde hissedildiği içinde bulunduğumuz zaman; soyut, toplumsal değerleri dikkate almayan ve uygulanması zor 

öneriler etrafında vakit harcamak yerine, pratik, uygulanabilir önerileri hayata geçirme vaktidir. Bu gerekçelerle 

kongre temasının seçilmesi isabetli olmuştur.  

Kongreye yurt içinden ve dışından çok sayıda araştırmacının katılacak olması, bildiri konularının eğitim ve 

öğretimle ilgili problemlerin tanılanmasına yönelik betimsel ve ilişkisel araştırmalar yerine, sınıf-okul içinde 

yaşanan olası problemleri çözmeye odaklanmış uygulanabilirliği yüksek somut materyallerin tanıtımına yönelik 

hazırlanmış olması bizleri mutlu etmiştir. XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, davet ilanının 

paylaşılmasından hemen sonra eğitim bilimleri alanında çalışan akademik ve uygulamacı profesyonellerden 

büyük bir ilgi görmüştür. Kongre kapsamında sözlü-poster bildiri sunumlarının yanı sıra, çok sayıda çalıştay da 

yapılacaktır. Bu tür bilimsel toplantıların bilginin paylaşıldığı, yeni fikirlerin ortaya çıktığı platformlar olmasının 

yanı sıra meslektaşlar, okul yöneticileri ve öğretmenler arasında temasların kurulduğu, işbirliklerinin 

geliştirildiği, tecrübeli öğretim elemanlarının genç meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaştığı ortamlar olması da 

ayrıca önemlidir. Kongrenin ilk yapıldığı yıldan itibaren katılımcı sayısını sürekli arttıran, hem yurt içinden hem 

de yurt dışından ilgiyle takip edilen, alanında saygın bir yeri olan Kongrenin binin üzerinde eğitim paydaşının 

iştirakiyle hedeflenen amaca büyük ölçüde hizmet edeceği muhakkaktır.  

Bu anlamda XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nin dünyanın ve özellikle ülkemizin eğitim 

sorunlarının paylaşılıp tartışıldığı; üniversitelerimizin ve eğitim fakültelerimizin bu sorunların çözümüne yönelik 

ürettiği özgün çözümlerin sunulduğu, eğitim uygulamalarındaki yenilik, yaratıcılık ve değişim arayışlarının 

müspet bir mecraya sevk edildiği bir platform, insanlıkça özlediğimiz duruşu dik karakterli emrolunduğu gibi 

dosdoğru olan neslin/öğretmenlerin yetişmesine vesile olması dileğiyle tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı 

sunuyorum.  

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,  

Eğitim Fakültesi Dekanı 
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Dear Participants; 

Since 2012, our faculty has been hosting; 

- 11th National Primary Education Symposium in 2012, 

- 10th International Computer and Instructional Technology Symposium and ve 6th International Congress of 

Research in Education in 2016, 

- 2th International Congress on Teacher Education and Accreditation in 2018 

- International Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education Congress in 2019. 

Then, I would like to mention that we are honored to host the 12th International Congress of Educational 

Research, as the fifth largest scientific meeting that we will be hosting. I would also like to take this opportunity 

and to welcome our guests to our country, our province and our university. 

The theme of the congress to be held on April 25-28, 2019 with the support of the Ministry of National 

Education, the European Educational Research Association, the Association of International Educational 

Researches and the International Association of International Researchers and the International Qualitative 

Research Association was determined as “21st Century Teacher Education Policies: Evidence, Research and 

Prayer”. It is an important opportunity for our Congress to come to a time when the public announcement of the 

2023 National Education Vision Document has been discussed more frequently than ever before, especially in 

how the quality of teacher education can be maintained and sustained. The literature on the subject area suggests 

that change can only be achieved if innovative research is carried out in teacher education and supported by 

innovative policies. In this process, it is an important need to provide the epistemological transformation of the 

teachers who are one of the most important stakeholders of the education system. In this context, when all the 

dimensions of globalization are felt intensely; it is time to implement practical, feasible proposals, rather than 

wasting time on abstract, socially difficult and difficult to implement recommendations. For these reasons, the 

selection of the congress theme was accurate. 

We are delighted that many researchers from the country and abroad participated in the congress, and that the 

subjects were prepared for the promotion of concrete materials with high applicability focused on solving 

possible problems in the classroom-school, rather than descriptive and relational studies aimed at diagnosing 

problems related to education and training. 12th International Congress of Educational Research received a great 

deal of interest from academic and practitioner professionals working in the field of educational sciences 

immediately after the announcement of the invitation announcement. In addition to oral-poster presentations, a 

large number of workshops will be held during the congress. In addition to being a platform where this kind of 

scientific knowledge is shared, new ideas emerge; it is also important that the contacts between the colleagues, 

the school administrators and the teachers are established, the collaborations are improved, and the experienced 

instructors share their experiences with their young colleagues. Since the first year of the congress, the Congress 

has a respected place in its field, which has been continuously increasing the number of its participants, followed 

by interest from the country and abroad, and for sure will greatly serve its aimed outcomes  

In this sense, we offer that the International Education Research Congress has shared and discussed the 

educational problems of the world and especially of our country; a platform in which our universities and 

education faculties produce original solutions to these problems, where the search for innovation, creativity and 

change in educational practices are sent to a positive media, and that the stance of the humanity we miss is the 

motive of being a direct character, as well as the right of the generation / teachers.  

Prof. Dr. Mehmet KUCUK 

Recep Tayyip Erdoğan University, 

Dean of Faculty of Education 
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MODELLERİ 

 

RİZE İLİNDE SÖYLENEN NİNNİLERİN KONULARINA GÖRE İNCELENMESİ: “PAZAR, 

FINDIKLI VE ÇAMLIHEMŞİN” ÖRNEĞİ 

 

GÜMÜŞHANE İLİNDE SÖYLENEN TEKERLEME VE BİLMECELERİN İNCELENMESİ: 

“ŞİRAN, TORUL VE KÜRTÜN” ÖRNEĞİ 

 

OKUL SPORLARININ SPORCU ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVEN DURUMLARINA KATKISININ 

CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ 

 

FUTBOL SPORCULARININ SPOR YAPMA YILINA GÖRE ETKİLİ İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

SPORCU ÖĞRENCİLERİN SOSYALLEŞME DURUMLARINA OKUL SPORLARININ 

KATKISININ CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ 

 

KANO MÜSABAKALARINA KATILAN SPORCU ÖĞRENCİLERİN DURUMLUK KAYGI 

DÜZEYLERİNİN SPORCULARIN ANTRENMAN SAYILARINA GÖRE İNCELENMESİ 

 

OYNADIKLARI OYUN BÖLGESİNE GÖRE SPORCU ÖĞRENCİLERİN ETKİLİ İLETİŞİM 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ; FUTBOL SPOR DALI ÖRNEĞİ 

 

OKUL SPOR DALLARININ SPORCU ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVENLERİNE OLAN KATKISININ 

SPOR YAPMA YILLARINA GÖRE İNCELENMESİ 

 

8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAYI DUYU BECERİLERİ İLE CEBİRSEL MUHAKEME 

BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME STİLLERİ 

 

ÖĞRETMENLERİN ÇOKTAN SEÇMELİ SORU YAZIMINDA KARŞILAŞTIKLARI 

SORUNLARIN İNCELENMESİ 

 

ÖĞRETMENLERİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SEMİNERİ ÖNCESİ VE SONRASINDAKİ 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

 

YÖK SONRASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME UYGULAMALARI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

 

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE OKUL YÖNETİCİLİĞİNİ ÖRNEK OLAYLARLA ANLAMAK 

 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER UYUMLULUKLARININ ÖZGECİLİK VE MESLEĞİ 

SEVME AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) 

KAVRAMIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİN ANALİZİ 

 

EĞİTİMDE ARDUİNO KULLANIMI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRENCİ SAĞLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GİRESUN İLİ 

ÖRNEĞİ 

 

 

259 

 

 

269 

 

 

280 

 

 

293 

 

 

303 

 

 

315 

 

 

326 

 

 

345 

 

 

354 

 

 

363 

 

 

372 

 

 

379 

 

 

389 

 

 

398 

 

 

413 

 

422 

 

 

433 

 

 

441 

 

 

457 

 

466 

 

 

474 

 

 

489 

 

500 

 

 

 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

 

xxviii 

SINIF ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TANIMLADIKLARI MESLEKİ 

İLKELERİ 

 

OKUL YÖNETİCİLERİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

 

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÖĞRETİMİNDE ATATÜRK’ÜN LİDERLİK 

ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 

AİLEDE KAZANDIRILMASI GEREKEN DEĞERLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

 

OKUL ORTAMINDA ÖNEMİNİ KAYBEDEN DEĞERLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN Görüşleri 

 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK 

DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA ALIŞKANLIKLARININ ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANATA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ (RİZE İLİ ÖRNEĞİ) 

 

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE 

DERS BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMA ÖZYETERLİLİK ALGILARINA 

İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

 

TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME SİSTEMİ 

 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ VE KOP-KİTAPP 

UYGULAMASININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

AKADEMİK KULÜPLERİN ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ: ÜYE GÖRÜŞLERİ 

 

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERİN TABLET KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 

 

TÜRKİYE’DE ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ: MEVCUT DURUM VE ÖNERİLER 

 

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK CİSİMLERİN AÇINIMINI 

KAVRAYIŞLARI 

 

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAREKÖKLÜ İFADELERİ KAVRAYIŞLARININ 

İNCELENMESİ 

 

2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NA GÖRE HAZIRLANMIŞ ORTAOKUL TÜRKÇE 

DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞSEL ÇELİŞKİ STRATEJİSİNE YÖNELİK 

GÖRÜŞLERİ VE BİLİŞSEL ÇELİŞKİ ANILARI 

 

KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİYLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÇALIŞMA KÂĞITLARININ 

BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİNDE İLKOKUL 4.SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ 

 

“ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ” ÜNİTESİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN 

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM MATERYALİNİN TANITIMI 

 

İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA KARŞILAŞILAN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞI VE 

BUNA İLİŞKİN ÖĞRETMEN TUTUMLARI 

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA KARŞILAŞILAN İSTENEN VE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ 

DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

 

DEZAVANTAJLI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ BAŞARISI, 

TUTUMU VE KAYGISININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İncelenmesi 
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12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM TARİHİ TEMELLİ HİKÂYEYE DAYALI ÖĞRETİM 

SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: NANOTEKNOLOJİ KONUSU ÖRNEĞİ 

 

2018 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

YAKLAŞIMI 

 

SINIF VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL YETERSİZLİĞE SAHİP 

BİREYLERE İLİŞKİN ALGILARI 

 

KARİKATÜR DESTEKLİ BİLİM TARİHİ TEMELLİ HİKÂYELERİ İÇEREN ÖĞRETİM 

SÜRECİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: JOULE-THOMSON OLAYI 

 

PDR ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIM AMAÇLARI İLE KONTROL ODAĞI 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİ İLE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNE SİMETRİ KONUSUNUN 

ÖĞRETİMİ 

 

FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN UZAMSAL CANLANDIRMA 

BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAMSAL CANLANDIRMA YETENEKLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

FARKLI BRANŞLARDAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMA BECERİLERİNİN 

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ İLE İLGİLİ KAVRAMSAL 

ANLAMALARI 

 

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI VE SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMUN 

FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE SANATSAL YARATICILIK 

FAALİYETLERİ 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI VE ÖĞRETİM 

DURUMLARINDAKİ KARŞILIĞI 

 

İLKOKUL 4.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE 

ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ VE OKUMA 

ALIŞKANLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVINA KATILAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ADAY 

ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

OKUL MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN 

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

 

ENERJİ KORUNUMU KONUSUNDA GELİŞTİRİLEN ANALOJİLERİN BİLİMSEL SÜREÇ 

BECERİLERİNE ETKİSİ 

 

TÜRK TOPLUMUNUN BİLİMSEL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT UYGULAMADAN YANSIMALAR 

 

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YARATICI YAZMA BECERİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

FEN EĞİTİMİNDE AKSİYON ARAŞTIRMASI TEMELLİ LABORATUAR UYGULAMASI 

 

2018 YILI OKUL YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: RİZE 

ÖRNEĞİ 

 

KODLAMA EĞİTİMİNDE BLOK TABANLI MOBİL KODLAMA ARACI APP INVENTOR 
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MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN OKULDA MARUZ KALDIĞI ÖĞRETMEN YILDIRMASI 

(MOBBİNG): BİR ÖZEL DURUM ÇALIŞMASI 

 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE MİZAH KULLANIMINA İLİŞKİN 

TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENME 

 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN “OYUN ZAMANI” HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

YABANCI UYRUKLU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE 

KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

 

UZMANLAR TARAFINDAN GÖRÜŞ BİRLİĞİ SAĞLANAN BİLİMSEL OKURYAZARLIĞIN 

DEĞER VE TUTUM BOYUTUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI 

 

ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZDEŞLİK KONUSUNDAKİ KAVRAM 

YANILGILARI 

 

SCIENCE PROSPECTIVE TEACHERS’ SELF-EVALUTION IMPLEMENTATION OF 

PEDAGOGICAL KNOWLEDGE COMPARED WITH ACADEMIC MEMBER’S EVALUATION 

 

ASSESSMENTS OF IMPLEMENTATION OF SUBJECT MATTER KNOWLEDGE BY 

PROSPECTIVE TEACHERS AND FACULTY INSTRUCTOR 

 

HALK EĞİTİM YETİŞTİRME KURSLARININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

FARKLI SPOR DALLARI İLE İLGİLENEN SPORCULARIN YARALANMA KAYGI 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN 

BEDENSEL YETERLİLİK SINAV PERFORMANSLARINA ETKİSİ 

 

TÜRKİYENİN FARKLI BÖLGELERİNDEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ 

BÖLÜMLERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK MOTİVASYON VE SPORDA 

GÜDÜLENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

ERGENLERDE KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞININ YORDAYICILARI OLARAK ÖZ 

DUYARLIK VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI 

 

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ODAKLI AKADEMİK RİSK ALMA 

DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOLOJİ KAVRAMINA İLİŞKİN 

METAFORİK ALGILARI 

 

TAKIM SPORLARINDA ETKİLİ İLETİŞİM DÜZEYİNİN İNCELENMESİ 

 

KİMYA EĞİTİMİNDE DENEY VİDEOLARININ KULLANIMI: REDOKS TEPKİMESİ ÖRNEĞİ 

 

İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA BULUNAN METİNLERİN YAPI 

UNSURLARININ İNCELENMESİ 

 

FEN BİLGİSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI KARARLARININ İÇERİK 

ANALİZİ 

 

FEN BİLİMLERİNDE KAVRAM KARİKATÜRÜNÜN KAVRAM YANILGILARININ 

GİDERİLMESİ ÜZERİNE ETKİSİ (RİZE ÖRNEKLEMİNDE) 

 

GÖRME ENGELLİ OLAN VE OLMAYAN GENÇLERİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 
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SÖZLÜ VE YEREL TARİH UYGULAMALARININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK 

TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ 

 

ORTAÖĞRETİM TÜRKÇE DERSLERİNDE OKUTULAN TÜRK VE DÜNYA KLASİKLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI: ÇALIKUŞU VE JANE EYRE'NİN HAYATA BAKIŞ AÇISI ÖRNEĞİ 

 

BİR WEB 2.0 ARACI OLAN KAHOOT PROGRAMINI DERSLERİNDE KULLANAN FARKLI 

BRANŞLARDAKİ ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DOĞUM SIRALARI VE MERHAMET 

DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 

 

‘SOSYAL HAYAT MODÜLÜ’ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLEN MATERYALLERE YÖNELİK 

HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ 

 

TÜRKİYE’DE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EĞİTİMİN MİLLÎLİK BİLANÇOSU 

 

FEN BİLGİSİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK ROBOTİK 

TEKNOLOJİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ 

 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLARIN 
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ÖZET  

Genetik bilimi, gelişen ve değişen dünyada hızlı ilerleyişi ile bütün çevrelerin dikkati çeken önemli bir 

alandır. İnsana ait bütün bilginin genlerde bulunması, bilim insanlarında bu bilgiyi ortaya çıkarma ve düzenleme 

isteği uyandırmaktadır.  Bu nedenle eğitim ortamlarında genetiğe olan ilginin artırılması, oluşabilecek kavram 

yanılgılarının giderilmesi gelecek nesillerin bu alana yönelimi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, lisans 

programındaki fen bilgisi öğretmen adaylarının görsel imajlar üzerinden bazı genetik yapıları belirleme 

düzeylerini tespit etmektir.  Bu amaçla genetik yapılarla ilgili görsel olarak belirlenmiş 11 anatomik yapıyı 

içeren imaj-analoji geliştirme formu kullanılmıştır. Araştırmada, durum çalışması desenlerinden “Bütüncül Tek 

Durum Deseni” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, öğretmen adaylarına ait çizimleri içeren fotoğrafların 

bulunduğu tablolar şeklinde sunulmuştur.  Çalışma 2018-2019 öğretim yılında Erzincan Binalı Yıldırım 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi anabilim dalında öğrenimlerine devam eden 25 öğretmen 

adayı ile yürütülmüştür.  Araştırma sonucunda, genetik yapılara ait tam bilimsel çizimlerin yüzde değerleri; 

kromozom %8, kromatid %23, sentromer %36, homolog kromozom %15, haploit %6, diploit %6, sitokinez 

%44, tetrat %21, krossingover %27, ara lamel %39, kromatin iplik %32 şeklindedir. Bu durum öğretmen 

adaylarının genetik kavramlar için görsel imajlarının istenilen düzeyde olmadığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Genetik Kavramaları,  Görsel İmaj,  Öğretmen Adayı. 

ABSTARCT 

Genetic science is an important area that attracts attention of all circles with its rapid progress in the 

developing and changing world. The fact that all human information is present in genes raises the desire of 

scientists to reveal and edit this information. Therefore, it is important to increase the interest in genetics in 

education environments and to eliminate the misconceptions that may arise in terms of future generations' 

orientation to this field. The aim of this study is to determine the level of determination of some genetic 

structures of science teachers in the undergraduate program through visual images. For this purpose, the image-

analogy development form which contains 11 anatomical structures related to the genetic structures has been 

used. In the study, “Holistic Single State Pattern durum was used from the case study patterns. The findings are 

presented in the form of tables containing photographs of prospective teachers. The study was carried out with 

25 pre-service teachers in Erzincan Binalı Yıldırım University Faculty of Education Department of Science 

Education. As a result of the research, the percentage values of the complete scientific drawings of the genetic 

structures; chromosome 8%, chromatid 23%, centromere 36%, homologous chromosome 15%, haploit 6%, 

diploid 6%, cytokinez 44%, tetrate 21%, krossingover 27%, intermediate lamella 39%, 32% of the chromatin 

yarn is. This shows that the pre-service teachers' visual images for genetic concepts are not at the desired level. 

Keyword: Genetic Clutches, Visual Image, Teacher Candidate.  
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1. GİRİŞ 

Yaşayan organizmalar, kendi türünden canlılar üretebilme yeteneklerinin olmasıyla ayırt 

edilirler. Her canlı kendi benzerini meydana getirir (Campbell and Reece, 2010) . Canlılardaki 

yaşamsal özelliklerin tümünün; örneğin insandaki göz, saç, ten rengi, boy uzunluğu, davranışlar ya da 

en ilkel canlılar olan prokaryotların bir enzimi sentezleyebilme yeteneği gibi kuşaktan kuşağa 

aktarılmasına kalıtım denir (Sağlam, 2000).  

Genetik,  bir organizmanın genomunun değiştirilmesi (mutasyon) veya farklı bir canlıdan 

alınan ya da sentetik genlerin aktarılması (klonlama) yoluyla, canlıların kalıtsal özelliklerinin 

değiştirilmesi, onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim alanıdır (Çelik 

Akdur 2012). Gregor Mendel’in 19. yüzyılda bezelyelerle yaptığı çalışmaların sonuçları, planda 

olmadığı kadar yankı uyandırmış ve yüz elli yıl sonra dünyada ilgi odağı bilim dallarından biri olan 

genetiğin temelini oluşturmuştur (Bozcuk, 2000; Çırakoğlu, 2002; William and Cummings, 1996).  

Bilim çağının önemli unsurlarından olan genetik ve biyoteknoloji, gelişimini sürekli artırmış, 

elde edilen bulgular insanoğlunun gelebileceği noktaların ne kadar muhteşem olabileceğini 

göstermiştir. Genetik ve biyoteknoloji alanında devam eden çalışmalar bu alana verilen önemin 

artmasına ve bu konuda yapılan çalışmaların hız kazanmasına neden olmuştur.  2000’li yıllarda 

biyoteknoloji alanındaki gelişmeler, insanlığın geleceğini değiştirecek boyuta ulaşmaktadır. Bunun 

yanında tüm dünyayı tehdit eden çevre sorunları ve sağlık alanında bazı hastalıklara çözüm arayışı da 

diğer temel bilimlerle beraber biyolojinin çözmeye çalıştığı problemlerdir. İnsanlığı çok yakından 

ilgilendiren bu konular hakkında gelecek kuşakların bilgilendirilmesi ancak genetik eğitimi ile 

sağlanabilir (Nakipoğlu, 1994). Kısacası, diğer bilim dallarında olduğu gibi, insanın hayatını 

kolaylaştırma ve daha iyi bir konuma getirme amacında olan genetik bilimi bütün etik tartışmalara 

rağmen baş döndürücü hızla ve gelişmelerle gündemde kalacaktır (Saglam,2003).  

Bilim ve teknolojide mevcut gelişmelerin eğitim ortamlarına yansıtılması gençlerin öğrenme 

biçimlerini bilgiyi algılama ve kalıcı nitelikli hale getirmesini sağlamaktadır. Bu nedenle mevcut 

gelişmelerin sürekli bir şekilde eğitim ortamlarına aktarılması gerekir. 

Düşünen, üreten, yaratan, paylaşan, kendine güvenli, etkileşime yatkın, bilgi ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve becerilere sahip, dünyaya ve gelişmeler duyarlı, donanımlı 

bireyler olarak ifade edilebilecek beklentileri karşılamanın yollarından biri de teknolojiyi bilmek ve 

onu etkin olarak kullanabilmektir (Satıcı, Akkuş ve Alp, 2009). 

Eğitim, gençlerin gelecekteki başarılarının temelidir (Dünya Sağlık Raporu, 1998). Bilimsel 

gelişmelerle birlikte fen bilimleri dersi öğretim programı da birçok kere güncellenmiştir. Türkiye’deki 

ilgili öğretim programları incelendiğinde ilkokuldan itibaren biyoteknoloji ve genetik eğitiminin 

temellerinin atılmaya çalışıldığı görülmektedir (Darçın, 2003). Biyoteknoloji ve genetik eğitiminin 

temel amacı insanlara genel bir bakış açısı kazandırmak ve son gelişmelerden haberdar olmalarını 

sağlamaktır (Klop, 2007). Konu hakkındaki temel bilgilerin küçük yaşlarda öğrenilmesi bu konuya 

ilişkin doğru ve mantıklı tutum geliştirilmesinde büyük öneme sahiptir.  

Genetik dersleri ile ilgili konuları ilk ve orta öğretim aşamasındaki öğrencilerin etkili ve kalıcı 

olarak öğrenebilmeleri için öğrenme ve öğretme sürecinin tasarlanması, süreçte kullanılan öğretim 
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yöntem ve tekniklerin, araç-gereç ve materyallerin seçiminde bizler tarafından gerekli özenin 

gösterilmesi gerekmektedir. Bunun sonucunda ise, genetikteki soyut kavramların öğrenciler tarafından 

daha kolay öğrenilmesi de sağlanacaktır (Uzun ve Sağlam, 2003). 

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının, sahip oldukları kavram yanılgıları, öğrencilerde var 

olan kavram yanılgılarının nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Genetikteki soyut kavramların 

oluşan kavram yanılgıları nedeniyle öğrencilerin zihinsel yapılarında yanlış imajlar oluşturmaları 

kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bilgiyi algılama ve kalıcı 

hale getirmesinde gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışma ile elde edilecek bilgiler doğrultusunda, öğretmen adaylarının genetik konularında 

sahip oldukları kavramsal yanılgıların, görsel imajlar üzerinden belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. YÖNTEM 

2.1.Araştırmanın Modeli  

Bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması, karmaşık bir durumun yoğun 

bir biçimde çalışılmasıdır (Stake, 1995, s. xi). Araştırmanın içerisinde yer alan kalıtım kavramları yapı 

ve çeşitleri ayrı ayrı incelenmiş olup, her başlık için farklı katılımcılardan çeşitli örnekler verilmeye 

özenle dikkat edilmiştir.  

2.2.Araştırmanın Katılımcıları  

Araştırma 2018-2019 öğretim yılında Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri 

Eğitimi anabilim dalında öğrenimlerine devam eden 25 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. 

Katılımcılarının belirlenmesinde gönüllü olması amaçlandığı için örnekleme yöntemine gidilmemiştir.  

2.3.Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak 11 sorudan oluşan açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Alan 

eğitiminde uzman iki biyoloji eğitimcisi veri toplama araçlarını kapsam bakımından kontrol etmiş, bu 

sayede veri toplama aracının geçerliği sağlanmıştır. Alan eğitiminde uzman iki fen eğitimcisinin 

verileri kodlamaları ve kategorilemeleri arasındaki %95 tutarlılık ise veri toplama araçlarının 

güvenirliğini sağlamıştır. 

2.4.Verilerin Toplanması 

Araştırma 2018-2019 öğretim yılı güz döneminde uygulanmıştır. Erzincan Üniversitesi Fen 

Eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 25 aday öğretmene, araştırmacının bizzat kendisi tarafından 

anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

2.5.Verilerin Analizi  

Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Açık uçlu soru formundan toplanan veriler 

kodlanmıştır. Kodlar yeniden düzenlenerek kategoriler oluşturulmuştur. Kategorilere ait frekanslar 
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belirlendikten sonra yüzde hesabı yapılmıştır. Ayrıca oluşturulan kategorilerin bütün kodları 

kapsayacak şekilde yapılandırılmış olması da kontrol edilmiştir. Yani tersten içerik analizi kontrolü de 

yapılmıştır (Erickson, 2004). 

3. BULGULAR 

Araştırma verilerinin analizi sonunda elde edilen bulgular on bir başlık altında toplanıp 

yorumlanmıştır. Bunlar; öğretmen adaylarının kromozom, kromatid, sentromer, homolog kromozom, 

haploit, diploit, sitokinez, tetrat, krossingover, ara lamel, kromatin iplikiçin oluşturdukları gösterim 

biçimindedir.  Araştırma verileri tablolar halinde sunulmuş, değerlendirme frekans ve yüzde olarak 

verilmiştir.  

Öğretmen adaylarının kromozomlar için oluşturdukları görsel imajlar Tablo 1’de gösterilmiştir 

Tablo 1. Öğrencilerin Kromozom Gösterimi Hakkındaki İmajları 

 

Öğretmen adaylarının kromozom için çizmiş oldukları kromozomimajları için tam bilimsel 

çizim imajları %8,kısmen bilimsel çizimler için %72, bilimsel olmayan çizimle için %20, soruyla 

ilgisiz çizimler bulunmamaktadır (Tablo 1). 

Öğretmen adaylarının kromatid için oluşturdukları görsel imajlar Tablo 2’de gösterilmiştir.  
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Tablo 2. Öğrencilerin Kromatid Gösterimi Hakkındaki İmajları 

 

Öğretmen adaylarının kromatid için çizmiş oldukları kromatid imajları için tam bilimsel çizim 

imajları %23, kısmen bilimsel çizimler için %14, bilimsel olmayan çizimle için %46, soruyla ilgisiz 

çizimler için % 19’dir (Tablo 2). 

Öğretmen adaylarının sentromer için oluşturdukları görsel imajlar Tablo 3’de gösterilmiştir.  

Tablo 3. Öğrencilerin Sentromer Gösterimi Hakkındaki İmajları 

 

Öğretmen adaylarının sentromer için çizmiş oldukları sentromer imajları için tam bilimsel 

çizim imajları %36, kısmen bilimsel çizimler için %14, bilimsel olmayan çizimle için %27, soruyla 

ilgisiz çizimler için % 14’dir. (Tablo 3).  

Öğretmen adaylarının homolog kromzom için oluşturdukları görsel imajlar Tablo 4’de 

gösterilmiştir.  
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Tablo 4. Öğrencilerin Homolog Kromozom Gösterimi Hakkındaki İmajları 

 

Öğretmen adaylarının homolog kromozom için çizmiş oldukları homolog kromzom imajları 

için tam bilimsel çizim imajları %15, kısmen bilimsel çizimler için %30, bilimsel olmayan çizimle için 

%40, soruyla ilgisiz çizimler için % 20’dir (Tablo 4). 

Öğretmen adaylarının haploit için oluşturdukları görsel imajlar Tablo 5’de gösterilmiştir.  

Tablo 5. Öğrencilerin Haploit Gösterimi Hakkındaki İmajları 

 

Öğretmen adaylarının haploit için çizmiş oldukları haploit imajları için tam bilimsel çizim 

imajları %6, kısmen bilimsel çizimler için %12, bilimsel olmayan çizimle için %71, soruyla ilgisiz 

çizimler için % 12’dir (Tablo 5). 

Öğretmen adaylarının diploit için oluşturdukları görsel imajlar Tablo 6’de gösterilmiştir.  
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Tablo 6. Öğrencilerin Diploit Gösterimi Hakkındaki İmajlar 

 
Öğretmen adaylarının diploit için çizmiş oldukları diploit imajları için tam bilimsel çizim 

imajları %6, kısmen bilimsel çizimler için %19, bilimsel olmayan çizimle için %69, soruyla ilgisiz 

çizimler için % 6’dir (Tablo 6). 

Öğretmen adaylarının sitokinez için oluşturdukları görsel imajlar Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Öğrencilerin Sitokinez Gösterimi Hakkındaki İmajları 

 

Öğretmen adaylarının sitokinez için çizmiş oldukları sitokinez imajları için tam bilimsel çizim 

imajları %44, kısmen bilimsel çizimler için %0.11, bilimsel olmayan çizimle için %44, soruyla ilgisiz 

çizimler için % 0’dir (Tablo 7). 

Öğretmen adaylarının tetrat için oluşturdukları görsel imajlar Tablo 8’de gösterilmiştir.  

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

8 

Tablo 8. Öğrencilerin Tetrat Gösterimi Hakkındaki İmajları 

 

Öğretmen adaylarının tetrat için çizmiş oldukları tetrat imajları için tam bilimsel çizim imajları 

%21, kısmen bilimsel çizimler için %14, bilimsel olmayan çizimle için %29, soruyla ilgisiz çizimler 

için % 36’dir (Tablo 8). 

Öğretmen adaylarının Krossing Over için oluşturdukları görsel imajlar Tablo 9’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 9. Öğrencilerin Krossing Over Gösterimi Hakkındaki İmajları 

 

Öğretmen adaylarının krossingover için çizmiş oldukları krossingover imajları için tam 

bilimsel çizim imajları %27, kısmen bilimsel çizimler için %33, bilimsel olmayan çizimle için %27, 

soruyla ilgisiz çizimler için % 13’dir (Tablo 9). 

Öğretmen adaylarının ara lamel için oluşturdukları görsel imajlar Tablo 10’de gösterilmiştir.  
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Tablo 10. Öğrencilerin Ara Lamel Gösterimi Hakkındaki İmajları 

 

Öğretmen adaylarının ara lamel için çizmiş oldukları ara lame limajları için tam bilimsel çizim 

imajları %39, kısmen bilimsel çizimler için %17, bilimsel olmayan çizimle için %17, soruyla ilgisiz 

çizimler için % 13’dir (Tablo 10). 

Öğretmen adaylarının kromatin İplik için oluşturdukları görsel imajlar Tablo 11’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 11. Öğrencilerin Kromatin İplik Gösterimi Hakkındaki İmajları 

 

Öğretmen adaylarının kromatin iplik için çizmiş oldukları kromatin iplik imajları için tam 

bilimsel çizim imajları %32, kısmen bilimsel çizimler için %21, bilimsel olmayan çizimle için %26, 

soruyla ilgisiz çizimler için %21’dir (Tablo 11). 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada görsel imajlar üzerinden bazı genetik kavramların, öğretmen adayları 

tarafından nasıl çizildiği ve mevcut yanılgılarının hangi düzeyde olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 

Elde edilen verilere göre öğretmen adaylarının kromozom gösterimi hakkındaki imajlarına 
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bakıldığında bilimsel olmayan çizimler için %20’lik bir dilime sahip olduğu bilgisine varılmıştır 

(Tablo 1). Bunun nedeni öğrencilerin kavramları zihinlerinde soyut olarak kalması olabilir. Öğretmen 

adaylarının kromatid gösterimi hakkındaki imajları bakıldığında bilimsel olmayan çizimler için 

%46’lik bir dilime sahip olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2). Öğrencilerin kendi zihinlerinde doğru 

olarak somutlaştıramadığından birtakım yanılgılı düşünceler oluşturmasından kaynaklanmış olabilir. 

Öğretmen adaylarının sentromer gösterimi hakkındaki imajları için tam bilimsel çizim imajları 

%36’lik bir dilime sahip olup sentromer gösterimi hakkındaki bilgilerine varılmıştır (Tablo 3). 

Öğrencilerin kavramları genel olarak bildikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının homolog 

kromozom gösterimi hakkındaki imajları için bilimsel olmayan çizim imajları %40’lik bir dilime sahip 

olduğu sonucuna varılmıştır (Tablo 4). Öğrencilerin öğrenmiş olduğu bilgi birikimlerinde 

öğretmenlerin bilgi eksikliği neden olmuş olabilir.  Öğretmen adaylarının haploit gösterimi hakkındaki 

imajları için bilimsel olmayan çizimle için %71’lik bir dilime sahip olduğu tespit edilmiştir (Tablo 5). 

Öğrencilerin bilgi eksiklikleri ve kavramları somutlaştıramadığı böyle bir sonucun ortaya çıkmasına  

neden olmuş olabilir .Öğretmen adaylarının diploit gösterimi hakkındaki imajları için bilimsel 

olmayan çizimle için %69’lik bir dilime sahip olup diploit gösterimi hakkındaki bilgilere varılmıştır 

(Tablo 6). Öğrencilerin büyük bir kısmının kavramları anlamada zorlandığı görülmüştür. Öğretmen 

adaylarının sitokinez gösterimi hakkındaki imajları için bilimsel çizim imajları %44’lik bir dilime 

sahip olup sitokinez gösterimi hakkındaki bilgiler tespit edilmiştir (Tablo 7). Öğrenciler soyut olan 

bilgileri kendi zihinlerinde doğru olarak somutlaştıramadığından birtakım yanılgılı düşünceler 

oluşturmakta olabilir. Öğretmen adaylarının tetrat gösterimi hakkındaki imajları için soruyla ilgisiz 

çizimler için % 36’lik bir dilime sahip olduğu sonucuna varılmıştır (Tablo 8). Öğrencilerin bilgi 

eksikliği kavram yanılgılarının nedenlerinden biri olabilir. Öğretmen adaylarının krossingover 

gösterimi hakkındaki imajları için kısmen bilimsel çizimler için %33’lik bir dilime sahip olup 

krossingover gösterimi hakkındaki bilgilere varılmıştır (Tablo 9). Öğrencilerin birtakım yanılgılı 

düşünceler oluşturmakta olduğu ve bunların doğru olduğuna inanmakta olduğu görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının ara lamel gösterimi hakkındaki imajları için tam bilimsel çizim imajları %39’lik 

bir dilime sahip olduğu sonucuna varılmıştır (Tablo 10). Öğretmen adaylarının kromatin iplik 

gösterimi hakkındaki imajları için tam bilimsel çizim imajları %32’lik bir dilime sahip olup kromatin 

iplik gösterimi hakkındaki bilgilere varılmıştır (Tablo 11). Öğrencilerin kavramları zihinlerinde 

somutlaştırdığı görülmektedir. 

Bu araştırma sonucunda, kullanılan açık uçlu soru formu, genetik öğretim programının temel 

konularından oluşmasına karşın, analizler, öğretmen adaylarının büyük bir kısmının bazı temel 

kavramları anlamada zorlandığını ve sahip oldukları kavram yanılgılarından kaynaklandığı gerçeğini 

kuvvetle desteklemektedir. 

Bulgular üzerinde yapılan incelemelerde ilk olarak, bilgi eksikliği kavram yanılgılarının 

nedenlerinden biri olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına ve öğretmenlerin açıklamalarına göre; 

öğrenciler bilgi eksikliği nedeniyle kavramlarla ilgili kendilerine sorulan soruları mevcut olan 

bilgilerini kullanarak vermektedirler. 

İkinci olarak, somutlaştırma amaçlı gösterimlerin yapılmamasının kavram yanılgılarının bir 

başka nedeni olduğu elde edilen bulgulardan çıkarılabilir. Araştırma sonuçlarına ve öğretmenlerin 

açıklamalarına göre; öğrenciler somut olarak göremediklerini kendi zihinlerinde farklı şekillerde 

somutlaştırarak farklı kavram yanılgılarını zihinlerinde yapılandırmaktadırlar. 
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Elde edilen bu bulgular üzerinde yapılan incelemeler sonunda kavram yanılgılarının 

giderilmesinde konu ile ilgili görsel nitelik taşıyan somutlaştırılma işlemi tasarlanması gerekmektedir. 

Bulgulara göre, öğrenciler soyut olan bilgileri kendi zihinlerinde doğru olarak somutlaştıramadığından 

birtakım yanılgılı düşünceler oluşturmakta ve bunların doğru olduğuna inanmaktadırlar. Bu şekilde 

oluşan yanılgıların önlenebilmesi için elde edilen bulgular da soyut olan kavramları somutlaştırmak 

amacıyla deneylerin tasarlanması gerekmektedir. Somutlaştırmak amacıyla deneylerin tasarlanması 

gerektiği önerisi, ankete katılan öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının görsel imajlar üzerinden bazı 

genetik kavramlara ait bilgi düzeylerinden bu sonuca ulaşılabilmektedir. 

Kavram yanılgılarının belirlenmesi, öğretmen adaylarının sahip oldukları kavram 

yanılgılarının eğitim gördükleri süre içinde farkına varmaları ve düzeltmeleri için fırsat 

sağlayacağından oldukça önemlidir. Bu nedenle, öğretmen adayları ve öğretmenler, genetik alanında 

saptanan kavram yanılgıları ve bu kavram yanılgılarının nedenleri, nasıl önleneceği ve ne şekilde 

giderileceği konularında eğitim seminerleri gibi etkinlikler yolu ile bilgilendirilmelidir. 
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ÖZET 

Bu çalışma ile Fen eğitiminde önemli bir yere sahip olan Analojilerin uygulanmasına yönelik, öğretmen 

adaylarının hücre organelleri konusunda oluşturdukları analojilerin betimsel olarak değerlendirilmesi 

hedeflenmiştir.   Öğretmen adaylarının hücre organelleri için oluşturdukları analojiler tam bilimsel analojiler, 

bilimsel analojiler ve bilimsel olmayan analojiler olarak katagorize edilmiş, verilen cevaplar doğrultusunda 

yüzde ve frekans değerleri verilmiştir. Araştırmaya ait sonuçlar incelendiğinde öğretmen adaylarının özellikle 

“ribozom ve plastidler” organelleri ile ilgili yapmış oldukları analojilerin yetersiz oldukları tespit edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının yapmış olduğu analojilerde hedef ve kaynak açıklamasının yetersiz olduğu ve analojilerin 

sınırlılıklarının belirtilmediği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Analoji, Fen Eğitimi, Hücre organelleri. 

ABSTRACT 

With this study, it is aimed to descriptively evaluate the analogies of pre-service teachers about cell 

organelles, which are important for the application of analogies which have an important place in science 

education. The analogies of pre-service teachers for cell organelles were categorized as full scientific analogies, 

scientific analogies and non-scientific analogies, and percentage and frequency values were given according to 

the given answers. When the results of the study were examined, it was determined that the analogies of teacher 

candidates about ”ribosomes and plastids” organelles were insufficient. In the analogies of pre-service teachers, 

it was determined that the target and source explanations were insufficient and the limitations of the analogies 

were not specified. 

Keyword: Analogy, Science Education, Cell organelles. 
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GİRİŞ 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hayatımızdaki etkileri son derece önemlidir. Gelecekteki 

hayatımızı da etkileyeceği çok açıktır. Ülkemizin güçlü bir gelecek oluşturabilmesi için vatandaşlarını 

fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirmesi gerekmektedir (Korkmaz, Tatar, Kıray ve Kibar, 2013). Bu 

sürecin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için fen konularının, öğrencilerde kavram yanılgıları 

oluşturmadan net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.  

Fen bilimleri dersinde somut kavramlar olduğu gibi soyut kavramlar da bolca bulunmaktadır. 

Bu soyut kavramlardan biri de ‘‘hücre’’ kavramıdır.  Öğrenciler pek çok faktörün etkisiyle hücre 

konusunu tam olarak zihinlerinde anlamlandıramazlar. Konuşma dilinin kullanımı, karşılaştırmalı 

açıklamalar, bir kelimenin gerçek anlamından farklı anlamlarda kullanımı ve ders kitapları 

öğrencilerin hücre ile ilgili kavramları uygun bir şekilde düzenlemelerinde güçlüklere neden olabilir 

(Akt: Yağbasan, 2003:112). 

Biyolojinin en temel konularından biri hücre kavramıdır. Öğrencilere, özellikle canlı ve 

canlılık gibi biyolojiyle ilgili bütün konuların özünde olduğunu varsaydığımız konuların 

kavratılabilmesi için öncelikli olarak hücre kavramının doğru bir biçimde öğretilmesinin büyük önem 

taşıdığı düşünülmektedir (Yörek, 2007). 

Hücreler organizmada bulundukları yer ve fonksiyonla ilişkili olarak değişik şekil, büyüklük, 

renk ve viskoziteye sahiptirler. Örneğin, çok hareketli olan sperm hücresi oval ve kamçılı iken, fazla 

harekete ihtiyacı olmayan yumurta hücresi yuvarlak ve hareketsizdir. Böylesine çeşitlilik arz eden 

hücrenin temel yapı ve organellerinin, öğretmen adayları tarafından hangi oranlarda bilindiğini ve bu 

konuyla ilgili kavramsal anlamalarını açığa çıkarmak amacıyla konu ile ilgili öğrenci çizimleri 

incelenerek bu çalışma yürütülmüştür. 

Somut kavramların zihinde canlandırılması daha kolay olduğundan öğrenciler soyut 

kavramları (hücre, elektrik, atom) somut örneklerle ilişkilendirdiğinde zihninde daha iyi 

yapılandırabilir ve yeni bilgiyi anlamlandırabilir. Öğrencilerin yeni öğrendikleri soyut kavramları 

zihninde canlandırıp yapılandırabilmesi için bu soyut kavramla benzer özellikte iyi bildiği bir kavramı 

ilişkilendirmesi gerekmektedir. Biyolojide soyut kavramların öğrencilere eksiksiz aktarılabilmesi için 

bazı yardımcı yöntemlere gerek duyulmaktadır. Tam bu noktada “analoji” tekniği biz eğitimcilere 

yardımcı olmaktadır.  

Analoji (benzeşim), bilinmeyen ve yabancılık çekilen bir olgunun, bilinen ve tanıdık gelen bir 

olguya benzetilerek açıklanmasıdır. Bilinmeyen olgu hedef, bilinen olgu ise kaynaktır. Analoji ile 

kaynak ve hedefin benzer özellikleri kıyaslanır ve bilinen bilgi sahasından bilinmeyen bilgi sahasına 

geçiş yapılır (Duit, 1991; Harrison ve Treagust, 1994). Kaynak daha iyi bilinen bilgi, hedef ise daha az 

bilinen veya bilinmeyen bilgidir. Analoji ise, kaynak kavramdaki özelliklerin hedef kavrama 

uygulanmasıdır. Kaynağın özellikleri hedefin özelliklerine ne kadar çok uyuyorsa, analoji o kadar 

etkili ve güçlüdür (Glynn, 1991; Harrison ve Treagust, 1994).  

Analojiler öğrencilerin eski ve yeni bilgiler arasında kavramsal köprü kurmasına yardımcı 

olmakta ve anlamlı öğrenmeyi sağlamaktadır (Glynn & Takahashi, 1998). Analojilerin öğretim 
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sürecinde kullanılması öğrenmeyi desteklemenin yanı sıra; öğrencilerin derse yönelik tutumlarını da 

olumlu yönde etkilemektedir (Günel, Kabataş Memiş & Büyükkasap, 2009). Bunların yanı sıra 

analojiler öğrencilerin mevcut bilgiyi zihinlerinde organize etmelerine ve anlamlandırmalarına da 

katkı sağlamaktadır (Venville ve Donovan, 2006; Hutchison & Padgett, 2007). 

Analojiler özellikle öğrencilerin gündelik hayatlarında yer almayan fizik, kimya ve biyoloji 

kavramlarının öğretilmesinde oldukça etkili olmaktadır. Analojilerin kullanımı sonucunda öğrencilerin 

yaşantılarına ait bilgilerle yeni edinecekleri bilgiler arasında sağlam temellere dayalı köprüler 

kurulmaktadır.  

Analojide (benzetme) bilinenlerle bilinmeyenler arasındaki ilişkiyi ve transfer mekanizmasını 

açıklayan üç teori vardır. Parçasal (componential) teori, dört elemanın karşılaştırılarak aralarındaki 

ilişkinin muhakeme edilmesi gerektiren analoji türüdür. Basit bir dille açıklamak gerekirse a:b=c:d 

ifadesinde belirtilen (kuş:tüy=köpek:?) ilişkinin kurulmasını gerektirir. Yapısal teoride benzerliğin 

kurulmasını ve bu benzerliğin anlaşılmasını sağlayan kesin kurallar ve sistem vardır. Bu kurallar 

temsil edilen bilginin anlaşılmasının sağlayan kesin kurallar temsil edilen bilginin sözdizimi 

kurallarına dayanır. İnsanlar genellikle soyutlanmış yüklemlerden çok, üst düzey ilişkilerin 

kullanılarak yapıldığı plânlamaları tercih ederler. Buna göre “güneş sistemi” ve “atom” arasında bir 

analoji yapılırken kaynak ve hedef olarak belirtilen ilişkisel benzerliklerde, “daha büyük” gibi düşük 

düzey ilişkiler veya “sıcak” gibi tek yönlü benzerlikler yerine “neden” gibi yüksek düzey ilişkiler 

kurularak, detaya inilir. Pragmatik teori ise analojiyi, amacı doğrultusunda ele alın. Pragmatik teoride 

bilgi, bir kaynaktan hedefe doğru plânlanırken hangi amaç için kullanıldığına bağlı olarak etkilenir. 

Farklı amaçlar aynı analojiler için bile farklı plânlamalar gerektirebilir. Bu nedenle kaynak analogtan 

hedef analoga transfer edilen şeyin ne olduğu çeşitli faktörlerle belirlenir. 

Bunun içindir ki analoji ile yapılan anlamlı öğrenme için bilinenler ile bilinmeyenler arasında 

karşılaştırma yapılırken, benzerliklerin nasıl ve hangi amaçla oluşturulduğunun ortaya konması çok 

önemlidir. 

Öğretim sürecinde analojilerin kullanılması öğrenme sürecine genel olarak olumlu bir etki 

yaratmaktadır. Ancak doğru ilişkilerin kurulmadığı bir analoji öğrencilerin yanlış öğrenmeler 

gerçekleştirmelerine neden olabilmektedir. Bu tür olumsuz durumların yaşanmaması için öğretmen 

adaylarının alana yönelik bilgi bakımından donanımlı olarak mezun olmaları ve analoji yöntemine 

yönelik olumlu tutum geliştirmiş olmaları gerekmektedir.  Bu nedenle geleceğin öğretmenleri olacak 

olan öğretmen adaylarının analojilerin kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenerek, ilgili eksiklerin 

giderilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla, bu çalışmada öğretmen adaylarının fen 

öğretiminde analojileri uygulayabilme yeterliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli  

Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması, karmaşık bir durumun yoğun bir biçimde 

çalışılmasıdır (Stake, 1995, s. xi). Araştırmada biyoloji öğretiminde sıklıkla yer verilen çizimler yolu 

ile bitki kısımlarına ait öğretmen adaylarının ön imajlarının belirlenmesine çalışılmıştır.  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

16 

Araştırmanın Katılımcıları  

Araştırma 2017-2018 öğretim yılında Erzincan Üniversitesi Fen Eğitimi anabilim dalında 

öğrenim gören 10 aday öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde 

amaçlı örneklemeye gidilmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü öğrencilerin gönüllü olması amaçlı 

örnekleme kriteridir.  

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak altı açık uçlu sorudan oluşan form kullanılmıştır. Alan eğitiminde 

uzman iki biyoloji eğitimcisi veri toplama araçlarını kapsam bakımından kontrol etmiş, bu sayede veri 

toplama aracının geçerliği sağlanmıştır. Alan eğitiminde uzman iki fen eğitimcisinin verileri 

kodlamaları ve kategorilemeleri arasındaki %95 tutarlılık ise veri toplama araçlarının güvenirliğini 

sağlamıştır. 

Verilerin Analizi  

Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Açık uçlu soru formundan toplanan veriler 

kodlanmıştır. Kodlar yeniden düzenlenerek kategoriler oluşturulmuştur. Kategorilere ait frekanslar 

belirlendikten sonra yüzde hesabı yapılmıştır. Ayrıca oluşturulan kategorilerin bütün kodları 

kapsayacak şekilde yapılandırılmış olması da kontrol edilmiştir. Yani tersten içerik analizi kontrolü de 

yapılmıştır (Erickson, 2004). 

BULGULAR 

Araştırma verilerinin analizi sonunda elde edilen bulgular altı başlık altında toplanıp 

yorumlanmıştır. Bunlar; öğretmen adaylarının endoplazmik retikulum, plastideler, ribozom, 

mitokondri, koful ve golgi aygıtı için oluşturdukları analojiler biçimindedir.  Araştırma verileri 

tablolar halinde sunulmuş, değerlendirme frekans ve yüzde olarak verilmiştir. 

Öğretmen adaylarının endoplazmik retikulum için oluşturdukları anolojiler Tablo 1’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 1. Öğretmen adaylarının endoplazmik retikulum için oluşturdukları anolojiler 

Analojiler Benzetilen Değerlendirme f % 

Hücrede organeller arası taşıma görevinden dolayı  Boğaz 

Köprüsüne 

Tam Bilimsel 

Analojiler 

4 31 

Hücrede organeller arası taşıma görevinden dolayı  Kargo sistemine 

Kas hücrelerindeki bazı maddelerin depoladığı için Depolara 

Hücre içinde maddeleri taşıma özelliğinden dolayı  Yürüyen 

merdivene 

İçinde bulundurduğu tüplerden dolayı Tüp arabalarına Bilimsel Olmayan 

Anolojiler 

4 31 

Hücre içinde kanalcıklarla madde taşıma görevi üstlenir.  Ev ısınma 

tesisatına 

Zar proteinlerinin oluşturdukları için Çömlek ustaları 

Hücre içerisinde kanal sistemi ile taşıma yapardığı için İpek yoluna 
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Şekil olarak Dantele Konuyla İlgisi 

Olmayan 

Analojiler 

5 38 

Pompalama özelliğinden dolayı  Kalbe 

İki koyu renk arasında açık renkli bir organel olup içinde 

tüpler ve veziküller bulundurduğu için  

Kiviye 

İçerdiği çoklu kesecikler nedeniyle  Keseli 

hayvanlara 

İçindeki kanalcıklardan dolayı  Basit makineler 

  

Tablo 1 incelendiği zaman, öğretmen adaylarının endoplazmik retikulum için oluşturdukları 

analojilerin %31’inin bilimsel, % 31’inin bilimsel olmayan, %38’inin konuyla ilgisi olmayan 

analojiler olduğu tespit edilmiştir.  

Öğretmen adaylarının plastid için oluşturdukları anolojiler Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Öğretmen adaylarının plastidler için oluşturdukları anolojiler 

Analojiler Benzetilen Değerlendirme f % 

Renklerinden dolayı Boya fabrikasına Tam Bilimsel 

Analojiler 

4 31 

Renkli yapılarından dolayı Oyun hamuru 

Bitkilerin renk değişimine neden olması turnusol 

kağıdının asit-baz döküldüğünde  kırmızıyı maviye, 

maviyi kırmızıya dönüştürmesinden dolayı 

Turnusol 

kağıdının renk 

değişimi 

Çift katlı zar yapısından dolayı, madde giriş çıkışı 

kontollü olmasından dolayı 

Güvenlik 

görevlilerine 

Bulundukları ortama göre renk değiştirdiği için Bukalemunlara Bilimsel Olmayan 

Anolojiler 

1 8 

Renk değiştirme özelliklerinden dolayı Pişen Yumurtaya Konuyla İlgisi 

Olmayan 

Analojiler 

8 61 

Çamaşır makinesine renklileri ve beyazları bir arada 

attığımızda renklerinde değişme görülmesi plastitlere 

benzer.  

Renkliler ve 

beyazların renk 

değiştirmesi 

Meyveli pasta plastitlere benzer. Sebze veya olgunlaşan 

meyve renk değiştirir. 

Meyveli pasta 

Plastitlerin renk değişimi, sütün yoğurda dönüşerek farklı 

görünüm almasına benzer. 

Süt 

DNA içeren kroloplastlar, karanlığa uzun süre bırakılan 

inciler gibi bağımsız işlev gören ve kendi kendine çoğalan 

yapıdadır. 

İnciler 

Plastit bir balon gibidir. Balon sönükken koyu renkli, 

şişkinken açık renklidir. 

Balon 

Böğürtlen çayının su ile teması durumunda önce kırmızı 

sonra bordo renge bürünmesi plastitlere benzer. 

Böğürtlen çayı 

Çift camlı pencerelerin ısı yalıtımı sağlaması ve 

gürültüleri engelliyor olması kloroplastın çift katmanlı 

zarla çevrili olması gibidir. 

Çift camlı 

pencereler 

  

Öğretmen adaylarının plastidler için oluşturdukları analojilerin %31’inin bilimsel, % 8’inin 

bilimsel olmayan, %61’inin konuyla ilgisi olmayan analojiler olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2).  

Öğretmen adaylarının ribozom için oluşturdukları anolojiler Tablo 3’de gösterilmiştir.  
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Tablo 3. Öğretmen adaylarının ribozom için oluşturdukları anolojiler 

Analojiler Benzetilen Değerlendirme f % 

Ribozom maden ocağı, maden ocağında üreitilen 

kömür ise proteindir. 

Maden 

ocağına 

Tam Bilimsel 

Analojiler 

2 13 

Şeker fabrikasını ribozoma, şekeri ise proteine 

benzetebiliriz. 

Şeker 

fabrikasına 

İşlevsel olarak arıya benzer. Ribozom, protein 

sentezlerken, arı da bal üretir. Burada arı ribozom, 

bal ise proteindir. 

Arıya Bilimsel 

Olmayan 

Analojiler 

3 20 

İşlevsel olarak elektrik  santrallerine benzer. 

Ribozom protein sentezlemede görev alırken elektrik 

santralleri elektrik üretiminde yer almaktadır. 

Burada elektrik santralleri ribozom, elektrik ise 

protein olur. 

 

Elektrik 

santarallerine 

İşlevsel olarak yeşil yapraklı bitkilerin oksijen 

üretmesine benzer. Ribozom, protein sentezlerken, 

yeşil yapraklı bitkiler ise oksijen üretiminde yer 

almaktadır. Burada ribozomu yeşil yapraklı bitkiye 

benzetirken, oksijeni de proteine benzetebiliriz. 

Yeşil yapraklı 

bitkilerin 

oksijen 

üretmesi 

Şekil olarak  

  

  

 

Kömenin 

içindeki 

fındık 

taneciklerine 

Konuyla İlgisi 

Olmayan 

Analojiler 

10 67 

Bağırsağa 

Yılbaşı 

ağacının süs 

toplarına 

İnci kolyedeki 

inci tanelerine 

Bulaşık 

süngerinin iç 

yapısına 

Parmak izine 

Kalp 

Nazar 

boncuğuna 

Yumurtaya 

Nar tanelerine 

 

Tablo 3 incelendiği zaman, öğretmen adaylarının ribozom için oluşturdukları analojilerin 

%13’ünün bilimsel, % 20’sinin bilimsel olmayan, %67’sinin konuyla ilgisi olmayan analojiler olduğu 

tespit edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının mitokondri için oluşturdukları anolojiler Tablo 4’de gösterilmiştir.  
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Tablo 4. Öğretmen adaylarının Mitokondri için oluşturdukları anolojiler 

Analojiler Benzetilen Değerlendirme f % 

Enerji üretme özelliğinden dolayı Elektrik 

santraline 

Tam Bilimsel 

Analojiler 

4 28 

Elektronik cihazın çalışması için gerekli enerjiyi sağladığı 

için 

Pile 

Kristanın kıvrımlı yapısından dolayı Kıvrımlı akan 

akarsuya 

Matriks kısmı  Gölün içindeki 

suya 

Bulunduğu yere ısı ve enerji verdiği için Soba Bilimsel Olmayan 

Analojiler 

5 36 

Bulunduğu yere ısı ve enerji verdiği için Kalorifer 

Hücrenin enerji üretiminden dolayı, araba, uçak vb 

taşıtların çalışmasını sağlayan 

Motor 

Enine görüntüsü Bal peteğine 

Çekirdeğin kontrolü altında çalıştığı için İşçi ve patron 

ilişkisine 

İhtiyacımız kadar meyve veya sebzeyi manavdan tartarak 

alırız. Mitokondri de bir hücreye ne kadar enerji lazımsa o 

kadar enerji verir. 

Manava Konuyla İlgisi 

Olmayan 

Analojiler 

5 36 

Mitokondri 4 kısımdan oluşur; dış zar, iç zar, zarlararası 

boşluk ve sıvıdır.  

Futbol mevkileri 

(kaleci, defans, 

orta saha ve 

forvet) 

Periferal bölgenin dış zar ve iç zar arasında olması,  Ozon tabakasının 

stratosfer ve 

troposfer 

arasında 

olmasına 

5-6 tane mitokondri yan yana dizilerek zincire benzer bir 

şekil alır. 

Zincir 

Rafineri gerekli enerji için yakıt çıkarır ve gerekli enerjiyi 

üretir. 

Petrol rafinesi 

 

Öğretmen adaylarının mitokondri için oluşturdukları analojilerin %28’inin bilimsel, % 

36’sının bilimsel olmayan, %36’sının konuyla ilgisi olmayan analojiler olduğu tespit edilmiştir (Tablo 

4). 

Öğretmen adaylarının koful için oluşturdukları anolojiler Tablo 5’de gösterilmiştir.  

Tablo 5. Öğretmen adaylarının Koful için oluşturdukları anolojiler 

Analojiler Benzetilen Değerlendirme f % 

 Boşaltım görevinden dolayı  Çöp kutusuna Tam Bilimsel 

Analojiler 

6 60 

Hücrede sindirime yatdımcı olduğu için  Mideye 

ATP harcayarak suyu dışarı atmasndan dolayı Tulumbaya 

Atıkları topladığı için Bilgisayardaki geri 

dönüşüm kutusuna 

Su depo ettiği için Kaktüs    

Özsuyu içinde Antokyan madde olduğu için Boya kalemi    

Şekil olarak Karpuza Bilimsel Olmayan 

Analojiler 

2 20 

İşlevinden dolayı  boşaltım sistemi organlarının 

çalışmasına 

Boşaltım sistemi 

Su dengesini koruduğu için  Böbreğe 
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Gerektiğinde su temin edebilmesinden dolayı Çeşmeye Konuyla İlgisi 

Olmayan 

Analojiler 

2 20 

Besin kofulu, içinde çeşitli besinleri taşıdığı için Yemek masasına 

 

Tablo 5 incelendiği zaman, öğretmen adaylarının koful organeli için oluşturdukları analojilerin 

%60’ının bilimsel, %20’sinin bilimsel olmayan, %20’sinin konuyla ilgisi olmayan analojiler olduğu 

tespit edilmiştir.  

Öğretmen adaylarının golgi aygıtı için oluşturdukları anolojiler Tablo 6’de gösterilmiştir.  

Tablo 6. Öğretmen adaylarının Golgi Aygıtı için oluşturdukları anolojiler 

Analojiler Benzetilen Değerlendirme f % 

Paketleme işlemini yapabildiği için. Fabrikada ürünlerin 

paketleme yapılmasına 

Tam Bilimsel 

Analojiler 

3 30 

Çeşitli ürünleri etiketledeği için Ürünlerin üzerindeki 

etiketlere 

Paketleme işlevi  CD’nin üzerindeki jelatine 

Golginin paketleme görevleri Ayakkabıcı da ayakkabıların 

numaralarına göre 

paketlenmesi 

Bilimsel Olmayan 

Analojiler 

3 30 

Golginin kıvrımı şekli,  Kaya parçasının aşınmış 

şekline 

Golginin proteinleri paketlemesi Evde bulunan Baklagillerin  

paketlenerek ayrılması 

Golgi hormon, enzim ya da büyük 

molekülleri birbirinden ayırır. 

Patoz makinasına Konuyla İlgisi 

Olmayan 

Analojiler 

4 40 

Yüzey şekli balın dağılımına benzer. Balın dağılımı 

Golgi, hücre zarı yapımında çalışır Zar fabrikası 

Hücrenin faaliyetleri için olan maddeleri 

ürettiği için 

Fabrikaya 

 

Öğretmen adaylarının Golgi organeli için oluşturdukları analojilerin %30’unun bilimsel, 

%30’unun bilimsel olmayan, %40’ının konuyla ilgisi olmayan analojiler olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının analojileri hazırlarken “kavram 

ilişkilendirme ve uygun analojiyi oluşturma” konularında eksiklik hissettikleri tespit edilmiştir. 

Geliştirilen analojilerin daha çok sözel ve resimli analojilerden oluştuğu hikayeleştirilmiş analojilere 

ise çok az yer verildiği belirlenmiştir. 

Araştırma verilerine göre tam bilimsel analojilerin en fazla oranda oluşturulduğu organel % 60 

ile “koful” iken tam bilimsel analojilerin en az oranda oluşturulduğu organel ise %13 ile “ribozom” 

olarak belirlenmiştir. Bilimsel olmayan analojilerin en fazla oranda oluşturulduğu organel % 36 ile 

“mitokondri” iken en az oranda oluşturulduğu organel ise % 8 ile “plastidler” olarak belirlenmiştir. 

Konuyla ilgisi olmayan analojilerin en fazla oranda oluşturulduğu organel % 67 ile “ribozom” iken en 

az oranda oluşturulduğu organel ise %20 ile “koful” olarak belirlenmiştir. 

Araştırmaya ait sonuçlar incelendiğinde öğretmen adaylarının özellikle “ribozom ve 

plastidler” organelleri ile ilgili yapmış oldukları analojilerin yetersiz oldukları tespit edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının yapmış olduğu analojilerde hedef ve kaynak açıklamasının yetersiz olduğu ve 
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analojilerin sınırlılıklarının belirtilmediği belirlenmiştir. Bu şekilde uygulanmış analojilerin öğrencileri 

kavram yanılgılarına düşürebileceği söylenebilir (Aykutlu ve Şen, 2011). Analojilerden kaynaklanan 

yanlış anlaşılmaları önlemek için öğretmen yetiştirme programların analoji ile öğretim konusuna daha 

çok yer verilmelidir. Öğretmen adaylarına, analojileri derslerinde kullanırken nelere dikkat etmeleri 

gerektiği önemle vurgulanmalıdır (Aykutlu ve Şen, 2011).  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, grup etkinlikleri sonrası sınıf öğretmeni adaylarının savunduğu argümanlardaki 

değişikliklere ilişkin görüşleri belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemine uygun olarak yürütülmüş ve 

çoklu durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir üniversitenin 

Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği ikinci sınıfta okuyan ve “Çevre Eğitimi” dersini alan 44 öğretmen adayından 

oluşmaktadır. Araştırmanın yapıldığı fakülte kolay ulaşılabilir yolla, çalışma grubu ise ölçüt örnekleme 

yöntemiyle belirlenmiştir. Argümantasyon temelli öğretim sürecinde veri toplama aracı olarak çevre-enerji 

konularında araştırmacı tarafından hazırlanan senaryolar kullanılmıştır. Uygulama süreci 10 hafta devam etmiş, 

sınıf öğretmeni adaylarından kendilerine verilen senaryolara önce bireysel sonra grup olarak argüman ve karşıt 

argüman oluşturmaları istenmiş; grup çalışması sonunda ise adaylardan bireysel argümanlarında herhangi bir 

değişiklik olup olmadığına ilişkin görüşleri alınmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının bireysel savunduğu 

argümanlarında değişiklik olup olmadığına ilişkin görüşler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma 

sonucunda, argümantasyon temelli öğretim süreci boyunca yapılan grup etkinlikleri sonrasında sınıf öğretmeni 

adaylarının çoğunun bireysel argümanlarından vazgeçmediği ve grup argümanı oluşturmada demokratik bir 

anlayışla karar verdikleri görülmüştür. Sınıf öğretmeni adaylarının bazıları bireysel argümanlarından vazgeçip 

kendi argümanlarını değiştirerek grup argümanına katılmış, bazıları grup argümanına katılmayıp bireysel 

argümanında sabit kalmış, çok azı ise her iki argüman arasında kararsız kalmışlardır. Sınıf öğretmeni adaylarının 

süreç boyunca kendi argümanlarını savunurken ve argümanlarını değiştirirken olay ve durumlara farklı bakış 

açısı ile bakabildikleri, sosyobilimsel konularla ilgili senaryolarda ahlaki muhakeme yapabildikleri tespit 

edilmiştir. Öğretmen eğitiminde argümantasyon temelli öğretim süreçlerinin farklı derslerde yer verilmesi 

adayların argümanlarını güçlendirme, argümanın farkına varma, argümanında farklı bakış açısı kazanma, 

argümanını değiştirme ya da karşıt argümanlara saygı duyma gibi özellikler kazandırabilir. Bu süreçteki grup 

etkinlikleri öğretmen adaylarının fikirlerini paylaşma, tartışma ve demokratik bir toplum düzenine katkı 

sağlaması bakımından kullanılabilir ve gelecek nesli yetiştirecek öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine 

katkı sağlayabilir.  

Anahtar Kelimeler: Argümantasyon temelli öğretim süreci, grup etkinlikleri sınıf öğretmeni adayı, 

sosyobilimsel konular  

 

 

 

* Bu çalışma ilk yazarın doktora tezinin bir bölümüdür.   
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Opinions About the Changes in the Arguments of the Class Teacher Candidates After the Group 

Activities 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the opinions about changes in the arguments of the class teacher 

candidates after the group activities. The research was conducted in accordance with qualitative research method 

and the multiple holistik case study design was based. The study group consisted of 44 teacher candidates taking 

the Environmental Education course and attending to 2nd class of classroom teaching department of Education 

Faculty of a university located in Central Anatolia Region. The faculty that the research was carried out was 

determined by convenient sampling and the study group by criterion sampling method. The scenarios prepared 

by the researcher on environmental-energy issues were used as the data collection tool in the argumentation-

based teaching process. The implementation process continued for 10 weeks, and the class teacher candidates 

were asked to create arguments and opposing arguments as individual and group after the scenarios given to 

them. At the end of the group work, the opinions of the candidates about any changes in their individual 

arguments were taken. The opinions about whether there are any changes in the arguments of the class teacher 

candidates individually are subject to content analysis. As a result of research, the most of the classroom teacher 

candidates did not give up their individual arguments after the group activities but decided with a democratic 

understanding when creating their group arguments. It was seen that some of the teacher candidates agreed with 

the group argument by giving up their individual arguments while some of them stood at their individual 

arguments by disagreeing the group argument. It was determined that the teacher candidates were able to look at 

events and situations from a different perspective while defending and changing their own arguments and make 

moral reasoning in scenarios related to socio-scientific issues throughout the process. In teacher education, the 

use of argumentation-based teaching processes in different courses can strengthen the arguments of the 

candidates, become aware of the argument, gain a different perspective in its argument, change its argument or 

respect the opposite arguments. Group activities in this process can be used in terms of sharing the opinions of 

teacher candidates and contributing to a democratic society and contribute to the professional development of 

prospective teachers. 

Key Words: Argumentation-based teaching process, group activities, class teacher candidate, socio-

scientific subjects 

 

GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 bilgi ve teknoloji çağında, öğrenme paradigmaları da 

değişmektedir. Çağdaş eğitim sistemleri var olan bilgileri öğrencilere doğrudan aktarmak yerine, 

onlara bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmayı, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmeyi 

ve bu gelişmelerin kendisine ve çevreye yönelik etkilerini yorumlamalarını sağlamayı hedeflemektedir 

(Çavuş, 2013; Göcük & Şahin, 2016). Özellikle öğrencilerin kendi tecrübelediği bilgiler daha kalıcı 

olmakta, teorik olarak öğrendiği bilgileri nerede ve nasıl kullanıldığını görmesi ile öğrenme süreci 

hızlanmakta, bilgi ise yeniden şekillenip düzenlenerek başka durumlara aktarılmaktadır (Kluger & 

Bell, 2000). Öğrencilerin tecrübelemesi sonucu oluşan bilgiler, gerçek yaşam problemlerini 

çözebilmesi için yararlı olabilecek niteliktedir. Gerçek yaşamı içeren bilgileri öğrenmek bu 

deneyimleri kazanmanın etkili bir yolu olarak görülür (Göcük & Şahin, 2016). Çünkü gerçek yaşam 

bilgileriyle yetişmiş bireyler edindikleri bilgileri günlük hayatta karşılaştıkları problemlere daha rahat 

uyarlayabilirler. 
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Gerçek yaşam problemleri barındırdıkları bilimsel yönü, etkiledikleri çevre ve toplum yapısı 

itibariyle çok yönlü düşünülmesi ve tartışılması gereken konulardır. Hatta bu problemlerin bazıları 

toplumun tüm kesimlerinin ortak karar alamayabileceği, tek bir çözüm yolunun bulunamayacağı, 

doğru ya da yanlış olarak ikilemde kalınabileceği yapıda olabilmektedir. Gerçek yaşam problemleri 

hem sosyal hem de bilimsel faktörlerin merkez rolü bulunduğundan ikilem barındırır ve bu tip konular 

sosyobilimsel konular olarak adlandırılmıştır (Sadler, 2003). Sosyobilimsel konular gerçek yaşamla iç 

içe olan, tek bir doğru yanıtı bulunmayan, tartışmalı ve içerisinde ikilemler barındıran konulardır 

(Tüzün, 2013; Sağlam, 2016). Pek çok perspektiften değerlendirilebilecek olan bu konular, üzerlerinde 

basit yargılarla tartışılamayacak ve genellikle ahlaki ve etik yönler içeren problemli durumları öne 

çıkarır (Akşit, 2011). Bireyler sosyobilimsel konuları değerlendirirken konunun farklı boyutlarını ve 

ilişkili olduğu disiplinleri karşılaştırır ve onları çok yönlü düşünmeye teşvik eder (Çavuş, 2013). 

Tüm bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 

2013 ve 2018 yılları Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarındaki temel amaçlardan birisini de 

sosyobilimsel konuları kullanarak öğrencilerde bilimsel düşünme alışkanlıkları geliştirmek olarak 

belirlemiştir. 2013 programında Bilim ve teknoloji ile ilgili sosyobilimsel problemlerin çözümüne 

yönelik bilimsel ve ahlaki muhakeme becerilerini öğrencilere kazandırmak için Fen-Teknoloji-

Toplum-Çevre (FTTÇ) öğrenme alanında sosyobilimsel konular yer almıştır. 2018 programının temel 

amaçları içerisinde de sosyobilimsel konuları kullanarak öğrencilerin muhakeme yeteneğini, bilimsel 

düşünme alışkanlıklarını ve karar verme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Sosyobilimsel 

temelli öğretim etkinliklerinin fen eğitimi kapsamında ele alınmasıyla, öğrencilerin fen bilimleriyle 

ilişkili konuları daha da anlamlandırarak öğrenmelerine ve konuları kendilerine daha yakın 

hissetmelerine olanak sağlanır (Pedretti’den aktaran Tüzün, 2013). Öğretim programına entegre edilen 

sosyobilimsel konular, bireylerin karar verme süreçlerinde bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişim 

sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlanır. Bunun yanı sıra tartışılan 

konularda delillerin sunulması ve verilerin tasarlanmasıyla öğrencilere kritik düşünebilme yeteneği 

sağlamada, zihinsel ve sosyal gelişimin harekete geçirmede güçlü bir araç rolü oynamaktadır (Turan, 

2012). 

Son yıllarda yapılan eğitim ile ilgili çalışmalarda, bilimsel bilginin yapılandırılması ve zihinsel 

faaliyetlerin geliştirilmesinde bilimsel tartışma yöntemi, diğer adıyla argümantasyon yöntemi önemli 

görülmektedir (Çınar, 2013). Bu yöntem öğretmenin veya öğrencilerin başkalarınca ortaya atılan veya 

savunulan iddiaları, gösterdikleri kanıtlara ilişkin bakış açılarını kavramalarına yardım etmesi ve 

öğrencilerin kendi argümanlarını geliştirmelerini, iddialarını ortaya koymalarını ve karşı iddiaları 

çürütmeleri için deneyim sağlama esasına dayanır (Lin & Mintzes, 2010). Tartışma süreci ile birlikte 

öğrenciler karşılıklı etkileşimli diyaloglara girerek hem kendi argümanlarını hem de başkalarının 

argümanlarını inceleme fırsatı bulmaktadır. Bu süreçte kendi argümanlarını desteklemeye ya da diğer 

öğrencilerin argümanlarını çürütmeye çaba sarf etmektedir. Öğretmenler ise öğrencilerin 

argümanlarını paylaşmaları, değerlendirmeleri, incelemeleri ve problemleri başkalarının bakış 

açısından görmeleri için cesaretlendirmekte ve bir rehber rolü üstlenmektedir (Öztürk, 2013). Böylece 

geleneksel öğretim metotlarının aksine, argümantastasyon süreci ile öğrenciler öğrenmenin merkezine 

alınarak daha anlamlı öğrenmenin temeli atılır.    

Zohar ve Nemet (2002)’e göre argümantasyon becerilerinin en iyi öğretimi öğrencilerin gerçek 

hayat problemleri üzerine düşündüklerinde ve onları tartışabildiklerinde sağlanmaktadır. 
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Sosyobilimsel konular doğası gereği öğrencileri günlük yaşamla ilişki kurmaya ve bu konuların içeriği 

ile ilgili tartışmaya yöneltmektedir (Lin & Mintzes, 2010). Sosyobilimsel konular açık uçlu, henüz 

çözümlenmemiş problemlerdir ve birbiriyle çelişen farklı düşünce yapısı içerisinde 

değerlendirilebilmeye imkan sağlamaktadır (Levinson, 2006). Dolayısıyla bu konular öğretmenlerin 

rehberliğinde öğrencilerin çoklu bakış açılarını kavramalarına, bu durumlarla ilgili iddialar 

geliştirmelerine, veri toplamalarına, kanıtlar öne sürmelerine, niteleyici ve destekleyici bileşenleri 

ortaya koymalarına ve sonunda argümanlar yapılandırmalarına yardım etmektedir (Oulton, Dillon & 

Grace, 2004). Sosyobilimsel konuların argümantasyon temelli öğretim süreciyle tartışılması 

öğrencilere bilimsel düşünme becerileri kazandıracak, öğrencilerin dünyaya ve olaylara bakış açısı 

değişecek bu sayede hem bilimsel süreç becerileri hem de eleştirel düşünme becerileri geliştirecektir 

(Çınar, 2016).  

Bilim, bilim insanların bilgi iddiaları üretmek amacıyla iddia ileri sürdükleri, ileri sürülen 

iddiaları değerlendirdikleri ve geliştirdikleri sosyal bir aktivitedir. Bu yüzden öğretmenin aktif olduğu 

tartışma etkinlikleri yerine öğrencilerin sürece dâhil olduğu, iddialar ileri sürdükleri, birbirlerinin 

iddialarını değerlendirdikleri ve ortak bir karara vardıkları argümantasyona dayalı etkinliklerden 

yararlanmak gerekmektedir (Şahin, 2014). Çünkü argümantasyona dayalı etkinliklerin uygulandığı 

sınıflarda sadece kavramın süreç sonunda öğrenilmiş olması ulaşılmasının yanında öğrencilerin bilim 

doğasını anlamalarına yardımcı olmak ve argümantasyon becerilerini geliştirmektir (Xie ve So, 2012). 

Argümantasyon etkinliği ile öğrenciler aralarında bir tartışma başlatıp yönetebilirler, kendi aralarında 

anlaşmazlıklar yaşayabilirler ve bu anlaşmazlıkları çözmek için ileri iddialar sürüp mantıklı olanları 

kabul edebilir ve mantıksız olanları ise reddedebilirler. Dolayısıyla bir grup iletişimi kurarak bu süreci 

yönlendirebilirler. Bu tartışma grupları, geniş gruplu çalışmalarda veya bireysel çalışmalarda sınırlı 

kalan öğrenci-öğrenci etkileşimini daha üst düzeye taşıyabilir, zaman ve aktivenin paylaşımını sağlar. 

Öğrenciler arasındaki fiziksel yakınlıkla birlikte, destek, işbirliği ve dönüt almayı teşvik eder (Borich, 

2014). Grup tartışmaları, bilişsel alanda kavrama, analiz ve değerlendirme; duyuşsal alanda tepkide 

bulunma ve değer verme basamaklarında öğrencilerin hedef davranışları kazandırılmasında 

kullanılabilir (Sönmez, 2011). Grup çalışmaları şeklinde tasarlanan argümantasyonun ise en önemli 

özelliği karşıt görüşlerin çürütülmesi ve problemin çözümüne yönelik farklı bakış açılarının 

geliştirilmesidir (Namdar, 2017). Argümantasyona dayalı etkinliklerin uygulandığı sınıflarda 

öğrenciler daha çok tartışma imkanı bulmakta, argüman üretmeyi öğrenmekte, ilgili konu olan 

kavramları kendi yaşıtları ile tartışarak öğrenmektedirler (McNeill ve Pimentel, 2010; Şahin, 2014). 

Bu araştırmada da bireysel argüman oluşturma süreci sonrasında grup tartışma sürecinin sınıf 

öğretmeni adaylarının argümanlarında yapmış olduğu değişiklikler incelenmiştir. Böylece 

argümantasyon sürecinde grup etkinliklerinin sağladığı etki daha rahat gözlemlenebilmiştir. Bu 

bağlamda çalışmanın amacı, argümantasyon temelli öğretim süreci boyunca grup etkinlikleri sonrası 

sınıf öğretmeni adaylarının savunduğu argümanlardaki değişikliklere ilişkin görüşleri belirlemektir. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırma nitel araştırma yöntemine uygun olarak yürütülmüş ve çoklu durum deseni 

kullanılmıştır. Bütüncül çoklu durum desenlerinde her bir durum kendi içerisinde değerlendirilir ve 

daha sonra durumlar birbirleriyle karşılaştırılır (Yıldırım & Şimşek, 2013). Bütüncül çoklu durum 
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deseninin kullanıldığı bu çalışmada incelenen “çoklu durum” bireysel ve grup olarak sınıf öğretmeni 

adaylarının hazırlanan senaryolara yönelik argüman oluşturmaları ve grup etkinliği sonrasında 

adayların argümanlarında oluşan değişikliklere ilişkin görüşlerin karşılaştırılmasıdır. Bu süreçte sınıf 

öğretmeni adaylarının çevre-enerji konularına yönelik senaryolara vermiş oldukları bireysel ve grup 

argümanları analiz edilmiş, grup etkinliği sonrasında adayların görüşlerinde herhangi bir değişiklik 

olup olmadığına ilişkin veriler yorumlanmıştır.  

Uygulama Süreci 

Araştırmacılar, Çevre Eğitimi ders sürecini argümantasyon temelli öğretim uygulamalarını 

esas alarak yapılandırmışlardır. Araştırmacı öncelikle her hafta müfredatta yer alan çevre eğitimi ders 

konuları hakkında bilgi vermiş, görsel ve işitsel araçlarla konuları desteklemiş ve soru-cevap 

yöntemini de kullanarak dersleri sürdürmüştür. Her hafta ders konuları bittikten sonra kalan sürede 

sınıf öğretmeni adaylarından çevre-enerji konularına yönelik argüman oluşturmaları istenmiştir. Bu 

süreçte ilk önce çevre-enerji ilişkisini yansıtan senaryo formu dağıtılmış ve sınıf öğretmeni 

adaylarından o haftaki senaryoyu okuyarak bireysel formlara oluşturdukları Toulmin Argüman 

Modelini esas alarak kendi argümanlarını yazmaları istenmiştir. Araştırmacı bu noktada rehber rolünü 

üstlenmiş, sınıf içerisinde dolaşarak adayların senaryolarla ilgili sordukları sorulara cevaplar vermiştir. 

Bu süreç yaklaşık 20 dakika sürmüştür. Daha sonra çalışma grubundaki öğretmen adayları heterojen 

gruplara ayrılarak her gruba aynı senaryonun yer aldığı grup formları dağıtılmıştır. Her gruptan 

oluşturdukları bireysel argümanlarını öne sürüp tartışmaları istenmiştir. Tartışma süreci sonunda 

gruplar aynı senaryoya yönelik oluşturdukları grup argümanlarını grup formlarına yazmışlardır. 

Sürecin en sonunda ise her adayın kendi bireysel argüman formuna dönmeleri istenmiş ve grup 

etkinliği sonrasında bireysel argümanında herhangi bir değişiklik olup olmadığına ilişkin görüşleri 

yazmaları beklenmiştir. Bu süreç de yaklaşık 20 dakika sürmüştür. Araştırmacı bireysel ve grup 

formalarını toplayarak derse son vermiştir. Bu uygulama süreci 10 hafta boyunca devam etmiştir.   

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir üniversitenin Eğitim 

Fakültesi sınıf öğretmenliği ikinci sınıfta okuyan ve “Çevre Eğitimi” dersini alan 44 öğretmen 

adayından oluşmaktadır. Araştırmanın yapıldığı fakülte kolay ulaşılabilir yolla, çalışma grubu ise ölçüt 

örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışma grubunu belirlemede kullanılan ölçüt; sınıf öğretmeni 

adaylarının çevre eğitimi dersi alıyor olmaları şeklinde belirlenmiştir. Çevre eğitimi dersinin bir ölçüt 

olarak belirlenme nedeni, ders içeriğinin çevre ve enerji konularında farkındalık sağlamayabilmesi ve 

ders sürecinin argümantasyon temelli öğretime uygun olmasıdır. Grup argümanı oluşturma süreci için 

çalışma grubundan heterojen argüman tartışma grupları oluşturulmuştur. Uygulama süreci öncesi sınıf 

öğretmeni adaylarına “Watson-Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Ölçeği” ve “Enerji Başarı Testi” 

uygulanmıştır. Öğretmen adayları, bu testlerden aldıkları ortalama puanlar ve cinsiyet değişkeni 

dikkate alınarak heterojen olarak beşerli ve altışarlı argüman tartışma gruplarına ayrılmışlardır.   

Veri Toplama Aracı 

Argümantasyon temelli öğretim sürecinde veri toplama aracı olarak çevre-enerji konularında 

araştırmacı tarafından hazırlanan senaryolar kullanılmıştır. Araştırmacılar enerji kaynaklarını ve 
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çeşitlerini, enerjinin üretilmesini ve kullanılmasını, çevre-enerji-kalkınma ilişkisini irdeleyen, gerçek 

yaşam problemlerini içeren, sosyobilimsel senaryolar hazırlanmıştır. Senaryoların hazırlanma 

sürecinde sınıf öğretmeni adaylarının çevre-enerji ilişkisini sorgulayabilecekleri, konu hakkında veri, 

iddia, gerekçe, destekleyici ve çürütücü ileri sürebilecekleri, öğrencileri ikileme düşürecek ve karar 

vermelerini gerektirecek durumlardan yararlanılmıştır. Senaryolarda çevre-enerji konularına yönelik 

alan bilgisine yer verilmesi gerekliliği Khishfe (2012), bir konu hakkında ön bilgilere sahip olan 

öğrencilerin argümantasyon sürecine daha etkin olarak katıldıklarını ve argümanlarını doğru biçimde 

yapılandırdıklarını belirterek, argüman oluşturmak için konu hakkında alan bilgisine sahip olunması 

gerektiği savunmuştur.  

Bu araştırmada 10 farklı senaryo hazırlanmıştır. Bu senaryolar Çevre Eğitimi konularında 

çalışmaları olan iki Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesine ve bir Eğitim Bilimleri Ana Bilim 

Dalı öğretim üyesine uzman görüşü almak üzere gönderilmiş ve senaryoların amaca uygunluk, 

ifadelerin açıklığı, kapsam geçerliliği yönünden onayları alınarak düzenlenmiştir. Aynı zamanda 

senaryoların amaca uygunluğunu test etmek için örneklem grubuna dahil olmayan sınıf öğretmeni 

adaylarıyla üç haftalık (6 ders saati) bir ön uygulama yapılmış ve sonrasında senaryolar son şeklini 

almıştır. Asıl uygulamada kullanılacak olan 10 senaryo enerji kaynaklarının ülkemizde yaygın 

kullanımı ve konunun kamuoyunda tartışılma özelliğine göre araştırmacılar tarafından sıralanarak her 

hafta hangi senaryonun kullanılacağı belirlenmiştir. Uygulama sürecinde öğretmen adaylarına her 

hafta senaryoların bulunduğu bireysel formlar verilerek, bu formlara senaryoyla ilgili savundukları 

argümanları yazmaları söylenmiştir. Daha sonra katılımcılar heterojen gruplara ayrılmışlar ve her 

gruba aynı senaryoların bulunduğu grup formları dağıtılmıştır. Her gruptan bu defa aynı senaryo 

üzerinde tartışarak grup argümanı oluşturmaları ve bunları grup formlarına yazmaları istenmiştir. En 

sonunda ise adaylardan bireysel grup formalarına dönmeleri ve grup etkinliği sonrasında bireysel 

argümanlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığına ilişkin görüşlerini yazmaları istenmiştir.  

Verilerin Analizi 

Argümantasyon temelli öğretim süreci boyunca grup etkinliği sonrası sınıf öğretmeni 

adaylarının savunduğu argümanlardaki değişikliklere ilişkin görüşler içerik analizi yöntemi ile 

incelenmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının verdiği cevaplardan hareketle kodlar oluşturulmuştur. Hazır 

bir kod listesi alanyazında olmadığından araştırmacı açık kodlama yaparak elde edilen kategoriler ve 

sonrasında temalar oluşturmuştur. Açık kodlama sürecinde organize edilen verilerde sıklıkla tekrar 

edilen kelime gruplarına ve ifadelere bakılmıştır. Tüm açık kodların bir araya getirilmiş ve mantıksal 

bir süzgeç içerisinde birbirine benzer kodların birleştirilmesi ile kategoriler ve temalar ortaya 

çıkmıştır. Bazen bir kelime, bazen de kelime öbekleri ya da bir cümle bireysel argümanını neden 

değiştirip değiştirmediğine yönelik kod haline dönüştürülmüştür. Öğretmen adaylarının oluşturdukları 

argümanlar ve görüşler -cümle yapıları okuyucunun anlayacağı şekilde- doğrudan alıntılarla bulgular 

kısmında verilmiştir.  

Sınıf öğretmeni adaylarının oluşturdukları formlardaki bireysel ve grup argümanları tek tek 

okunmuş ve verilerin kodlanmasında Patton (2014) tarafından ifade edilen satır-satır analiz (line by 

line analysis) yaklaşımı kullanılmıştır. Bir kelime, kelime öbekleri veya bir cümle veri analizi için bir 

birim teşkil etmiştir. Grup etkinliği sonrası sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerinde kodlama 

güvenirliğinin sağlanması amacıyla araştırmacılar, bir kodlayıcı ile çalışmışlardır. Kodlayıcı, yurt 
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dışında öğretmen eğitimi alanında doktora eğitimini tamamlamış ve doktora çalışmasında nitel veri 

analizi tekniğini kullanarak uzmanlaşmıştır. Araştırmacının kodladığı senaryo formlarını bu kodlayıcı 

da kodlayarak Huberman [Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) x 100] 

formülüne kodlamalar arası uyum hesaplaması yapılmıştır.  Kodlamalar arası uyum %96 olarak tespit 

edilmiştir. Uzlaşı olmayan kodlarda ise araştırmacı ve kodlayıcı birlikte kodlama yaparak mutabakat 

sağlamıştır. Araştırma sürecinde etkinlikler E-1, E-2, E-3, …; gruplar G-1, G-2, G-3 ve deney grubu 

öğretmen adayları ise D-1, D-2, D-3, … şeklinde kodlanarak nitel veri analizine başlanmıştır. 

BULGULAR 

Argümantasyon temelli öğretimin gerçekleştirildiği sınıf öğretmeni adaylarına her bir grup 

tartışması sonunda, başta savundukları bireysel argümanlarında bir değişiklik olup olmadığı 

sorulmuştur. Argümantasyon temelli öğretim süreci boyunca sınıf öğretmeni adaylarının on farklı grup 

etkinliği sonrası savunduğu argümanlardaki değişikliklere ilişkin görüşler içerik analizi yöntemi ile 

incelenmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının verdiği cevaplardan hareketle kodlar oluşturulmuştur. Tüm 

açık kodların bir araya getirilmiş ve mantıksal bir süzgeç içerisinde birbirine benzer kodların 

birleştirilmesi ile kategoriler ve temalar ortaya çıkmıştır. Argümantasyon temelli öğretim süreci 

boyunca sınıf öğretmeni adaylarının grup etkinliği sonrası savunduğu argümanlardaki değişikliklere 

ilişkin oluşturulan kodlar, kategoriler ve temalar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Grup Etkinliği Sonrası Savunduğu Argümanlardaki 

Değişiklikler 

TEMA KATEGORİ KOD ALT KOD 

G
ru
p
la
 A
y
n
ı 

A
rg
ü
m
an
ı 

S
av

u
n

an
la

r Bireysel 

Argümanında 

Sabit Kalanlar 

Argümanında değişiklik olmaması  

Argümanının güçlenmesi 
Sürdürülebilir çevreye yönelmesi 

Ekonomik kalkınmaya yönelmesi 

Argümanı farklı bakış kazanması  

Argümanına karşıt argüman 

üretilememesi 
 

G
ru
p
ta
n
 F
ar
k
lı
 A
rg
ü
m
an
ı 

S
av

u
n
an

la
r 

Grubun 

Argümanına 

Katılanlar 

Kuvvetli argümana ikna olması  

Çoğunluğa uyması  

Durumlara daha bütünsel bakması 

Ekonomik kalkınmayı dikkate alması 

Sosyal yaşamı dikkate alması 

Sürdürülebilir çevreyi dikkate alması 

Kararsız 

Kalanlar 
Her iki argümanı da güçlü görmesi  

Bireysel 

Argümanında 

Sabit Kalanlar 

Karşı argümanlara ikna olamaması  

Karşı argümana saygı duyması  

Sürdürülebilir çevreyi önemsemesi  

Ekonomik kalkınmayı önemsemesi  

 

Argümantasyon temelli öğretim süreci boyunca grup etkinliği sonrası sınıf öğretmeni 

adaylarının savunduğu argümanlardaki değişikliklere ilişkin görüşler tema ve kategorilere uygun 

olarak irdelenmiş ve bazı sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri alıntılar yapılarak aşağıda sunulmuştur.  

Grupla Aynı Argümanı Savunan Sınıf Öğretmeni Adaylarının On Farklı Grup Etkinliği 

Sonrası Argümanlarındaki Değişikliklere Yönelik Bulgular 
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Argümantasyon temelli öğretim süreci boyunca grupla aynı argümanı savunan sınıf öğretmeni 

adaylarının tamamı grup etkinliği sonrası da argümanlarında sabit kalmışlardır. Bu durumun 

nedenlerine ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Grupla Aynı Argümanı Savunan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argümanlarındaki 

Değişiklikler 

Kodlar N % 

Argümanında Değişiklik Olmaması 91 37,76 

Argümanın Güçlenmesi 45 18,67 

Argümanı Farklı Bakış Açısı Kazanması 83 34,43 

Karşı Argüman Üretilememesi 22 9,13 

Toplam 241* 100 

* Bireysel argümanı grupla aynı olan bazı sınıf öğretmeni adayları bu soruyu boş bırakmışlardır.  

Tablo 2 incelendiğinde, süreç boyunca bu temadaki sınıf öğretmeni adaylarından bazıları, grup 

etkinliği sonrasında argümanlarında değişiklik olmadığını savunmuşlar ve karşı argümanı ikna etmek 

için kendi argümanlarını yeterli görmüşlerdir (N:91, %37,76). Grup etkinlikleri sonrasında sınıf 

öğretmeni adaylarından alınan ifadelerden bazıları aşağıda kısaca sunulmuştur. 

“Hayır değişmedi. Gruptaki birçok kişi benimle aynı fikirdeydi. Onları da destekleyerek grup kararı 

verdik.” (E-2, G-), D-6) 

 “Hayır değişiklik yaşanmadı. Aksine ürettiğim argüman karşıt görüşlü arkadaşların görüşlerinde 

ufakta olsa değişiklik yaptı ve ikna oldular.” (E-5, G-6, D-23) 

 “Grup arkadaşlarımdan ikisi farklı fikirdeydi. Ancak turistler için kurulacak jeotermal çiftlik fikrini 

paylaştığımda benimle aynı argümana ikna ettim.” (E-8, G-1, D-27) 

“Hayır, argümanımda herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Arkadaşlarımı ikna edebildim.” (E-9, G-1, 

D-15) 

 

Süreç boyunca bu temadaki sınıf öğretmeni adaylarının bazıları, grup etkinliği sonrasında 

argümanlarının daha da güçlendiğini savunmuşlar ve argümanları daha da desteklemeyi seçmişlerdir 

(N:45, %18,67). Grup etkinlikleri sonrasında sınıf öğretmeni adaylarından alınan ifadelerden bazıları 

aşağıda sunulmuştur. 

“…fikrim değişmedi, üstüne üstlük fikrim daha da güçlendi.” (E-9, G-4,D-25) 

“Hayır, argümanım değişmedi... ve grup olarak genel bir fikir birliği sağlayarak argümanımın yanı sıra 

halk oylaması yapılabileceğini de ekledik.” (E-4,G-6,D-23) 

“Savunduğumda değişiklik olmadı, beni destekleyen arkadaşların argümanları ile argümanım daha da 

güçlendi.” (E-3,G-4,D-25) 

“……savunduğum görüşe ilaveler oldu ve güçlendi.” (E-10,G-2,D-2) 

 

Süreç boyunca bu temadaki sınıf öğretmeni adaylarının bazıları, grup etkinliği sırasında 

argümanlarına karşı çıkan adayların çürütücülerine dikkat kesilmişler ve argümanlarından 
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vazgeçmeyip farklı bakış açısı kazanmışlardır (N:83, %34,43). Grup etkinlikleri sonrasında sınıf 

öğretmeni adaylarından alınan ifadelerden bazıları aşağıda sunulmuştur. 

“Argümanım değişmedi ancak olaylara farklı düşünmeme yol açtı. Örneğin, hidrojen enerjisi ile 

hidrojen bombası üretilebilmesinin yolu açılabilir.” (E-9, G-2, D-33) 

“Argümanımı değiştirmedim ancak RES’lerin göçmen kuşları etkilemesi çevre açısından olumsuzdu…” 

(E-6, G-8, D-3) 

“Argümanım değişmedi ancak jeotermal enerji santraline reenjeksiyon sistemi kurularak 

oluşturabileceği zararı engelleyebileceğimizi de öğrenmiş oldum. (E-8, G-2, D-33) 

 “Argümanımda değişiklik olmadı ama karşı fikirdeki arkadaşların çiftçiyi savunmaları, çiftçinin 

kayıpları yönündeki argümanları da mantıklıydı.” (E-3, G-6, D-6) 

 

Süreç boyunca bu temadaki sınıf öğretmeni adaylarının bir kısmı, grup etkinliği sırasında 

bireysel argümanlarına karşı argüman üretilemediğini dolayısıyla argümanlarını değiştirmediklerini 

ifade etmişlerdir (N:22, %9,13).  Grup etkinlikleri sonrasında sınıf öğretmeni adaylarından alınan 

ifadelerden bazıları aşağıda sunulmuştur. 

“… grupta farklı bir argüman zaten yoktu.” (E-3, G-5, D-39) 

“Fikrimde değişiklik yaşanmadı, çünkü karşı düşünen arkadaşlar yeterli argüman üretemediler.” (E-6, 

G-6, D-20) 

“Gruptaki arkadaşım bizi ikna edemedi, argümanımda bir değişiklik olmadı.” (E-5, G-1, D-42) 

 

Argümantasyon temelli öğretim süreci boyunca öğretmen adaylarının %53,10’ü (N:128) grup 

etkinliklerinin bireysel argümanlarına farklı bakış açısı kazandırdığını ve argümanlarını güçlendiğini 

söylemişlerdir. Bu sonuç grup etkinliği sürecinin adayların eleştirel düşünme becerisini olumlu yönde 

etkilediği şeklinde yorumlanabilir. Aynı zamanda bireysel argümanı grup argümanı ile aynı olan 

adayların hiçbirisinin grup etkinliği sonrası argümanlarından vazgeçmemeleri, grup etkinliği boyunca 

bireysel argümanlarında ısrarcı oldukları ve grup argümanı oluşturma sürecinde demokratik anlayışla 

karar verdikleri şeklinde yorumlanabilir. 

Gruptan Farklı Argümanı Savunan Sınıf Öğretmeni Adaylarının On Farklı Grup 

Etkinliği Sonrası Argümanlarındaki Değişikliklere Yönelik Bulgular 

Argümantasyon temelli öğretim süreci boyunca gruptan farklı argümanı savunan sınıf 

öğretmeni adaylarının grup etkinliği sonrasında argümanlarında ne gibi değişikliklerin yaşandığına 

ilişkin görüşleri kategoriler halinde sunulmuştur. 

3.2.1. On Farklı Grup Etkinliği Sonrası Grup Argümanına Katılan Sınıf Öğretmeni 

Adaylarının Argümanlarındaki Değişikliklere Yönelik Bulgular 
 

Argümantasyon temelli öğretim süreci boyunca bireysel argümanı grup argümanından farklı 

olup, on farklı grup etkinliği sonrası da grup argümanına katılan sınıf öğretmeni adaylarının 

argümanlarında ne gibi değişikliklerin yaşandığına ilişkin görüşler Tablo 3’te sunulmuştur. 
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Tablo 3. Grup Etkinliği Sonrası Grup Argümanına Katılan Sınıf Öğretmeni Adaylarının 

Argümanlarındaki Değişiklikler 

Kodlar Alt Kodlar N % 

Kuvvetli Olan Argümana Yönelme - 36 43,90 

Çoğunluğa Uyma - 6 7,31 

Durumlara Daha Bütünsel Yaklaşma 

Ekonomik Kalkınmayı Dikkate Alma 

40 48,79 Sosyal Yaşamı Dikkate Alma 

Sürdürülebilir Çevreyi Dikkate Alma 

Toplam  82 100 

 

Tablo 3 incelendiğinde, süreç boyunca bu kategorideki sınıf öğretmeni adaylarının bazıları, 

grup etkinliği sonrasında bireysel argümanlarının zayıf olduğunun farkına vararak karşı argüman 

üreten adayların argümanlarını kuvvetli görüp bireysel argümanını değiştirmiştir (N:36, %43,90). 

Grup etkinlikleri sonrasında bu kategorideki sınıf öğretmeni adaylarından alınan ifadelerden bazıları 

aşağıda sunulmuştur. 

“Grupta fikir çoğunluğuna göre görüşüm çürütüldü. Çünkü tarımdan sağlanan gelirin enerji gelirinden 

daha az olacağı öne sürüldü ve daha güçlü geldiğinden ikna edildim.” (E-7, G-5, D-14) 

“Görüşlerim değişti. Grup arkadaşlarım benim ürettiğim argümanları çürüttüler ve söyledikleri daha 

mantıklı geldi… (E-5, G-7, D-19) 

“Arkadaşlar iklim değişikliği antlaşmasının neden imzalanmaması ile ilgili argümanlarıyla beni ikna 

ettiler. Bu söyledikleri daha doğruydu.” (E-4, G-1, D-15) 

 “Fikrim değişti, çünkü bütün enerji üretim çeşitlerini ülkenin her yerinde kullanabiliriz argümanım 

zayıftı.” (E-10,G-6, D-6) 

 

Süreç boyunca bu kategorideki sınıf öğretmeni adaylarının birkaçının grup etkinliği sonucunda 

grup çoğunluğuna uyarak bireysel argümanını değiştirdikleri gözlenmiştir (N:6, %7,31). Grup 

etkinlikleri sonrasında bu kategorideki sınıf öğretmeni adaylarından alınan ifadelerden bazıları aşağıda 

sunulmuştur. 

“Evet değişti, gruba uydum.” (E-1, G-3, D-46) 

“Çoğunluk benden yana değildi. Onlara uydum.”(E-5, G-8, D-3) 

 

Süreç boyunca bu kategorideki sınıf öğretmeni adaylarının bazıları, grup etkinliği sonrasında 

bireysel argümanlarına çok yönlü bakamadıklarını ve grup etkinliği sırasında duruma çok yönlü 

bakarak argümanını değiştirdiklerini ifade etmişlerdir (N:40, %48,79). Adaylar bireysel 

argümanlarında oluşturamadıkları ekonomik kalkınma, sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam 

faktörlerini grup etkinliği sırasında tartışarak dikkate almışlar ve argümanlarını bu yönde 

değiştirmişlerdir. Grup etkinlikleri sonrasında sınıf öğretmeni adaylarından alınan ifadelerden bazıları 

aşağıda sunulmuştur. 

“… Grup arkadaşlarım beni hidrojen enerjisinin hidrojen bombası olarak kullanılabileceğini aklıma 

getirdi. Bunu insanlığın düzgün kullanmayacağını düşünüyorum.” (E-9, G-2, D-32) 

“Elektrikli araba alma fikrim grup çalışması sonrası değişti. Benzinli araç ilk alım maliyeti daha ucuz 

ve sürekli şarj etme bir öğretmen için zaman kaybına zaman kaybına ve planlarının aksamasına neden 

olacaktır.” (E-2, G-7, D-19) 
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“… Kurulan tesislerde çalışmak için göç oluşturacak ve eğitimsiz insanların bulunduğu yerde suç oranı 

da artacaktır.” (E-8, G-4, D-25) 

“… Diğer santrallerin de tehlikesinin var olduğunu tartıştık. Bu durumda gerekli önlemler alınırsa 

nükleer santraller ekonomik olarak yararı daha fazla olacaktır.” (E-5, G-1, D-35) 

“Fikrim değişti, benzinli araç yerine elektrikli araç satın alarak, maddi çıkarları seçmek yerine, çevreci 

bir hayatı seçmek en doğrusudur.” (E-2, G-3, D-46)  

“… Biyodizel sadece atıklardan değil, tarım ürünlerinden de elde ediliyor. Bu durum bölgesel kalabilir 

ve tarım arazileri sadece biyodizel için kullanılacağından oradaki yaşamı etkileyebilir.” (E-2, G-2, D-

29) 

“Fikrim değişti, çünkü olaya çok yönlü bakamadığımı fark ettim. Jeotermal enerji santrali o bölgeye 

kurulursa, bölge daha karmaşık bir hal alacağını düşünüyorum.” (E-8, G-4, D-12) 

 

Grup etkinliği sonrası bireysel argümanlarını değiştiren sınıf öğretmeni adaylarının karşı 

argümanların güçlü olduğu için değil, grup tartışma sırasında duruma bütünsel açıdan yaklaştıkları için 

grup argümanına katıldıkları ifadelerinden anlaşılmaktadır. Grup argümanı ile aynı bireysel argümanı 

oluşturan adayların grup etkinlikleri sırasındaki oluşturdukları tartışma ortamı diğer grup üyelerinin 

kendi argümanlarını eleştirmelerine, akıl yürütmelerine ve sorgulamalarına imkan sağlamıştır yorumu 

yapılabilir.  

3.2.2. On Farklı Grup Etkinliği Sonrası Grup Argümanına Katılmayıp Bireysel 

Argümanında Sabit Kalan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argümanlarındaki Değişikliklere 

İlişkin Bulgular 
 

Argümantasyon temelli öğretim süreci boyunca on farklı grup etkinliği sonrası da grup 

argümanına katılmayıp bireysel argümanında sabit kalan sınıf öğretmeni adaylarının argümanlarında 

ne gibi değişikliklerin yaşandığına ilişkin görüşler Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. Grup Etkinliği Sonrası Argümanında Sabit Kalan Sınıf Öğretmeni Adaylarının 

Argümanlarındaki Değişiklikler 

Kodlar N % 

Karşı Argümanlara İkna Olamama 18 51,43 

Karşı Argümana Saygı Duyma 7 20,00 

Sürdürülebilir Çevreyi Önemseme 5 14,29 

Ekonomik Kalkınmayı Önemseme 5 14,29 

Toplam 35 100 

 

Tablo 3 incelendiğinde, süreç boyunca bu kategorideki sınıf öğretmeni adaylarının %51,43’ü 

(N:18) grup etkinliği sonrasında bireysel argümanlarının daha güçlü olduğuna inanıp, karşı argüman 

üreten adayların argümanlarına ikna olamadıklarını belirtmişlerdir.  Grup etkinlikleri sonrasında sınıf 

öğretmeni adaylarından alınan ifadelerden bazıları aşağıda sunulmuştur. 

“… Grup arkadaşlarımın argümanları hoşuma gitmedi.” (E-9,G-6,D-20) 

“Arkadaşlar fikirlerini güzel desteklediler ve grup etkinliğinde onu savunduk ancak ben hala aynı 

görüşü, biyodizelin kullanılmamasını düşünüyorum.” (E-3, G-7, D-13) 
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“… benzinli araçların güçlü ve hızlı olması, kolay yakıt bulmaları ve arızalandığında rahat tamir 

edilmesi fikirlerimde değişiklik yaşattı. Ama ikna olmadım, ben fikrimde karalıyım.” (E-3, G-6, D-4) 

“Görüşüm değişmedi ama bir arkadaşımın ürettiği argüman olan terör tehdidi güçlüydü. Beni ikna 

edemedi.” (E-5, G-6, D-30) 

 

Süreç boyunca bu kategorideki sınıf öğretmeni adaylarının %20’si (N:7) grup etkinliği 

sonrasında karşı argüman üreten adaylara saygı duyduğunu ancak bireysel argümanlarını 

değiştirmediklerini ifade etmişlerdir. Grup etkinlikleri sonrasında sınıf öğretmeni adaylarından alınan 

ifadelerden bazıları aşağıda sunulmuştur. 

“Ben argümanımda sabitim ancak arkadaşlarımım fikrine saygı gösterdiğim için grup argümanını 

kabul ettim.” (E-7, G-1, D-33) 

“Argümanımı savunuyorum. Arkadaşlarımın argümanları da mantıklıydı, çoğunluğa saygım var ama 

fikrim değişmedi.” (E-7,G-6, D-4) 

 

Süreç boyunca bu alanda yer alan sınıf öğretmeni adaylarının %14,29’u (N:5) grup etkinliği 

sonrasında sürdürülebilir çevre anlayışını, %14,29’u (N:5) ise ülke ekonomik kalkınmasını 

savundukları için bireysel argümanlarını değiştirmediklerini ifade etmişlerdir. Grup etkinlikleri 

sonrasında sınıf öğretmeni adaylarından alınan ifadelerden bazıları aşağıda sunulmuştur. 

“Argümanım değişmedi. Önemli olan doğal çevrenin bozulmamasıdır. Doğaya zarar veren her şeye 

karşıyım.” (E-6, G-4, D-21) 

“Nükleer enerji konusundaki argümanım değişmedi. Çünkü çıkan enerji çok büyük ve bu enerjiyi 

kullandığımızda ekonomimiz daha fazla canlanacaktır.” (E-5, G-4, D-21) 

“Ben argümanımda sabitim. Argümanımı değiştirmem için, elektrikli arabaların çok hızlı şarj edilmesi, 

bataryalarının da motorlar kadar uzun ömürlü olması gerekli.” (E-2, G-3, D-8)  
 

Grup etkinliği sürecinde adayların demokratik bir tavırla ortak görüşe gitmeleri adayların 

ortak karar almakta istekli davrandıkları kullandıkları kelimelerden (saygı duydum, çoğunluğa saygım 

var, vb.) anlaşılmaktadır. Ayrıca sınıf öğretmeni adaylarının argümanları ne olursa olsun grup 

çoğunluğuna uyduklarını bu durum da grup etkinliklerinde demokratik bir yapıda karar aldıklarını 

göstermektedir. 

3.2.3. On Farklı Grup Etkinliği Sonrası Kararsız Kalan Sınıf Öğretmeni Adaylarının 

Argümanlarındaki Değişikliklere İlişkin Bulgular 
 

Argümantasyon temelli öğretim süreci boyunca grup etkinliği sonrası karasız kalan sınıf 

öğretmeni adaylarının argümanlarında ne gibi değişikliklerin yaşandığına ilişkin görüşler Tablo 5’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 5. Grup Etkinliği Sonrası Kararsız Kalan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argümanlarındaki 

Değişiklikler 

Kodlar N % 

Her İki Argümanı da Güçlü Görme 3 100,0 

Toplam 3 100 

 

Tablo 5 incelendiğinde, argümantasyon temelli öğretim süreci boyunca grup etkinliği sonrası 

grup argümanına katılmayıp bireysel argümanında sabit kalan sınıf öğretmeni adaylarının %100’ü 

(N:3) hem kendi argümanlarını hem de karşı argümanları güçlü görmüş ve herhangi bir argümanı 

seçmede kararsız kalmışlardır. Grup etkinlikleri sonrasında bu kategoride yer alan sınıf öğretmeni 

adaylarından alınan ifadelerden bazıları aşağıda sunulmuştur. 

“… biyodizel kullanıldığında meyve ve sebze fiyatları artabilir ve bunun yanında üretilen ürünler 

değerli olacağından (Ayçiçek yağı gibi) fiyatı da artabilir. İki durum arasında kararsızım. ” (E-3, G-2, 

D-2) 

“Aslında karasız kaldım. Bir yandan hidrojen enerjisi pahalı olacak ve ülke bu değişime daha fazla 

para harcayacaktır. Bir yandan da hidrojen enerjisi temiz ve çevrecidir.” (E-9, G-6, D-37) 

 

Süreç boyunca grup etkinliği sonrası argümanlarında kararsız kalan sınıf öğretmeni 

adaylarının sayısı oldukça azdır. Sınıf öğretmeni adaylarının kararsızlıkları oluşturulan senaryoya, 

grup etkinliğinde durumun yeterince tartışılamamasına veya adayın o gün bulunduğu duruma bağlı 

olabilir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada argümantasyon temelli öğretim süreci boyunca on farklı grup etkinliği sonrası 

sınıf öğretmeni adaylarının savunduğu argümanlardaki değişikliklere ilişkin görüşler belirlenmiştir. 

Adaylar hazırlanan sosyobilimsel senaryolara önce bireysel argüman oluşturmuşlar, daha sonra 

argüman gruplarında bireysel argümanlarını sunarak aynı senaryo tartışılmış ve sonunda grup 

argümanı oluşturmuşlardır. Grup etkinliği sonrasında sınıf öğretmeni adaylarından bireysel 

argümanlarında oluşan değişiklikleri ilişkin görüş belirtmeleri istenmiş ve bu görüşler araştırmacılarca 

analiz edilmiştir.  

Araştırma sonucunda, grup etkinliği sonrasında sınıf öğretmeni adaylarının çoğu, bireysel 

argümanlarından vazgeçmemişler ve grup argümanı oluşturmada demokratik bir anlayışla karar 

vermişlerdir. Ancak bu adayların grup etkinliği sonrası ifadelerine bakıldığında; bazıları kendi 

argümanlarını yeterli görmüş, bazıları argümanlarının daha da güçlendiğini savunmuş, bazıları karşı 

argüman üretenlerin fikirlerinin kendi argümanlarına farklı bakış açısı kazandırdığını, bir kısmı da 

kendi argümanına karşı argüman üretilemediğinden argümanını değiştirmediğini ifade etmişlerdir. 

Sınıf öğretmeni adaylarının süreç boyunca kendi argümanlarını savunurken dahi farklı bakış açısı 

kazandıkları ve bu grup etkinliğinin de adayların eleştirel düşünme sürecini kazanabilmelerine 

yardımcı olduğunu göstermiştir. Sadler (2006) argüman becerisi kazanan öğrencilerin demokratik, 

katılımcı ve bilgili öğrenciler olmaları gerektiğini ve argümantasyon sürecinin vatandaşlık eğitimi için 

kullanılabileceğini savunmuştur. Böylece fen eğitimi ile öğrencilerin aktif, bilgili, düşünen, sorumlu 

ve demokratik katılımcı olmaları sağlanabilir, etik ve ahlaki karar verme becerilerinin geliştirilmesi 

amaçlanabilir (Kolsto, 2010; Waghid, 2005). Şahin (2016) üstün yetenekli öğrencilerle yaptığı 
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çalışmasında, argümantasyon tabanlı öğrenme ortamında grup çalışmalarının öğrencilerin kendini 

ifade etme, işbirliği ve iletişim kurma gibi bireysel yeteneklerini geliştirdiğini ve sosyal yönden 

olumlu katkılar sağladığını tespit etmiştir. Dolayısıyla argümantasyon temelli öğretim süreci 

demokratik karar verme davranışlarının gözlemlenmesinde etkilidir.   

Öğrenciler argümantasyon sürecinde farklı görüşlerle karşılaştıkları zaman, kendi fikirlerini 

karşısındakilere yansıtabilir, kavram yanılgılarının ya da yanlış öğrenmelerin farkına varabilir ve 

sonuçta daha iyi öğrenebilirler (Cross vd., 2008). Karabal ve Kara (2018) yaptıkları araştırmada fen 

bilgisi öğretmenliği lisans programında yer alan Çevre Bilimi dersinde ortak bilgi yapılandırma modeli 

ile 6 hafta süren ve 5 farklı sosyobilimsel konu (genetik çalışmalar, biyolojik çeşitlilik, küresel ısınma, 

nükleer enerji ve hidroelektrik santralleri) içeren bir uygulama yapmışlardır. Araştırmanın sonucunda, 

argümantasyon sürecinin kullanıldığı deney grubundaki öğretmen adaylarının karar verme 

eğilimlerinin olumlu şekilde etkilendiği görülmüştür. Bu çalışma da benzer şekilde sosyobilimsel 

konuların dahil edildiği argümantasyon süreci sınıf öğretmeni adaylarının fikirlerini oluşturmasında, 

geliştirmesinde, farklı bakış açısı kazanmalarında ve sonunda bu fikri savunmalarında etkili olmuştur. 

Celep (2015) tarafından lise onuncu sınıflarla yapılan araştırmada, argümantasyona dayalı sorgulayıcı 

eğitimle birlikte deney grubu öğrencilerinin başta oluşturdukları kavram yanlışları, süreç içerisinde 

tartışma etkinlikleriyle değişmiş ve kavram yanılgıları daha da azalmıştır. Öğrencilerin hem tartışmaya 

istekleri artarken hem de savunduğu argümanlar değişmiştir. Bilimsel tartışmaların özelliği gereği 

bilgi verme, kanıt sunma ve lehte ya da aleyhte fikirleri savunma şeklinde sürecin yapılandırılmasıdır. 

Sadece bireyin kendi fikirleri etkili olamamakta, farklı insanların görüşleri ile fikirler değişmekte ya 

da çeşitlenmektedir (Çınar, 2013). O'Rourke (2005)’a göre, eleştirel düşünme becerisi kuvvetli 

bireyler aynı zamanda zıt görüşte oldukları bir durumla karşılaştıklarında da argüman oluşturmada 

yetenekli bireylerdir. Mevcut duruma alternatif bakış açılarından bakmayı sağlayan argümanları 

oluşturabilmede eleştirel düşünme etkili olabilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada öğretmen adayları 

süreç içerisinde grup çalışmalarında argümanlarını değiştirme ya da farklı açılardan argümanlarını 

değerlendirebilme şansı kazanmışlardır. Sınıf öğretmeni adaylarının kullanmış oldukları ifadelerden de 

bireysel argümanlarını sorguladıkları ve eleştirel olarak bakabildiklerini görebilmekteyiz.   

Araştırma sonucunda, grup etkinliği sonrasında sınıf öğretmeni adaylarının bazıları bireysel 

argümanlarından vazgeçip kendi argümanlarını değiştirerek grup argümanına katılmış, bazıları da grup 

argümanına katılmayıp bireysel argümanında sabit kalmışlardır. Argümanını değiştiren adaylardan 

bazıları bireysel argümanlarını zayıf olarak nitelendirmiş ve karşı argümanları kuvvetli görmüşler, 

bazıları grup etkinliği sonrasında durumlara çok yönlü bakabildiklerini, birkaçı ise sadece grup 

çoğunluğuna uyarak bireysel argümanlarını değiştirdiklerini ifade etmişlerdir. Grup içerisinde 

çoğunluğu savunan adayların bireysel argümanları, bu adayların kendi argümanlarını eleştirmelerine, 

akıl yürütmelerine ve sorgulamalarına imkân sağlamış olabilir. Sadler (2006) çalışmasında öğretmen 

adaylarının argüman oluşturmada, iddialarını kanıta dayandırabildiklerini ve bu nedenle karşı tarafı 

ikna etmede başarılı olduklarını gözlemiştir. Dolayısıyla bireysel argümanlarından vazgeçen adayların 

kendi argümanından daha başarılı oluşturulmuş, kanıta dayandırılmış bir argümana ikna olabilmeleri 

ve argümanlarını değiştirmeleri muhtemeldir. Argümanını değiştirmeyip sabit kalan adaylardan 

bazıları bireysel argümanlarını daha güçlü görüp, karşı argüman üreten adayların argümanlarına ikna 

olamadıklarını, birkaçı karşı argüman üreten adaylara saygı duyduklarını ancak bireysel argümanlarını 

değiştirmedikleri, birkaçının ise sürdürülebilir çevre anlayışını ve ülke ekonomik kalkınmasını 
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savundukları için bireysel argümanlarını değiştirmediklerini belirtmişlerdir. Kuhn (1991) 

araştırmasında, karşıt argümanlara çürütme yapabilmek için önce kendi argümanının net ve güçlü 

kurulması gerekliliğini ortaya koymuş ve karşıt argümanın ne olduğu anlaşıldıktan sonra ikna 

sürecinin devam etmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bireysel argümanını değiştirmeyen adaylar ise, 

karşılarında net ve güçlü argümanlarla karşılaşamamaları bu süreçte argümanlarını 

değiştirmemelerinin sebepleri arasında gösterilebilir.  

Bu araştırmada, grup etkinliği sonrasında sınıf öğretmeni adaylarının çok azı hem kendi 

argümanlarını hem de karşı argümanları güçlü görmeleri nedeniyle argümanlarında kararsız 

kalmışlardır. Bu karasızlığın sebebi oluşturulan senaryoya, grup etkinliğinde durumun yeterince 

tartışılamamasına veya o gün adayın bulunduğu duruma bağlı olabilir. Demirbağ (2016), orta seviyede 

argüman üreten sınıf öğretmeni adaylarının argümantasyon sürecinde büyük grup tartışmasında 

düşünceye itiraz etmediklerini ve bir argüman oluşturamadıklarını tespit etmiştir. Bu durum adayların 

grubun sosyal yapısından o an için etkilenerek düşünceyi tam anlamıyla kavramasalar da kabul etmiş 

olabilecekleri şeklinde yorumlamıştır. Patronis, Potari ve Spiliotopoulou, (1999) yaptıkları çalışmada, 

ortaokul öğrencilerinin karar verme becerilerini yeterince geliştirecek düzeyde argümanlar 

üretemedikleri sonucuna varmışlardır. Bunu geliştirmek için sınıf içi gerçek yaşam problemleri ile 

karşılaşabilecekleri durumlar üretilmeli ve argümantasyon sürecine uygun tartışma ortamının 

oluşturulması gerekliliğini savunmuşlardır. Dolayısıyla adaylar bu sürece odaklanamamış olabilirler, 

çok az aday yukarıda bahsedildiği gibi grup etkinliği sırasında sadece çoğunluğa uymuş, çok az aday 

karasız kalmış, ancak çoğunlukla bir görüşü (savunma, değiştirme, sabit kalma) argüman olarak 

savunmuşlardır.   

Argümantasyon temelli öğretim sürecinde uygulanan grup tartışmaları sınıf öğretmeni 

adaylarına argümanlarını savunmalarının yanı sıra, argümanlarını güçlendirme, argümanın farkına 

varma, argümanında farklı bakış açısı kazanma, argümanını değiştirme ya da karşıt argümanlara saygı 

duyma gibi özellikler kazandırmıştır. Aynı zamanda ders sürecini geleneksel öğretimin dışarısına 

çıkarttığı ve öğrencilerin aktif katılımını sağladığı, düşünme, tartışma, etkileşime sokma, sosyalleşme 

gibi özellikler içermektedir. Grup tartışmaları öğretmen adaylarının esnek düşünebilmesine ve 

karşılaştığı olay ve durumlara farklı yönlerden bakabilmesine zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla süreçte 

uygulanan grup etkinlikleri adayların fikirlerini paylaşma ve demokratik bir toplum düzenine katkı 

sağlaması bakımından farklı zorunlu/seçmeli derslerde ve diğer öğretmen adaylarına yönelik öğretmen 

eğitimi için kullanılması önerilmektedir.  Öğretmen adaylarının argümantasyon temelli öğretim 

sürecine aşina olmaları için farklı derslerde de uygulanması öğretmen adaylarının meslek hayatlarına 

hazırlık ve pedagojik becerilerinin gelişmesi noktasında katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda sınıf 

öğretmeni adaylarına yönelik bireysel ve grup argüman oluşturma becerisi ile ikna etme, karar verme, 

iletişim kurma vb. beceriler arasındaki ilişkiler farklı veri toplama araçları kullanılarak 

araştırmacılarca incelenmesi önerilebilir. 
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ÖZET 

Teknoloji kullanımı ve buna bağlı olumsuzluklar günümüzde özellikle ergenler arasında giderek yaygın 

hale gelmeye başlayan bir problem olarak öne çıkmaktadır. Halihazırda ergenler arasında görülmeye devam eden 

saldırganlık probleminin, yaşanan teknolojik değişimler ve gelişimler ışığında ortam değiştirmeye başladığı 

anlaşılmaktadır. Saldırganlığın siber ortamlarda ortaya çıkan bu yeni türüne siber zorbalık adı verilmektedir. Bu 

araştırmanın amacı ergenler arasında görülen siber zorbalık sorunsalının Türkiye’deki son durumunu basında 

çıkan haberler üzerinden değerlendirmektir. Bu doğrultuda 2013- 2018 yılları arasında Hürriyet, Milliyet ve 

Yenişafak gazetelerinde yer alan siber zorbalık sorunsalına ilişkin haberler taranmıştır. Bu gazeteler ölçüt 

örneklem yöntemine göre Türkiye’de en çok tıklanan haber siteleri sıralaması dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu 

örnekleme yönteminin kullanılmasındaki temel hareket noktası önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan 

durumların çalışılmasına müsaade etmesidir. Elde edilen verilerin analizinde doküman analizi tekniği ve içerik 

analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz edilecek her haber metnine beş sorudan oluşan bir içerik çözümleme 

yönergesi uygulanmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde siber zorbalık sorunsalının en çok internet tabanlı 

mobil uygulamalarda ve akıllı telefon aracılığıyla yapıldığı, yine en çok ortaokul öğrencileri arasında ortaya 

çıktığı, kız öğrencilerin daha çok mağdur olarak haberlerde yer aldığı, siber mağdurların genellikle haklarını 

arama noktasında çaresiz kaldıkları gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgular siber zorbalık 

literatürü açısından değerlendirilmiştir. Sonuçların birçoğunun literatürle paralellik arz ettiği anlaşılmaktadır. 

Ulaşılan bulgulara ilişkin sınırlılıklara da değinilmiştir. Ayrıca sonuçlara ilişkin alan uzmanlarına bazı önerilerde 

bulunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: siber zorbalık, haber, saldırganlık 

The New Face of Aggression in Adolescents: Press News and Reflections 

ABSTRACT 

Technology using and the related adversities are becoming a common problem especially among 

adolescents. It is understood that the problem of aggression which is still seen among adolescents has started to 

change the environment in the light of technological changes and developments. This new type of aggression 

that occurs in cyber environments is called cyber bullying. The purpose of the common problem of 

cyberbullying among adolescents is to evaluate research reports in the press over the recent situation in Turkey. 

In this context, news related to cyber bullying in Hürriyet, Milliyet and Yenişafak newspapers between 2013 and 

2018 were scanned. These newspapers sampling method according to criteria most clicked news sites in Turkey 

were determined by considering the sort. The main starting point for using this sampling method is that it allows 

the study of situations that meet a predetermined set of criteria. Document analysis technique and content 
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analysis method were used in the analysis of the obtained data. A content analysis of five questions was applied 

to each news text to be analyzed. When the findings of the research were examined, it was concluded that cyber 

bullying problem was mostly made via internet-based mobile applications and smart phone, it was mostly among 

secondary school students, girls were more victims in the news and cyber victims were often helpless in search 

of their rights. The findings of the study were evaluated in terms of the cyber bullying literature. Most of the 

results are in line with the literature. Limitations of the findings reached are also mentioned. In addition, some 

recommendations were made to the field experts regarding the results. 

Key words: cyber bullying, news, agression 

 

1.GİRİŞ 

Son yıllarda hızlı teknolojik gelişmeler insan yaşamı için kaçınılmaz etkileri de beraberinde 

getirmektedir. teknoloji kullanımı, hemen her yaştan insan için, yaşamın bir parçası haline 

gelmektedir. Bu yaş grubu içerisinde, yapılan araştırmalar göstermektedir ki (TÜİK, 2019), en çok 

gençler teknoloji ile çeşitli ortamlarda etkileşime girmektedirler. Bu durum detaylı incelendiğinde, 

örneğin, İnternet kullanımı 2019 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde %75,3 olarak belirlenmiştir. 

Bu oran bir önceki yıl %72,9 olarak tespit edilmiştir.  

Ortaya çıkan bu durum, diğer teknolojik araçların kullanılması söz konusu olduğunda da 

hemen hemen benzer sonuçlar vermektedir. Yabancı bir şirketin 2018 yılında yapmış olduğu internet 

ve sosyal medya kullanımı istatistikleri araştırmasında, sadece Türkiye’de değil, tüm dünya genelinde, 

internet temelli teknolojilerin ne kadar yaygınlıkla kullanıldığı ortaya çıkarılmıştır. Buna göre dünyada 

yaklaşık 8 milyar insanın 5 milyarı akıllı telefon kullanmaktadır. 4.3 milyar insan ise internete erişim 

sağlamaktadır. 3.4 milyar insan ise aktif sosyal medya kullanıcısı olarak kayda geçilmiştir 

(wearesocial, 2018).  

Bu güncel veriler, teknoloji kavramının insan yaşamıyla ne kadar bütünleştiğinin anlaşılması 

bakımından önemlidir. Bunun yanında, teknolojinin insan yaşamıyla bu kadar iç içe girmiş olmasının 

bazı olumsuz yansımalarının da olduğu aşikardır. Bu konudaki literatür incelendiğinde, 1980’li 

yıllardan itibaren teknoloji bağımlılığının araştırılmaya başlandığı (Michaels, 1988), daha sonra 

internet bağımlılığı (Young, 1998) kavramının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu kavram bağlamında 

yapılan araştırmalar da göstermektedir ki (Cerniglia, Zoratto, Cimino, Laviola, Ammaniti, & Adriani, 

2017; Kuss, & Lopez-Fernandez, 2016), interneti uyumsuz veya aşırı kullanmanın insan sağlığına 

olumsuz etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Ardından problemli internet kullanımı kavramı üzerinde 

araştırmaların yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Bu araştırmalarda, interneti kullanım süresinin ve 

kullanım alışkanlıklarının insan sağlığı üzerinde bazı olumsuz etkilere neden olduğunu, bu nedenle 

problemli bir davranış olarak isimlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir (Shapira, Goldsmith, Keck Jr,  

Khosla, & McElroy, 2000).  

Araştırmacılar teknoloji kullanımının getirdiği zararlar ortaya çıktıkça, bu konuda yeni alanları 

araştırma yoluna gitmişlerdir. Özellikle teknolojiyi kullanan yaş grupları içerisinde kimlerin en çok 

olumsuz etkilendiğinin belirlenmesi amacıyla bazı araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Buna göre 

gençlerin teknoloji kullanımından diğer yaş gruplarına göre daha fazla etkilendikleri son yıllarda 

yapılan araştırmalara yansımıştır (Karakuş, Çağıltay, Kaşıkcı, Kurşun, & Ogan, 2014; Şener, 2009). 
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Bu araştırmalarda ortaya çıkan en çarpıcı sonuçlardan birisi de gençlerin teknoloji gerçek amacının 

dışında kullanmalarıdır. Burada kullanılan uygulamalar, oyunlar ve geçirilen süre de oldukça etkili 

olmuştur.  

Gençler üzerinde yapılan araştırmalar incelendiğinde, son on yılda, en çok üzerinde durulan 

konulardan birisinin de siber zorbalık olduğu anlaşılmaktadır. Aşağıda siber zorbalık kavramına ve bu 

konuda yapılan araştırmalara detaylıca yer verilmiştir.  

1.1.Siber zorba olma olgusu 

Teknoloji kullanımına bağlı olarak insan davranışında gerçek yaşamda ortaya çıkan bazı 

problem alanlarının sanal dünyaya taşındığı görülmektedir. Bu süreçte, teknolojik araç gereçlerin bir 

vasıta olarak kullanıldığı araştırmalara yansımaktadır. Bunların başında da bilgisayar ve internet 

teknolojileri gelmektedir. Günümüzde ise her iki alt yapıyı bir arada bulunduran akıllı telefonların, 

problemli davranışların sanal dünyaya taşınmasında bir aracı olduğu gerçeği yavaş yavaş ortaya 

çıkmaktadır.  

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar aracılığıyla kullanılan online platformlar, evrensel olarak 

herkesin özgürce katılabildiği, kullanabildiği, duygu ve düşüncelerini başkalarına iletebildiği, yaş, ırk, 

cinsiyet ayrımı olmayan sanal ortamlardır. Bu özelliğinden dolayı ergenler tanıdıkları veya 

tanımadıkları birçok insanla etkileşime geçebilmektedirler. Bu etkileşim ergenlerin akran ilişkilerine 

de farklı bir boyut kazandırmıştır. Bu boyut, daha hızlı, daha popüler ve daha özgür bir iletişim 

biçiminin kapılarını açmıştır. Bununla beraber, yine evrensel olarak, bu tip ortamlara anonim olarak 

katılabilme ve sınırsız düzeyde iletişim kurabilme imkanı, beraberinde bazı sorunları da getirmiştir. 

Özellikle bu tür ortamların bireylere duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilme imkânı sağladığı 

düşünüldüğünde, olumlu olduğu kadar olumsuz duygu ve düşüncelerin de etkileşimin bir parçası 

olabileceği görülmektedir. Örneğin, Erdur-Baker ve Yurdugül (2010) ile Ybarra ve Mitchell (2004) 

çocuk ve ergenlerin gerçek yaşama kıyasla, online ortamlarda öfke gibi olumsuz duygularını daha çok 

açığa çıkardıklarını belirtmişlerdir. Lapidot-Lefler ve Barak (2012) bazı ergenlerin online ortamlarda 

bilinçli olarak ve zarar vermeyeceği düşüncesiyle, karşısındakine olumsuz duygu ve düşüncelerini 

gerçekte olduğundan daha kolay bir şekilde yansıttıklarını ifade etmiştir. Huang ve Chou (2010) ise 

araştırmasında bazı ergenlerin saldırgan davranışları gerçek yaşamda olduğundan daha etkili bir 

şekilde online çevrelerde gösterebildiklerini ortaya koymuştur. Balakrishnan (2015) özellikle 

ergenlerin taciz etmek, incitici söz kullanmak, aşağılamak gibi zorba davranışları sosyal medya 

aracılığıyla gerçekleştirmelerinin önemsenmesi gereken bir problem olduğuna dikkati çekmektedir. 

Yukarıdaki araştırma sonuçlarından da anlaşıldığı üzere online çevrelerde bir çok olumsuz davranışın 

ergenler tarafından yaygın bir şekilde ortaya konduğu anlaşılmaktadır. Son yıllarda online ortamlarda 

görülen bu tür olumsuz davranışlardan birisi de siber zorbalıktır. 

Siber zorbalık, kimliği çoğunlukla bilinmeyen bir grup ya da birey tarafından (DeHue, Bolman 

& Völlink, 2008) resim, video klip, inter sitesi gibi elektronik ortamlarda (Sharriff, 2008) kendini 

savunamayan bir kurbana karşı gerçekleştirilen (Hinduja & Patchin 2008), kasıtlı (Hinduja & Patchin, 

2008), tekrarlı (Kowalski & Limber, 2007) ve devamlılık gösteren (Huang & Chou, 2010) siber 

ortamlardaki saldırganlık davranışı olarak tanımlanmaktadır. 
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1.2.Araştırmanın amacı 

Bu araştırma son yıllarda gençler arasında yaygınlaşmaya başlayan siber zorbalık olgusunu 

literatür bağlamında ortaya koymak ve basın aracılığıyla hangi açılardan ön plana çıkarıldığını 

belirlemektir.  

2.YÖNTEM 

Nitel araştırmaları incelenen olayların ve durumların, katılımcıların perspektiflerinden 

izlenmesine olanak sağlamaktadır (Bryman, 1988). Bu araştırmada siber zorbalık olgusuna ilişkin 

yapılan gazete haberleri, haberlerin ele alınış biçimleri açılarından irdelenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada özel durum çalışması yöntemi benimsenmiştir. Özel durum çalışmalarının en temel 

özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır (Bogdan & Biklen 1992; Yıldırım & 

Şimşek, 2006).  

2.1.Örneklem  

Araştırmada incelenecek gazetelerin belirlenmesinde, son beş yılda en çok tıklanan haber 

internet sitelerinin araştırılması yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda üç gazetenin, yani Hürriyet, Milliyet 

ve Yenişafak en çok tıklanan haber internet siteleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu örnekleme 

yönteminin kullanılmasındaki temel hareket noktası önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan 

durumların çalışılmasına müsaade etmesidir. Bu belirleme sürecinde başka hiçbir kriter dikkate 

alınmamıştır. Daha sonra 2013- 2018 yılları arasında Hürriyet, Milliyet ve Yenişafak gazetelerinde yer 

alan siber zorbalık sorunsalına ilişkin haberler taranmıştır.  

2.2.Verilerin toplanması 

Bu çalışmada kullanılan veriler Hürriyet, Milliyet ve Yenişafak gazetelerinin siberzorbalık ile 

ilgili haberlerinin (01.01.2013 ve 29.12.2018) beş yıllık süre ile taranması sonucu toplam 225 gazete 

haberine ulaşılmıştır. Ulaşılan veriler her üç gazetenin internet sitesi üzerinden paylaştığı arşivinden 

elde edilmiştir. Yıldırım ve Şimşek (2006) nitel araştırmalarda gözlem, görüşme, ve doküman analizi 

gibi veri toplama yöntemlerinin kullanılabileceğini belirtmiştir. Cohen ve Manion (1996) ise gazete 

haberlerinin eğitim araştırmalarında veri toplamak için kaynak oluşturabileceği konusunda görüş 

bildirmiştir. 

2.3.Veri analizi 

Araştırmada gazete haberlerinden toplanan verilere doküman analizi tekniği uygulanmıştır. 

Doküman incelemesi tekniği, nitel araştırmalarda araştırılması istenen olgu veya olaylar hakkında bilgi 

içeren yazılı materyallerin analiz edilmesini kapsar (Cohen, Manion ve Morrison 1996). Bu bağlamda 

Hürriyet, Milliyet ve Yenişafak gazeteleri internet haber sitelerinde yer alan ve teması siber zorbalık 

olan haberler, bu araştırmanın verilerini oluşturmuştur. Analiz edilen haberlere beş sorudan oluşan 

içerik çözümleme yönergesi uygulanmıştır. Bu sorular şöyle sıralanmıştır: 

1.Haber hangi gazetede, hangi yıl çıkmıştır? 
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2.Haberde geçen siber zorbalık faaliyeti hangi teknolojik araç kullanılarak gerçekleştirilmiştir? 

3.Siber zorbalık olayının gerçekleştiği öğrenim kademesi hangisidir? 

4.Siber zorbalık olayında failin cinsiyeti nedir? 

5.Siber zorbalık olayını kim ortaya çıkarmıştır? 

Bu sorulardan elde edilen cevaplar kategorize edilerek gruplandırılmıştır. Verilerin 

sayısallaştırılmasında sıklıklarından faydalanılmıştır. Veriler içerik çözümlemesi dikkate alınarak, 

araştırmanın alt problemlerine göre sunulmuştur.  

3.BULGULAR VE YORUM 

3.1.Haberin hangi gazetede ve hangi yıl yapıldığına ilişkin bulgular 

Yapılan inceleme sonrasında toplamda 225 gazete haberine rastlanmıştır. Bunlar içerisinde 

Hürriyet gazetesinde toplam 102 haberin, Milliyet gazetesinde toplam 101 haberin ve Yenişafak 

gazetesinde ise toplam 23 haberin siber zorbalık olaylarını konu edindiği anlaşılmıştır.  Konuya ilişkin 

haber farkındalığı ele alındığında şu görülmektedir ki, 2013 yılında bu üç gazetede toplam 6 haber 

siber zorbalık olayını konu edinirken, 2018 yılında bu rakamın 98 olduğu görülmektedir. Bunun da 

siber zorbalık olaylarında bir artış olduğuna ve buna bağlı olarak da haber yapma ihtiyacının arttığına 

ilişkin kanıyı güçlendirdiği düşünülmektedir. Haberlerin yıllara göre detaylı dağılım sayıları Tablo 

1’de özetlenmiştir.  

Tablo 1. Siber zorbalık ile ilgili haberlerin gazetelere ve yıllara göre dağılımları 

Yıllar/ Gazeteler Hürriyet Milliyet Yeni Şafak  

2013 2 4 0 6 

2014 8 13 2 23 

2015 8 12 1 21 

2016 13 12 4 29 

2017 21 32 6 59 

2018 50 38 10 98 

Toplam 102 101 23 225 

 

3.2. Haberlerde geçen siber zorbalık faaliyetinin hangi teknolojik araç kullanılarak 

gerçekleştiğine ilişkin bulgular 

Yapılan inceleme sonuçlarına göre, haberlerin içeriği analiz edildiğinde, bireylerin en çok 

mobil telefon, sosyal medya ve ev bilgisayarı aracılığıyla siber zorbalığa maruz kaldıkları 

anlaşılmaktadır. En az siber zorbalık olayının yaşandığı ortam ise başka bir bireyin bilgisayarını 

kullanma olduğu belirlenmiştir. Bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir.  
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Tablo 2. Siber zorbalık olaylarının gerçekleştiği teknolojik araç gereçler 

Teknolojik araçlar f % 

Mobil telefon 81 35 

Sosyal medya 53 25 

Yabancı bilgisayar 19 8 

Ev bilgisayarı 39 17 

Tablet 28 12 

Toplam 225 100 

 

3.3. Siber zorbalık olayının gerçekleştiği öğrenim kademesine ilişkin bulgular 

Araştırma kapsamında analiz edilen gazete haberleri içerisinde, en çok siber zorbalığa maruz 

kalan bireylerin olduğu kademe 98 öğrenciyle ortaokul olarak belirlenmiştir. Bunu 24 öğrenciyle lise 

izlemektedir. Okul öncesi kademe de hiçbir siber zorbalık haberinin yapılmadığı görülmektedir. 

Bulgular Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Öğrenim görülen kademe türü ve siber zorbalık olaylarının ortaya çıkması 

Okul kademesi f % 

Okul öncesi 0 0 

İlkokul 49 21 

Ortaokul 98 43 

Lise 56 24 

Yüksek öğretim 22 9 

Toplam 225 100 

 

3.4. Haberlere geçen Siber zorbalık olayları ve cinsiyete göre dağılıma ilişkin bulgular 

Araştırma kapsamında gazete haberlerine ele alınan konulardan birisi de, yaşanan siber 

zorbalık olaylarında cinsiyetin dağılımının nasıl olduğudur. Araştırma kapsamında incelenen gazete 

haberleri içerisinde, siber zorbalık olayına maruz kalanların çoğunluğunun kız olduğu (f=134, %59) 

belirlenmiştir.  Tablo 4, buna ilişkin verileri göstermektedir.  

Tablo 4. Siber zorbalık ile ilgili haberlerde cinsiyete göre dağılım 

Cinsiyet f % 

Erkek 91 41 

Kız 134 59 

Toplam 225 100 

 

3.5.Siber zorbalık olaylarının nasıl ortaya çıktığına ilişkin bulgular 

Araştırma kapsamında incelenen konulardan birisi de siber zorbalık olaylarının nasıl ortaya 

çıkarıldığına ve bireylerin nasıl yardım istediklerine yöneliktir. Buna göre siber zorbalık olayların en 

çok öğretmenlerin ortaya çıkardıkları (f=119, %52.8) belirlenmiştir. Bu olayı yaşayan bireylerin en az 

abi/ abla sistemlerinden destek aradıkları da (f=21, %9.3) ifade edilebilir. 
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Tablo 5.Siber zorbalık olaylarının ortaya çıkarılması  

 f % 

Ebeveyne söyleme 55 24.6 

Öğretmenine söyleme 119 52.8 

Abi/ ablaya söyleme 21 9.3 

Arkadaşına söyleme 30 13.3 

Toplam 225 100 

 

4.TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma, siber zorbalık olaylarının meydana geliş biçimi, cinsiyete göre dağılımı, hangi 

araçlarla gerçekleştiği ve hangi öğrenim kademesinde daha yaygın olduğu gibi sorulara, internet 

gazete haberlerinin ele alınış biçimleri açısından yanıt bulmayı amaçlamıştır.  

Araştırmada ulaşılan ilk bulgu, 2013 yılından 2018 yılının sonuna kadar geçen sürede siber 

zorbalık olaylarında yaşanan artışa ilişkindir. 2013 yılında yapılan haber sayısının altı olduğu 

görülürken, 2018 yılının sonunda bu rakamın 98 olduğu anlaşılmıştır. Ve yıllara göre kademeli olarak 

bir artış yaşandığı da gözlenmektedir. Bu durum siber zorbalık olaylarına karşı bir farkındaliğina 

yaşandığına kanıt olarak sunulabilir. Literatürde yapılan araştırmalara dikkate alındığında (Kowalski 

& Giumetti, 2017; Modecki, Minchin, Harbaugh, Guerra, & Runions, 2014) şu ifade edilebilir ki, siber 

zorbalık faaliyetleri, farklı yaş gruplarında da görülmekle birlikte (Del Rey, Lazuras, Casas, 

Barkoukis, Ortega-Ruiz, & Tsorbatzoudis, 2016), gençler arasında giderek yaygınlaşmaktadır. 

Dolayısıyla bu noktada literatürle bir paralellik sağlandığı görülmektedir.  

Araştırmanın ikinci bulgusuna göre, haberlerde geçen siber zorbalık faaliyetlerinin en çok 

mobil telefonlar aracılığıyla gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu bulgu dikkat çekicidir. Günümüzde 

Türkiyede gençlerde akıllı telefon kullanım oranları giderek artmaktadır (TÜİK, 2019). Bu da daha 

fazla gencin risk altında olabileceği anlamına gelebilir. Buna ek olarak, günümüzde araştırmacıların 

problemli mobil telefon kullanımı üzerinde araştırmaları bulunmaktadır (Kuss, Kanjo, Crook-Rumsey, 

Kibowski, Wang, & Sumich, 2018; Öz, Arslantaş, Buğrul, Koyuncu, & Ünsal, 2015; Yang, Yen, Ko, 

Cheng, & Yen, 2010). Bu araştırmalarda da, mobil telefonların şiddet ve zorbalık amacıyla 

kullanıldığı vurgulanmaktadır.  

Bir diğer bulguya göre, siber zorbalık faaliyetlerinin en çok gerçekleştiği, hatta yoğunlaştığı 

kademenin ortaokul olduğu belirlenmiştir. Bu bilgi siber zorbalık davranışının ortaya çıkış sürecini 

doğrulaması bakımından önemlidir. Şöyle ki, alt sınıflardaki öğrenciler siber zorba davranışın ne 

olduğundan tam olarak haberdar olmadıklarından, yaşadıkları olayları tam olarak fark 

edemeyebilmekte veya yardım arama davranışı göstermeyebilmektedirler. Ancak ortaokul çağı hem 

teknoloji kullanımı hem de benlik farkındalığı olarak önemli bir çağdır. Bu çağda çocuklar siber 

zorbalığa karşı daha yüksek bir farkındalık geliştirmekte ve kendini daha iyi koruyabilmektedir. 

Literatürde yer alan araştırmalar da (Schneider, O'donnell, Stueve, & Coulter, 2012; Smith, Mahdavi, 

Carvalho, & Tippett, 2006) ortaokul döneminde siber zorbalığın en yüksek düzeye ulaştığını, lise 

dönemiyle birlikte düşüşe geçtiğini doğrulamaktadır.  

Araştırmanın bir diğer bulgusu siber zorbalığa yönelik haberler ve habere konu olan kişilerin 

cinsiyetlerine ilişkindir. Buna göre kız öğrencilerin daha çok siber zorbalık haberlerinde konu 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

47 

oldukları anlaşılmaktadır. Haberlerin detayları incelendiğinde ise yine kız öğrencilerin çoğunlukla 

mağdur durumda oldukları belirlenmiştir. Literatürde siber zorbaların cinsiyetleri konusunda birbiriyle 

çelişen araştırmalar olmasına karşın (Sun, Fan, & Du, 2016, Türkiye özeline inilirse, Türkiye’de 

araştırma bulgularına paralel olarak, kız öğrencilerin daha çok mağdur, erkek öğrencilerin ise daha çok 

siber zorba oldukları belirlenmiştir (Akbaba & Eroğlu, 2013, Erdur-Baker & Kavşut, 2007).  

Araştırmada son olarak, siber zorbalık olaylarının nasıl ortaya çıktığı, gazete haberlerinin 

incelenmesiyle belirlenmeye çalışılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre, siber zorbalık mağdurlarının, 

öncelikle öğretmenlerini yardım aranacak kişi olarak algıladıkları anlaşılmaktadır. Bunu anne 

babalardan yardım isteme davranışı takip etmektedir. Araştırmanın bu bulgusu hakkında literatürde 

çok araştırma bulgusu olmamakla birlikte, şiddet ve zorbalıkla ilgili yapılan araştırmaların daha çok 

bireysel başa çıkmayla ilgili olduğu (Akbıyık & Kestel, 2016; Peker, Özhan, & Eroğlu, 2015), az 

sayıda araştırmanın yardım arama davranışıyla ilgili olduğu ve bu araştırmayla benzer sonuçlara 

ulaşıldığı ifade edilebilir. Topçu ve Erdur- Baker (2016) siber zorbalık olaylarında kızların daha çok 

yardım aradıklarını ve yaş ilerledikçe yardım arama davranışının arttığını belirlemişlerdir.  

Son olarak araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlara ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Siber zorbalık, gün geçtikçe üzerinde daha fazla farkındalığın oluştuğu bir konudur. Sadece gençler 

için değil artık yetişkinlerin de siber zorbalık mağduru olmaya başladığı bilinmektedir. Bu konuda 

okullarda yapılacak önemli adımlardan birisi, siber zorbalığa karşı bir farkındalık uyandırmaktır. Bu 

farkındalığın okulda siber zorbalık ve siber mağduriyet konusunda eğitim almış, bu konuda 

öğrencilerin kolayca ulaşabilecekleri bir öğretmenin olması değerlidir. Ayrıca okul PDR servislerinin 

de yardım arama davranışı konusunda çocukları bilinçlendirmesi ve cesaretlendirmesi önemlidir. 

Basının ise konuya karşı daha duyarlı olması değerlidir.  
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ÖZET 

Bu çalışma; Amacı özellikle de sporun genç bireylerde takım çalışması, hedef  belirleme, inisiyatif 

alma, başkalarına saygı gösterme, zaman yönetimi, bilişsel beceriler, duygusal beceriler, iletişim becerileri, 

sosyal beceriler, liderlik,  problem çözme ve karar verme gibi birçok yaşam becerisini geliştirdiğine dair bulgular 

bu konuya daha fazla önem verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda araştırma, ortaöğrenim 

sürecinde sportif faaliyetlere katılımın bireyin yaşam becerilerini nasıl etkilediğini araştırmayı amaçlamaktadır. 

2018-2019 öğretim yılında, Malatya ilinde liselerde eğitim gören bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklem büyüklüğünü saptamada her iki cinsiyet için “Evrendeki Birey Sayısı Bilinen Örneklem Genişliği 

Formülü” kullanılmıştır. Çalışmaya 397’ si bayan, 494’ü erkek toplam 891 kişi katılmıştır. Ölçme Aracı Türkçe 

geçerlik ve güvenirliği Açak ve Düz (2018) tarafından yapılan ölçek; takım çalışması, amaç belirleme, zaman 

yönetimi, duygusal beceriler, iletişim, sosyal beceriler ve liderlik olmak üzere 7 alt boyuttan toplam 31 madden 

oluşmaktadır.   

Veri Analizi: İkili karşılaştırmalar için Mann Whitney U testi ve çoklu karşılaştırmalar için Kruscal 

Wallis H testlerinden faydalanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda farkın kaynağını bulmak için non-parametrik 

veriler için kullanılan Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 olarak 

kabul edilmiştir. Çalışmada sonuç olarak spor yapan çocukların sporun bireylere zaman yönetimi, iletişim, 

liderlik, takım çalışması, sosyal beceriler, duygusal beceriler ve amaç belirleme becerileri kazandırdığı tespit 

edilmiştir. 

INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF TEAM SPORTS ON LIFE SKILLS 

SUMMARY 

This work; The aim of this study is to find out that sport especially improves many life skills such as 

teamwork, goal setting , taking initiative, respect for others, time management, cognitive skills, emotional skills, 

communication skills, social skills, leadership, problem solving and decision making. reveals that more attention 

should be given.In this context, the research aims to investigate how participation in sports activities affects the 

life skills of an individual during secondary education. 

In the 2018-2019 academic year, it consists of individuals studying in high schools in Malatya. In order 

to determine the sample size of the study, cinsiyet Number of Individuals in the Universe Known Sample Width 

Formula ”was used for both genders. A total of 891 people (397 female and 494 male) participated in the study. 

Measurement Tool The validity and reliability of the scale in Turkish were calculated by Açak and Düz (2018). 

It consists of 31 items in 7 sub-dimensions: teamwork, goal setting, time management, emotional skills, 

communication, social skills and leadership.   
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Data Analysis: Mann Whitney U test was used for paired comparisons and Kruscal Wallis H tests were 

used for multiple comparisons .The Mann Whitney U test for non-parametric data was used to find the source of 

the difference in multiple comparisons .In the study, p <0.05 was considered significant. As a result of the study, 

it was found that children who play sports provide individuals with time management, communication, 

leadership, teamwork, social skills, emotional skills and goal setting skills. 

 

GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 1999) de yaşam becerilerini kendine güven ve sosyalleşme gibi 

arzulanan nitelikleri geliştirmeye yönelik uygulanabilir psiko-sosyal beceri ve yetenekler olarak 

tanımlamakta ve gençlerin yetişkinliğe hazırlaması ve sağlıklı gelişimlerini sağlamadaki önemine 

vurgu yapmaktadır.  

Sosyal beceriler, çocuğun sosyal yeterliliği ile ilişkili olarak ele alınan bir konudur. Walker 

vd., (1988)’ne göre sosyal yeterlilik, arkadaşlık kurma, başkalarına katılma, başkaları ile anlaşma gibi 

belirli bir sosyal gereklilik konusunda bireyin gösterdiği performans olarak tanımlanabilir. Buna göre, 

sosyal yeterlilik; bir öğretmen ya da anne baba gibi bir yetişkin tarafından gözlenerek belirlenebilen 

toplam bir yargıdır. Sosyal beceriler ise, bir bireyin sosyal gereklilikleri yerine getirebilmek için 

başvurduğu, amaca götüren özel yollardır (Gresham vd., 2006).  

Problem davranışlara ilişkin çözüm arayışı sürecinde çocukların sosyal becerilerinin 

geliştirilmesi önem taşımaktadır. Zira problem davranışlarla başa çıkmada sosyal becerilerin 

kazandırılması temel prensiplerden birisidir. Sosyal beceriler ile problem davranışlar arasında negatif 

bir ilişki söz konusudur. Başka bir ifadeyle, çocukların sosyal beceri düzeyi arttıkça problem davranış 

düzeyi azalmaktadır (Özbey, 2009). 

Sosyal beceriler, çocukların sosyal çevrelerinde sorunlarla karşılaşmaksızın; fiziksel ve 

entelektüel gereksinimlerini karşılayabilecekleri bazı özel davranışlar olarak tanımlanabilir (Önder, 

2003). Bu bakımdan sosyal beceriler toplumla bütünleşmeyi sağlayan ve toplumsal hayata katılmayı 

kolaylaştıran, iletişim kurma, akademik performans, kendini kontrol etme, uyum ve atılganlık gibi 

becerilerle, gözlenebilen, gözlenemeyen bilişsel ve duyuşsal öğeleri içeren ve öğrenilebilen 

davranışlardan oluşmaktadır. İçinde bulunan sosyal ortama uygun davranma becerisi olarak 

tanımlanan sosyal beceriler, kişilerarası ilişkilerin kurulmasında ve sosyal amaçların 

gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamaktadır (Avcıoğlu, 2005). 

Sosyalleşme sayesinde insan, toplumun ortaya koyduğu tavır ve hareket modellerini, örnekleri 

ve düşünme biçimlerini öğrenmektedir. Böylece sosyalleşme, kişinin toplumsal kültürle 

bütünleşmesini ve içinde yaşadığı toplumla uyum sağlamasını mümkün kılan bir mekanizmadır. 

Kişinin toplum içinde diğerleri ile birlikte ortak bir hayat sürdürebilmesi, toplumun örf ve adetlerine, 

geleneklerine, göreneklerine itaat etmesi, yeme, içme, giyinme, uyuma, oynama, çalışma bakımından 

asli bir takım teknikleri kabul etmiş bulunması, sosyal hayatın norm ve ayinlerine uyması ve grup 

içinde kendisine verilecek rolleri gereğince yerine getirebilmesi ile mümkün olabilir (Dönmezer, 

1994). 
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Spor, sosyal beceri geliştirme ve sosyal değişim aracı olarak hizmet veren olağanüstü bir güce 

sahiptir. Spor, büyük önem verilen birçok sosyal değerin oluşmasına sürekli hale gelmesine yardımcı 

olur. Bu değerler çok çalışmayı, fedakarlığı, hakkaniyeti, sadakati, sorumluluğu, güvenilirliği 

hoşgörüyü ve kendine disiplin altına almayı kapsamaktadır. Sosyal beceri edinme sürecinin önemli bir 

sonucu rol öğrenmektir. İnsanlar onlara uygun olan sosyal rolleri öğrenirler, hemen tüm insanlar 

çocukken oyun, spor ve diğer aktiviteler ile sosyal becerilerini geliştirmektedir. Bu faaliyetler iyi 

yurttaş, iyi arkadaş, sorumluluk sahibi komşu, iyi öğrenci, birlikte çalışma, liderlik vb. rolleri 

öğrenmede önemli hazırlayıcılık görevi yaparlar (Küçük ve Koç, 2003).  

Spor yapmayanlara göre spor ile uğraşanların sosyal beceri seviyeleri daha yüksek, daha 

çalışkan, daha canlı, sosyal ilişkiler geliştirmeye sürekli hazır, azimli, zor koşullarda ortama daha iyi 

uyan kişiler olduğunu yadsınamaz bir gerçektir (Gezer, 2010).   

Spor yapanların yapmayanlara göre daha dışa dönük ve duygusal olarak dengeli oldukları 

belirlenmiştir. Netice itibari ile ister amatörce, isterse performansa yönelik profesyonelce yapılan 

sportif faaliyetler, kişiyi çeşitli açılardan kontrol altına alan eksiklerini geliştiren ve tamamlayan, 

fazlalıklarını da olumlu bir şekilde harcamasına ortam oluşturacak, sosyal becerilerini gelişmesine 

önemli katkılar sağlayan bir araçtır (Tiryaki, 2000).  

Küçük yaştan itibaren okul çağı ile birlikte yaşam becerilerinin kazanılması birçok faktörler 

altında toplanır. Hayat Bilgisi Öğretim Programında öz-yönetim becerileri başlığı altında yer alan alt 

beceriler etik davranma, eğlenme, öğrenmeyi öğrenme, amaç belirleme, kendini tanıma ve kişisel 

gelişimini izleme, duygu yönetimi, kariyer planlama, sorumluluk, zamanı ve mekânı doğru algılama, 

katılım, işbirliği ve takım çalışması yapma, liderlik farklılıklara saygı duymadır.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Evren ve örneklem/araştırma grubu araştırma evrenini, 2018-2019 öğretim yılında, Malatya 

ilinde liselerde eğitim gören bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem büyüklüğünü saptamada 

her iki cinsiyet için “Evrendeki Birey Sayısı Bilinen Örneklem Genişliği Formülü” kullanılmıştır. 

Çalışmaya 397’ si bayan, 494’ü erkek toplam 891 kişi katılmıştır. 

Çalışmaya katılma kriterleri 

Örneklemi oluşturan öğrencilerin çalışmaya alınması için aşağıdaki belirleyiciler 

kullanılmıştır: 

 Çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul etmek, 

 Lise 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda okuyor olmak ve takım sporları yapmak, 

 Sportif aktivitelere katılıyor olmak   

Ölçme Aracı Türkçe geçerlik ve güvenirliği Açak ve Düz (2018) tarafından yapılan ölçek; 

takım çalışması, amaç belirleme, zaman yönetimi, duygusal beceriler, iletişim, sosyal beceriler ve 

liderlik olmak üzere 7 alt boyuttan toplam 31 madden oluşmaktadır.   
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Veri Analizi 

İkili karşılaştırmalar için Mann Whitney U testi ve çoklu karşılaştırmalar için Kruscal Wallis 

H testlerinden faydalanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda farkın kaynağını bulmak için non-parametrik 

veriler için kullanılan Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi olarak 

p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Tablo 1. Araştırma grubunun cinsiyet dağılımları 

  Cinsiyet n % 

  

Erkek 494 55,4 

Bayan 397 44,6 

Toplam 891 100,0 

 

Tablo 2. Araştırma grubunun sınıf dağılımları 

  Sınıf n % 

  

9.sınıf 190 21,3 

10.sınıf 244 27,4 

11.sınıf 310 34,8 

12.sınıf 147 16,5 

Toplam 891 100,0 

 

Tablo 3. Araştırma grubunun yaş değişkenine göre analiz sonuçları 

 Yaş   N  Mean  SD  X2  p  Fark  

U test 

Zaman Yönetimi 

15 164 14,38 2,86 

25,603 ,000* 4>1,2,3 
16 282 15,06 3,56 

17 322 15,65 3,38 

18 123 17,32 3,40 

İletişim 

15 164 14,15 3,05 

9,937 ,042* 4>1,2,3 
16 282 15,07 3,42 

17 322 16,02 3,73 

18 123 17,91 3,30 

Liderlik 

15 164 18,46 4,22 

19,799 ,001* 4>1,2,3 
16 282 18,71 3,99 

17 322 18,81 4,00 

18 123 19,59 4,34 

Takım Çalışması 

15 164 21,11 4,51 

20,368 ,000* 4>1,2,3 

16 282 22,41 4,80 

17 322 22,65 4,70 

18 123 24,70 4,95 
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Sosyal Beceriler 

15 164 15,12 3,35 

14,612 ,006* 4>1,2,3 
16 282 15,14 3,21 

17 322 15,93 3,45 

18 123 17,70 3,46 

Duygusal Beceriler 

15 164 14,07 3,16 

12,825 ,012* 4>2,3 
16 282 14,81 3,59 

17 322 14,73 3,71 

18 123 17,59 3,45 

Amaç Belirleme 

15 164 16,10 2,95 

7,100 ,131   
16 282 16,23 3,36 

17 322 16,13 3,42 

18 123 16,47 3,77 

 

Tablo 4. Araştırma grubunun cinsiyet değişkenine göre analiz sonuçları 

Cinsiyet N Mean SD Z P 

Zaman Yönetimi 
Erkek 494 15,36 3,50 

-1,125 
,234 

Bayan 397 15,82 3,37 
 

İletişim 
Erkek 494 14,89 3,43 

-2,239 
,022* 

Bayan 397 15,38 3,42 
 

Liderlik 
Erkek 494 18,18 4,19 

-,728 
,423 

Bayan 397 18,41 4,17 
 

Takım Çalışması 
Erkek 494 21,25 4,90 

-1,118 
,212 

Bayan 397 21,88 4,26 
 

Sosyal Beceriler 
Erkek 494 14,67 3,54 

-3,121 
,002* 

Bayan 397 16,35 3,18 
 

Duygusal Beceriler 
Erkek 494 14,22 3,49 

-3,382 
,000* 

Bayan 397 16,32 3,44 
 

Amaç Belirleme 
Erkek 494 15,60 3,42 

-1,142 
,242 

Bayan 397 16,27 3,22 
 

 

Tablo 5. Araştırma grubunun okul takımında oynama değişkenine göre analiz sonuçları 

Okul Takımında Oynuyor musunuz? N Mean SD Z p 

Zaman Yönetimi 
Evet 323 16,31 3,02 

-6,048 ,000* 
Hayır 568 14,25 3,72 

İletişim 
Evet 323 15,77 3,18 

-3,145 ,002* 
Hayır 568 14,21 3,15 

Liderlik 
Evet 323 19,51 3,52 

-6,737 ,000* 
Hayır 568 16,84 4,15 

Takım Çalışması 
Evet 323 24,32 4,37 

-5,722 ,000* 
Hayır 568 21,34 4,54 
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Sosyal Beceriler 
Evet 323 16,34 2,89 

-4,494 ,000* 
Hayır 568 14,28 3,49 

Duygusal Beceriler 
Evet 323 16,32 3,11 

-2,714 ,009* 
Hayır 568 14,12 3,81 

Amaç Belirleme 
Evet 323 17,89 2,95 

-4,422 ,000* 
Hayır 568 15,22 3,64 

 

TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Çalışmada sonuç olarak spor yapan çocukların sporun bireylere zaman yönetimi, iletişim, 

liderlik, takım çalışması, sosyal beceriler, duygusal beceriler ve amaç belirleme becerileri kazandırdığı 

tespit edilmiştir. 

Ortaöğrenim öğrencilerinde sporun yaşam becerileri üzerine etkilerinin incelendiği bu 

araştırma literatür bilgiler ışığı altında tartışılmaya çalışılmıştır. Ülkemizde yaşam becerileri 

konusunda az sayıda akademik çalışmaya rastlanmaktadır. Yapılan araştırmaların özellikle engelli 

bireyler üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirildiği görülmektedir (Buğan, 1999; Karahan 2007; 

Aykut, 2007; Sayğın, 2009; Doğan, 2010 ; Doğan, 2013; Ertekin,  2015; Akdenizli, 2016; Kızılkaya, 

2016). Bu çalışmalarda engelli bireylere yönelik çeşitli uygulamalarla günlük yaşam becerileri 

kazandırılması hedeflenmiştir.  Bu yönde yapılmış olan birçok araştırma sonucunda da engelli 

bireylere yaşam becerisi kazandırıldığı ortaya koyulmuştur. 

Yaşam becerileri konusunda yurtdışında yapılmış olan çalışmalara bakıldığında ilgili 

çalışmaların genellikle sporcular üzerinde olduğu görülmektedir (Gould vd., 2007; Brunelle vd., 2007; 

Holt, 2007; Strachan vd., 2011; Vella vd., 2013; Cronin & Allen, 2017).  

Araştırmalar bireylerin spor yoluyla birçok yaşam becerisini geliştirdiklerini göstermektedir. 

Örneğin spor yapan İngiliz gençlerin en çok takım çalışması, kişilerarası iletişim, sosyal beceri ve 

liderlik, en az da duygusal beceriler, amaç belirleme, problem çözme, karar verme ve zaman 

yönetimiyle ilgili yaşam becerilerini öğrendiklerini (Cronin & Allen, 2017), aynı şekilde Amerikalı 

(Gould vd., 2007, 2012), Kanadalı (Brunelle vd., 2007; Camiré vd., 2009; Fraser-Thomas & Côté, 

2009; Holt, 2007; Holt vd., 2008; Strachan vd., 2011) ve Avusturalyalı (Vella vd., 2013) atlet, 

antrenör ve ebeveynler ile yapılan çalışmalarda da benzer becerilerin öğrenildiği sonucu ortaya 

konulmuştur. Bu yeni bulgular gençlerin spor yoluyla bazı yaşam becerilerini diğer yaşam becerilerine 

oranla daha fazla öğrendiklerini göstermektedir. 

Takım sporlarının yaşam becerileri üzerindeki etkisine bakıldığında ise öğrencilerde grup 

etkileşimi, yardımlaşma, kazanma ve kaybetme duygusuna ortak olma, ortak amaca hizmet etme,  

iletişim, işbirliği ve paylaşma gibi birçok yaşam becerisini daha kazanmaya olanak sağladığı 

görülmektedir.   

Öztürk (2018) spor yapan ve yapmayan ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin 

araştırılması üzerine bir çalışma yapmıştır. Bu araştırmanın sonuçları incelendiğinde öğrencilerin 

“Lisanslı Spor Branşı” değişkeni bakımından sosyal beceri düzeyleri arasında “Olumlu Sosyal 

Davranış” ve “Olumsuz Sosyal Davranış” alt boyutları açısından anlamlı farklılık bulunamamıştır. Bu 
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çalışma sonucunda öğrencilerin lisanslı spor yapıp yapmamalarının ya da yaptığı spor branşlarının 

farklılığının onların sosyal beceri düzeylerini “Olumlu Sosyal Davranış” ve “Olumsuz Sosyal 

Davranış” açısından etkisinin olmadığı ortaya koyulmuştur. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, “Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi” dersinde bir dönem boyunca uygulanan “Bir Bilim 

İnsanı-Bir Öğretmen Adayı” etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda her bir öğretmen adayı 

bir bilim insanının hayatını ele alarak, çeşitli yöntem ve teknikler ile sunmuştur. Drama, eğitsel oyun, belgesel 

gösterimi, animasyon kullanımı şeklinde ders içeriği zenginleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Erzincan 

Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören toplam 10 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak,  araştırmacıların hazırlamış olduğu 5 adet açık uçlu 

sorudan oluşan mülakat formu kullanılmıştır. Araştırma bulguları nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan 

olgu bilim (fenomenoloji) deseni ile analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği 

kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre, araştırmaya katılan Fen Bilgisi öğretmen adayları “Bir Bilim İnsanı-Bir 

Öğretmen Adayı” etkinliğini ilgi çekici bulmuşlardır. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının, bu etkinlik 

aracılığıyla, bilim insanlarının hayatlarını ve onların yaşamlarında yer alan temel kesitleri öğrenmeleri onların 

bilime ve bilim insanlarına yönelik tutum, bilgi ve bakış açılarında değişikliğe neden olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bilim insanı, Öğretmen adayı, Tutum. 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to evaluate the activity of “A Scientist - A Prospective Teacher" which has 

been  applied during a semester in the course of the Nature and  History of Science. In this context, each 

prospective teacher presented the life of a scientist with various methods and techniques through discussion. The 

course content is enriched by using of drama, educational games, documentary demonstration and animation. 

The sample of the study consisted of 10 prospective teachers studying in the  Department of  Science Education 

of Erzincan Binali Yıldırım University. In the study, an interview form consisting of 5 open-ended questions  

prepared by the researchers was used as a data collection tool. The research findings were analyzed by the design 

of phenomenology (the science of phenomena) which is included in the qualitative research methods. Content 

analysis technique was used to evaluate the data. According to the data obtained from the study, prospective 

science teachers have considered the activity of "A Scientist-A Prospective Teacher" as an intriguing event. In 

addition to this, it is concluded that the fact that prospective teachers learn the lives of scientists and the basic 

sections in their lives through this activity has caused changes in their attitudes, knowledge and perspectives 

towards science and scientists. 

Key Words: Scientist, Prospective Teacher, Attitude.  
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1.GİRİŞ 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bilime ve bilim insanına yönelik olan bakış açılarının 

şekillenme sürecinde önemli olan etkenlerden birisi de “Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi” dersinde elde 

edilen kazanımlardır. Bunun sebebi; Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının lisans eğitimi boyunca 

aldıkları pek çok dersten biri olan “Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi” dersi aracılığıyla bilimin 

tanımının, amaçlarının, özelliklerinin, gelişiminin ve geçirdiği evrelerin neler olduklarını anlamaları 

öngörülmüştür (Nalçacı, Akarsu, Kariper, 2011). Bilimin doğasının tanımı konusunda her ne kadar 

ortak bir karara varılamasa da Lederman (1992), bilimin doğasını “doğasında var olan değerler ve 

varsayımlardır” şeklinde tanımlamıştır. (Doğan,Çakıroğlu,Bilican&Çavuş). Yapılan bir başka 

çalışmada ise bilimin doğası, çeşitli alanları, özellikle de bilimsel bilginin nasıl üretildiğini ve bilimin 

karakterinin ne olduğu konusunu irdeleyen epistemolojiyi kapsayan bir kavram olarak 

tanımlanmıştır.(Lederman,1992;Saif,2016). Bilim tarihi ise Topdemir ve Unat(2014) tarafından 

“Bilimsel sürecin gelişimini izleyen araştırma etkinliği” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla, fen bilgisi 

öğretmen adaylarının, fen öğretimine yönelik mesleki becerileri açısından daha nitelikli bireyler 

olabilmeleri için birçok mesleki becerilerin yanı sıra bilimin doğasında yer alan süreçler ve fen 

bilimlerinin gelişiminin tarihsel kronolojisi hakkında bilgi sahibi olma, bilimsel olaylara bir bilim 

insanının penceresinden bakabilme gibi becerilere de sahip olmayı kendilerine misyon edinmelidirler.  

1.1.Problem Durumu 

Fen bilgisi öğretmen adayları söz konusu dersin kapsamında edineceği bilgi ve becerilerinden 

sadece pedagojik alan bilgilerini geliştirmek için değil; aynı zamanda mesleki hayatlarında fen 

öğretimini daha etkili gerçekleştirebilmek için de yararlanacaklardır. Nitekim, birçok ülke; fen eğitim 

programlarıyla, etkili bir fen öğretme ve öğrenme sürecinin düzenlenmesini ve öğrencilerin bilim 

okur-yazar olarak yetiştirilmesini hedefler. Bilim okuryazarlığının yanı sıra Türkiye’nin çağdaş eğitim 

felsefesini dikkate alarak ortaya çıkardığı öğretim programlarında fen ve teknoloji okuryazarlığı da 

vurgulanmıştır. Fen ve Teknoloji okuryazarlığı, genel bir tanım olarak; bireylerin araştırma-

sorgulama, eleştirel düşünme,  problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu 

öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve Dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli 

olan fen ile ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir birleşimidir (MEB,2005,p.5;Bağcı-

Kılıç,Haymana,Bozyılmaz,s.54’teki alıntı.). 

Yontar-Toğrol(2000) ise yaklaşık 12 yıllık örgün fen eğitim/öğretim yaşantısı sonucunda bu 

bireylerin bilim ve teknolojinin entelektüel uyarıcı olma değerini anlayan ve bu doğrultuda bilim ve 

bilim insanına yönelik olumlu tutumlar geliştirmiş bireyler olmasının da beklenen hedefler arasında 

olduğunu belirtmiştir. Bu ve benzeri hedeflerin gerçekleştirilmesinde en önemli rolü fen bilgisi 

öğretmenleri üstlenmektedir.(Doğan,Çakıroğlu,Bilican&Arslan,2011). Dolayısıyla Fen bilgisi 

öğretmenleri için bu dersin önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. 

Buna ek olarak, birtakım araştırmacıların bu dersin kapsamının sağlayacağı faydaların 

önemini destekler nitelikteki ifadeleri literatürde yer almaktadır. Hurd (1998), öğretmen yetiştirme 

programları ve müfredatlarında “Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi konularını”  içermesi gerektiğini, 

ayrıca öğretmen adaylarının bilimsel düşünmelerinin, bilimsel süreç ve araştırma becerilerinin 

geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir (Görecek Baybars, 2018) . 
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“Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi” dersinin bir diğer önemli kazanımı ise Fen bilgisi öğretmen 

adaylarının bilime ve bilim insanına yönelik zihinsel imajlarının ve tutumlarının şekillenmesidir. 

Bilime yönelik tutumların kategorizasyonu Klopfer(1971) tarafından ortaya konmuştur. Klopfer’e 

göre; fen ve bilim insanlarına yönelik olumlu tutumların açığa çıkması, bilimsel araştırmanın bir 

düşünce şekli olarak kabulü, “bilimsel tutumların” benimsenmesi, fen öğrenme deneyimlerinden zevk 

alma, bilim ve bilim ile ilgili faaliyetlerde ilginin artışı ve bilim veya bilim alanında bir kariyerde 

ilerleme ilgisinin artışı fen eğitimde bilime yönelik tutumların oluşumu için etkili 

davranışlardır.(Osborne,Simon&Collins,2003).  

Bilim insanına yönelik imaj ise, kişinin bilim insanını ön yaşantılarına bağlı olarak fiziksel ve 

karakteristik olarak zihninde canlandırmasıdır. Kişi mevcut ön bilgileri ile zihninde canlandırabildiği 

ölçüde bir konuda imaj sahibi olabilir (Şen Gümüş,2009). Literatüre bakıldığında bilim insanına 

yönelik imaj konulu birçok çalışma yer almaktadır. Öğrencilerin bilim insanına yönelik standart 

imajlarının ilk sistematik araştırması Mead ve Metraus(1957) tarafından yürütülmüştür. Çalışmada 

öğrencilerin hem kişisel hem de kişiye bağlı olmayan bilim insanı imajlarını ortaya çıkarmak için 

tasarlanan açık uçlu ifadelere öğrencilerin yanıt vermeleri istenmiştir.(She,1995). Bunun yanı sıra; 

Chambers,1983 bir çalışmasında XVIII. ve XIX. yüzyılları arasındaki dönemde görsel ve sözel 

anlamdaki bilim insanı imajlarının çok çeşitli olduğunu fakat zamanla bilimin dönüşümler 

geçirmesiyle bu imajların da değişim gösterdiğini ifade etmiştir.  

Fen bilgisi öğretmen adayları da benzer şekilde bilim insanlarına yönelik zihinlerinde doğru 

veya yanlış birtakım profil ve imajlara sahiptir. 

Sonuç olarak, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının “Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi” dersi ile 

bilim insanına yönelik bir fikir oluşturmasında, ders içeriğinin farklı kazanımlar doğrultusunda 

düzenlenmesi önemlidir. Ders içeriğinin, bilim insanını tanıma ve bilimsel süreçlere gösterdiği katkıyı 

gözlemleme fırsatının oluşturulacağı şekilde düzenlenmesi gerekir. Bu amaçla, fen bilgisi öğretmen 

adaylarının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda uygun etkinliklerle performans odaklı bir ders planı 

oluşturulmalıdır. Bu çalışmada belirtilen kazanımlar için, “Bir Bilim insanı-Bir Öğretmen Adayı” 

etkinliği oluşturulmuştur. Bu amaçla, her bir öğretmen adayı, bir bilim insanını çeşitli yönleriyle ele 

alarak, ders kapsamında işlemiştir. Ayrıca ders içeriği bilimsel öyküler, bilimsel oyunlar gibi farklı 

teknikler ile zenginleştirilmiştir.  

Bu çalışmada temel olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Derste uygulanan etkinlik göz önünde bulundurulduğunda “Bilimin Doğası ve Bilim 

Tarihi” dersini almadan önce ve dersi aldıktan sonra fen bilgisi öğretmen adaylarının 

bilim insanlarına karşı tutumunda herhangi bir değişiklik var mıdır? 

2. Fen bilgisi öğretmen adaylarına göre bu etkinliğin kendilerinde bıraktığı izlenimler 

nelerdir? 

3. Bu etkinliğin bilimin özellikleri ve bilimsel süreçler açısından ilgi çekici bir yanı var 

mıdır? Eğer var ise ne gibi faktörler bu etkinliği ilgi çekici kılmaktadır? 
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2.YÖNTEM 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan olgu bilim (fenomenoloji) deseni 

kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi 

tekniği, elde edilen verilerin açıklanmasında gerekli olan kavramları ve ilişkileri ortaya koymakta 

kullanılır.  

2.1. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 yılı bahar döneminde Erzincan Binali Yıldırım 

Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Bölümünde öğrenimlerine devam eden 10 öğretmen 

adayı oluşturmuştur. Katılımcılarının belirlenmesinde gönüllü olması amaçlandığı için örnekleme 

yöntemine gidilmemiştir. Öğretmen adaylarına ait demografik bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyete göre dağlımı 

Cinsiyet N 

Kadın 7 

Erkek 3 

Toplam 10 

 

2.2.Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırma soruları doğrultusunda hazırlanan 10 sorudan 

oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. İlk beş soru etkinliğin uygulanma şekli, 

anlatılan bilim insanı vb. soruları  belirlemeye yönelik sorulmuş, son beş soru öğretmen adaylarının 

‘‘bir bilim insanı bir öğretmen adayı’’ etkinliğini hakkındaki görüşlerini belirlemek için sorulmuştur. 

Görüşme formu hazırlandıktan sonra 2 alan uzmanı ve 1 dil uzmanına kontrol ettirilerek gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Öğretmen 

adaylarının verdiği cevaplar her bir araştırmacı tarafından ayrı ayrı incelenmiş, birbirine benzeyen 

veriler belli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirilmiştir. Daha sonra araştırmacılar arasında 

fikir alışverişinde bulunulmuş ve ortak temalara son şekli verilmiştir.  

2.3.Verilerin Analizi  

Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiş ve bulgular 

bölümünde doğrudan alıntılara da yer verilerek sunulmuştur. Betimsel analiz yönteminde elde edilen 

veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Aynı zamanda katılımcıların 

görüşlerini çarpıcı bir şekilde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir (Yıldırım &  

Şimşek, 2011).  

3.BULGULAR 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ortak temalara ayrılarak tablolar aracılığıyla 

gösterilmiştir. Öğretmen adaylarının sundukları bilim insanları, sunuş yöntemleri ve kullandıkları 

kaynaklar Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının anlattıkları bilim insanları, ders içerikleri ve 

kaynakları 

Öğretmen 

Adaylarının 

Kodları 

Anlatılan bilim insanı Ders içi etkinlik Kaynak Türü 

Ö1 AZİZ SANCAR Sunuş yoluyla öğretim-Oyun 

Etkinliği  

İnternet kaynakları, 

Ansiklopediler             

Ö2 ALBERT EINSTEIN Sunuş yoluyla öğretim-     Oyun 

Etkinliği                 

İnternet kaynakları 

Ö3 HAREZMİ Sunuş yoluyla öğretim- Oyun 

Etkinliği                     

Matematik Kitabı, 

yabancı internet 

kaynakları                       

Ö4 NIKOLA TESLA Sunuş yoluyla öğretim -Drama  İnternet kaynakları ve 

BBC belgeselleri 

Ö5 BILL GATES Sunuş yoluyla öğretim- Oyun 

Etkinliği-                    

İnternet kaynakları 

Ö6 MENDELEYEV Sunuş yoluyla öğretim- Oyun 

Etkinliği                     

Kitaplar, internet 

kaynakları 

Ö7 ARŞİMED Sunuş yoluyla öğretim- Oyun 

Etkinliği                     

TRT okul videoları ve 

internet kaynakları  

Ö8 PİSAGOR Sunuş yoluyla öğretim- Oyun 

Etkinliği                     

İnternet ve video 

kaynakları    

Ö9 WATSON&CRICK Sunuş yoluyla öğretim- Oyun 

Etkinliği                     

internet ve video 

belgeseller      

Ö10 CANAN DAĞDEVİREN Sunuş yoluyla öğretim- Oyun 

Etkinliği                     

İnternet, film ve 

belgeseller                                                

 

Öğretmen adaylarına ilk olarak “Dersi almadan önce ve dersi aldıktan sonra bilim insanlarına 

yönelik tutumunuzda değişiklik oldu mu? Eğer olduysa nasıl bir değişiklik oldu?’’ sorusu 

yönlendirilmiş ve elde edilen veriler Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Öğretmen adaylarının bilim insanlarına yönelik tutumlarında meydana gelen değişime ait 

görüşleri 

Etkinliğe dair öğretmen aday görüşleri  (f)  (%) 

Bilim insanlarına karşı tutumum olumlu yönde değişti 10 67 

Bilim insanı profilim değişti 3 20 

Bilim insanlarının da bizler gibi süreçten geçtiklerini görmek beni şaşırttı 2 13 

   

TOPLAM 15 100 

 

Tablo 3’e bakıldığında öğretmen adaylarının ilk soru için ortaya koyduğu fikirlerin oransal 

olarak %67 ‘sinin bilim insanlarına karşı tutumlarının olumlu yönde değiştiği, %20’sinin bilim insanı 

profillerinin değiştiği, %13’ünün ise bilim insanlarının da tıpkı kendileri gibi süreçten geçtiklerini 

görmenin şaşırtıcı olduğu söylenebilir. Etkinlik için bazı öğretmen adaylarına ait görüşler aşağıda 

verilmiştir.  

‘‘Biz birçok bilim insanını tanıdık. Azim ve çabayla kendilerini eğitip iyi konumlara 

yükseldiklerini görmek bilim insanına karşı tutumumda bir değişikliğe sebep oldu.’’Ö6 

‘‘Bilim insanlarına yönelik tutumumda değişiklik oldu. Onların doğuştan zeki olduğunu 

düşünüyordum. Ama hepsi belli yaşantılar geçirerek ve çok çalışarak bilim insanı olmuşlar.’’ Ö8 
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Öğretmen adaylarına “Anlattığınız bilim insanının yaşamındaki hangi kesit sizi çok etkiledi?’’ 

sorusu yönlendirilmiş ve elde edilen veriler Tablo 4’de gösterilmiştir.  

Tablo 4. Öğretmen adaylarının bilim insanının hayatlarından etkilendikleri kesitler 

Etkinliğe dair öğretmen aday görüşleri  (f)  (%) 

Bilim insanlarının psikolojik olarak dirençli olmaları 

  

4 40 

Hayata ve insanlara karşı gösterdikleri hassasiyetler                                             3 30 

Seyahat etmeleri 2 20 

Bilim dışında faklı alanlara ilgi duymaları 1 10 

TOPLAM 10 100 

 

Tablo 4’e göre öğretmen adaylarının %40’ı bilim insanlarının psikolojik olarak dirençli 

olmalarının, %30’u hayata ve insanlara karşı gösterdikleri hassasiyetin, %20’si seyahat etmelerinin, 

%10’u ise bilim dışında farklı alanlara ilgi duymalarının bilim insanlarının yaşamlarıyla ilgili olarak 

en etkileyici kesitler olduğu belirtmişlerdir. Verilen cevaplar içerisinden Ö1, Ö6, Ö10 kodlu öğretmen 

adaylarının bu konu ile ilgili ifade ettikleri cümleler şu şekildedir: 

‘‘Aziz Sancar ile ilgili önce futbola ilgi duyması, daha sonra Kimya ve DNA üzerine 

yoğunlaşması ve DNA’daki zaman teorisi ile tamir etmek istemesi oldukça ilgimi çekmişti.’’ 

Ö1 

‘‘Mendeleyev’in çok fazla seyahat etmesine rağmen bir laboratuvar ortamı kurması ve 

kendini tamamen bilime adaması benim için çok etkileyiciydi.’’Ö6 

‘‘Canan Dağdeviren’in dedesinin ölümünden etkilenerek kalp pili üretmesi ve 

insanlığa katkı sağlayışı benim için en etkileyici kesitti.’’ Ö10 

Öğretmen adaylarına “Yapılan etkinlik ile bilimi karşı olan tutumunuzda nasıl bir 

değişiklik oldu?’’ sorusu yönlendirilmiş ve elde edilen veriler Tablo 5’de gösterilmiştir.  

Tablo 5. Öğretmen adaylarının yapılan etkinlik ile bilime karşı oluşturdukları görüşler  

Öğretmen aday görüşleri  (f)  (%) 

Bilimin azim ve çalışmadan oluşması   3 37,5 

Bilimin sevgi ile yapılması                                             1 12,5 

Bilimin sadece kar için yapılmadığı 1 12,5 

Bilimin felsefi boyutunun olduğunu  1 12,5 

Bilim için farklı bakış açılarının olması gerektiği 1 12,5 

Bilimin fayda sağlaması  1 12,5 

TOPLAM 8 100 

 

Tablo 5’e göre soru ile ilgili öğretmen adaylarının görüşlerinin %37,5’i bilimin azim ve 

çalışmadan oluşması görüşü iken; bilimin sevgi ile yapılması, bilimin sadece kar için yapılmadığı, 

bilimin felsefi boyutunun olduğu, bilim için farklı bakış açılarının olması gerektiği görüşlerinin her 

biri %12,5 oranına sahiptir. Verilen cevaplar içerisinden Ö4 ve Ö10 kodlu öğretmen adaylarının bu 

konu ile ilgili ifade ettikleri cümleler şu şekildedir: 
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‘‘Bilime karşı olan tutumumdaki değişimde onların hiç yılmayarak devam etmesi, 

buluşlarını maddi çıkar amacıyla yapmamaları etkili oldu. Çünkü bilimin kar amacı ile 

yapıldığı düşüncesine sahiptim. Fakat öyle olmadığını gördüm.’’ Ö4 

‘‘Bilimin benim için ne ifade ettiğini tam olarak bilemiyordum. Çok bir anlamı yoktu. 

Fakat sonra bilimin insanlık için ne kadar faydalı olduğunu öğrenmek bilime karşı olumlu 

tutum geliştirmemde etkili oldu.’’ Ö10 

Öğretmen adaylarına “Yapılan etkinlik ile ilgili düşünceleriniz nedir?’’ sorusu 

yönlendirilmiş ve elde edilen veriler Tablo 6’de gösterilmiştir.  

Tablo 6. Öğretmen adaylarının yapılan etkinlik ile ilgili görüşleri  

Öğretmen aday görüşleri  (f)  (%) 

Dikkat çekici 10 72 

Eğlenceliydi 2 14 

Akılda kalıcı oldu 2 14 

TOPLAM 14 100 

 

Tablo 6’ya göre öğretmen adaylarının tamamı etkinliğin ilgi çekici olduğunu ifade etmiştir. Bu 

görüşün oranının, etkinlik ile ilgili görüşlerin %72’si olduğu görülmektedir. Ayrıca, etkinliğin 

eğlenceli olması ve akılda kalıcı olması görüşlerinin her ikisi de %14 oranına sahiptir. Verilen 

cevaplar içerisinden Ö1, Ö7 ve Ö8 kodlu öğretmen adaylarının bu konu ile ilgili ifade ettikleri 

cümleler şu şekildedir: 

‘‘Bu etkinlik benim açımdan ilgi çekiciydi. Bu etkinlikte yer alan başka bir öğretmen 

adayı anlattığı bilim insanı olan Piaget’nin kılığına bürünmüştü. Fiziksel anlamda sınıfta o 

atmosferi sağlaması oldukça ilgi çekiciydi.’’ Ö1 

‘‘Etkinliğin bilim insanlarının fikirlerini öğrenmemiz açısından ilgi çekici olduğunu 

düşünüyorum.’’Ö7 

‘‘Bu etkinlik ilgi çekiciydi. Bilmediğim birçok bilim insanını öğrenmiş oldum. İleride 

öğretmenlik hayatımızda bize fayda sağlayacağı için etkinlik ilgimi çekti.’’ Ö8 

Öğretmen adaylarına ‘‘Anlattığınız bilim insanında gördüğünüz hangi özelliği sizin 

hayata bakış açınızda önemli bir yere sahip oldu?’’ sorusu yönlendirilmiş ve elde edilen 

veriler Tablo 7’de gösterilmiştir.  

Tablo 7. Öğretmen adaylarının anlattıkları bilim insanının kendilerine katkıları hakkındaki görüşleri  

Öğretmen aday görüşleri  (f)  (%) 

Kararlı olması 4 31 

Planlı olması 3 23 

Azimli olması 3 23 

Girişimci bir ruha ve özgüvene sahip olması 2 15 

Kitap okuması 1 8 

TOPLAM 13 100 
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Tablo 7’ye bakıldığında öğretmen adaylarının anlattıkları bilim insanlarının kendilerine katkı 

sağlamada bilim insanlarının planlı ve azimli olma özelliklerinin her ikisi de  %23 oranına sahipken; 

kararlı olma özelliği %31 oranına sahiptir. Dolayısıyla, bilim insanlarının kararlı olması özelliğinin 

öğretmen adaylarının kendi hayata bakış açılarında önemli bir yere sahip olduğu görüşü frekans ve 

oran olarak en yüksek görüştür. Bunun haricinde iki öğretmen adayı tarafından belirtilen girişimci bir 

ruha ve özgüvene sahip olmaya dair görüş %15; sadece bir öğretmen adayı tarafından belirtilen kitap 

okumaya dair görüş ise %8 oranına sahiptir. Verilen cevaplar içerisinden Ö1, Ö4 ve Ö10 kodlu 

öğretmen adaylarının bu konu ile ilgili ifade ettikleri cümleler şu şekildedir: 

‘‘Aziz Sancar’ın grup arkadaşlarından ayrılmadan ve farklı bir alana yönelmeden kararlı bir 

şekilde tercih ettiği alanda ilerleyişi benim hayatımda yer eden bir nokta oldu.’’ Ö1 

‘‘Tesla’nın azimli olması ve çalışmalarını bu şekilde devam ettirmesi, benim hayata bakış 

açımda önemli bir yere sahip oldu.’’ Ö4 

‘‘Canan Dağdeviren’in çok fazla kitap okuması ve kökenine çok bağlı olması benim 

hayatımda yer eden bir nokta oldu.’’ Ö10 

4.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada “Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi” dersinde uygulanan “Bir bilim insanı-Bir 

öğretmen adayı etkinliği fen bilgisi öğretmen adayları tarafından değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde 

edilen en önemli sonuçlar, fen bilgisi öğretmen adaylarının etkinliği kendi açılarından ilgi çekici 

bulmaları ve bilime ve bilim insanına yönelik sahip oldukları tutum, bilgi ve bakış açılarında önemli 

değişiklikler meydana gelmesidir. Öğretmen adayları anlattıkları bilim insanlarından yola çıkarak 

zihinlerinde yer alan bilim insanı figürünü ve bilimin özelliklerini yeniden sorgulama şansı elde 

etmişlerdir. Bu durum bu etkinliğin önemli faydalarından birisidir. Diğer bir faydası ise, öğretmenlerin 

bilimsel haberlere, bilim insanlarının yaşamlarına yönelik farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Bu 

farkındalık beraberinde bu bireylerin fen ve bilim okuryazarlığı seviyesini de artıracaktır.  

Buna ek olarak, yapılan araştırmadan çıkarılacak bir diğer sonuç ise, fen bilgisi öğretmen 

adaylarının etkinliğe katılmadan önce bilime ve bilim insanına yönelik sahip oldukları tutum ve 

profilin farklı olmasıdır. Bu sonuca öğretmen adaylarının bu etkinlik aracılığıyla bilim ve bilim 

insanını temsil eden temeller hakkında yanlış bilgilere ve kavram yanılgılarına sahip olduklarını 

vurgulamalarından yola çıkılarak varılabilir. Buna paralel bir sonuç Şimşek ve Şimşek(2010)’in 

yapmış olduğu bir araştırmada da elde edilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının bilim tarihi ile 

ilgili eksik bilgilere sahip oldukları görülmüştür.  Bu iki araştırmada da yer alan sonucun temel 

sebepleri arasında fen bilgisi ya da benzeri derslerde uygulanan klasik yöntemlerinin dışına 

çıkılmaması, bilimin doğası hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları ve bilimin izlemiş olduğu 

tarihsel süreçlere hakim olmamaları yer almaktadır. Bu durumun önüne geçilmesinde ise bu etkinliğin 

etkili bir yöntem olduğu fark edilmiştir. 

 

Literatürde doğrudan bu etkinliğin değerlendirmesine yönelik çalışmalardan ziyade bireylerin 

bilim insanı ve bilimin doğasına yönelik görüşleri üzerine çalışmalar ve elde edilen sonuçlar 
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mevcuttur. Örneğin; Erten,Kıray ve Şen-Gümüş(2013), bilimsel hikayelerin öğrencilerin bilime ve 

bilim insanına yönelik fikirleri üzerine etkisini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda ise bilim 

insanına yönelik basmakalıp düşüncelerinin ve bilimin doğasına yönelik anlayışlarının değiştiği 

gözlenmiştir. Özsoy ve Ahı(2014) ise, benzer olarak  ilkokul çocuklarının bilim insanı imajlarını 

belirlemeye yönelik bir çalışma ortaya koymuşlardır. Sonuçları elde etmek için “Bir bilim insanı 

çizme” tekniği yoluyla veriler toplamışlardır. Sonuç olarak,  bireysel farklılıklara rağmen öğrencilerin 

genel anlamda bilim insanı algılarının daha çok kapalı laboratuvar ortamlarında deneyler yapan 

bireyler olduklarına dair basmakalıp imajlardan oluştuğu görülmüştür. Bu sonuç da bu araştırmaya 

katılan bazı fen bilgisi öğretmen adaylarının sahip olduğu anti-sosyal bilim insanı profiliyle benzerlik 

taşımaktadır. Kavak(2008) bu konuyu daha derinlemesine ele alarak öğrencilerin bilim insanlarına 

yönelik imaj oluşturmadaki etkilerini araştırmış; çeşitli televizyon programları, resimler vb. faktörlerin 

söz konusu imajların oluşumunda etkili olduğu sonucunu elde etmiştir. Karapınar(2011)’in yapmış 

olduğu çalışmadan elde edilen analizler sonucunda, empati etkinliklerinin bilimsel yöntem 

basamaklarının ve bilim insanı özelliklerinin kazandırılmasında önemli katkıda bulunduğu 

belirlenmiştir. Çakıcı(2018) ,bilim insanı algısını farklı kademeler üzerinde incelemiş; araştırmasında 

sonuç olarak ,  anaokul ve ilkokul öğrencilerinde bilim insanı algısında yüksek seviyede çeşitlilik 

gözlenirken ortaokul öğrencilerinde algıların kalıplaştığı ve benzer kalıpların kullanıldığı 

belirlenmiştir. 

Bilim ve bilim insanına yönelik algı ve imaj haricinde Taşar(2003), çalışmasında bilimin tarihi 

ve doğasının neden ve nasıl öğretilmesi gerektiği hususu üzerine dikkat çekmektedir. Doğan ve 

Özcan(2010) ise tarihsel perspektifin öğrencilerin “bilimin doğası “ hakkındaki görüşlerinin 

gerçekleştirmesine etkisini inceleyerek araştırmanın konusuna farklı bir yaklaşım katmıştır. 

Araştırmalarının sonuçları doğrultusunda araştırmacılar, öğrencilerin bilimin doğasıyla ilgili 

görüşlerinin geliştirilmesinde, fen kavramlarının, tarihsel yaklaşım stratejisi ve “bilimin doğası” 

temalarıyla entegre edilerek öğretilmesini önermektedirler. Söz konusu araştırmacılar ayrıca fen 

derslerinde “bilim tarihinin” öğretilmeden fen öğretilemeyeceğini savunmaktadırlar. “Bir bilim insanı-

Bir öğretmen adayı” etkinliğinin de nihai amacı, bilimin doğası ve fen öğretiminin daha zevkli ve 

kalıcı olmasını sağlamaktır. Yapılan çalışmada bu etkinliğin amaca hizmet ettiği öğretmen adaylarının 

yukarıda bahsedilen ifadelerinden anlaşılabilir. Bu araştırmadan yola çıkılarak bu konuda çalışma 

yapmak isteyen araştırmacılar da fen öğretimini daha etkili gerçekleştirmek ve fen okuryazarı sayısını 

artırmaya yönelik amaçlar için uygulanabilecek farklı etkinlik ve teknikler üzerine çalışmalar 

yürütebilirler. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; dövüş sporları yapan sporcuların saldırganlıklarının incelenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Araştırma gurubu 2018 yılı temmuz ve aralık ayları arasında Malatya ve Kahramanmaraş illerinin 

merkez ilçeye bağlı salonlarda spor yapan 120 kadın ve 134 erkek toplam 254 sporcu katılmıştır. Araştırmada, 

aşağıda tanıtılan veri toplama aracı Kiper (1984) tarafından yapılan ”Saldırganlık Ölçeği” kullanılarak veriler 

toplanmıştır. Araştırma grubunun cinsiyet değişkenine göre saldırganlık düzeylerinin bütün boyutlarında farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Yaş değişkenine göre atılganlık ve edilgen saldırganlık 

boyutlarında farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bu boyutlarda 14 ve altı yaş 

grubundakilerin atılganlık düzeyleri daha küçük bulunurken, edilgen saldırganlık düzeylerinin daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Araştırma grubunun spor branşı değişkenine göre atılganlık düzeylerinde farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu, ancak diğer alt boyutlarda farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Boks sporu ile 

uğraşanların atılganlık düzeylerinin tekvando ve karate sporu yapanlara göre daha yüksek olduğu, en düşük 

atılganlık düzeyinin karate sporcularına ait olduğu gözlemlenmiştir. Spor yılı değişkenine göre saldırganlık 

düzeyinin bütün alt boyutlarında farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Atılganlık boyutunda 

spor yılı küçük olanların atılganlık düzeylerinin de düşük olduğu, spor yılı 4-6 yıl olanların yıkıcı ve edilgen 

saldırganlıklarının yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ailede bu sporu yapan var mı değişkenine göre saldırganlık 

düzeylerinin bütün boyutlarında farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Dövüş Sporları, Boks, Tekvando, Karate, Saldırganlık. 

INVESTIGATION OF ATTITUDE STATUS OF THE SPORTS MADE IN SPORTS 

ABSTRACT 

The aim of this study is; The aim of this study was to investigate the aggression of the athletes engaged 

in martial arts. A total of 254 athletes (120 females and 134 males) who participated in the sports centers of 

Malatya and Kahramanmaraş provinces between July and December 2018 participated in the study . In the study, 

the data collection tool introduced Kiper (1984) made by the "Aggressiveness Scale" using the data collected.It 

was determined that the difference was not statistically significant in all dimensions of aggression levels 

according to gender variable of research group .It was determined that the difference in the dimensions of 

assertiveness and passive aggression according to age variable was statistically significant. In these dimensions, 

the level of assertiveness of the 14-year-old and the six-year-olds were found to be smaller, while passive 

aggression levels were found to be higher. The difference in the assertiveness levels of the research group 

according to the sports branch variable was statistically significant, but the difference was not significant in the 

other sub-dimensions.It was observed that the level of inertia of those dealing with boxing were higher than 
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those of taekwondo and karate and lowest level of assertiveness belonged to karate athletes. It was determined 

that the difference was statistically significant in all sub-dimensions of aggression level according to sports year 

variable. It was observed that the level of assertiveness was low for athletes with a low sports year, and the 

destructive and passive aggression of those with a sports year of 4-6 years was high. It was determined that the 

difference in all dimensions of aggression levels was not statistically significant according to the variables of the 

family who did this sport. 

Keywords: Martial Sports, Boxing, Taekwondo, Karate, Aggression. 

 
GİRİŞ 

Saldırganlık genellikle istenmeyen bir durumla karşılaşılırsa yada kişiye kasti olarak hoşnut 

olmadığı bir davranış yapılırsa ortaya çıkar. Spor müsabakalarında yaşanan şiddet ve saldırganlık 

olaylarının ise çeşitli sebepleri olabilir. Rakiple yakın temas halinde olunan sporlarda bu durumun 

daha fazla olduğu gözlemlenmiştir 

Çoğu saldırganlık üzerine çalışma yapan araştırmacılar, saldırganlığı bir başlık altında 

tanımlamak yerine, ileri sürdükleri görüşte değişik saldırganlık türlerinin de var olduğunu ve var olan 

bu saldırganlık türlerinin birbirinden farklı şekilde tanımlanması gerektiği fikrinin öne sürmüşlerdir. 

Araştırmacılar, öne sürülen bu görüşe birbirinden farklı uyaranların kaynak olarak psikolojik, farklı 

fizyolojik ve zihinsel süreçlerle birleşerek ortaya çıkan birbirinden farklı saldırganlık türlerinin 

kaynaklık etmesini göstermektedirler (Çelik, 2006).   

Saldırganlığı yapacak olan bireyler araçsal saldırganlıkta saldırısını gerçekleştirmeden önce 

planlar yapar ve bilinçli bir şeklide saldırısını açığa çıkartır. Kişi saldırganlığını gözle görülür ve fiili 

bir şekilde karşısındaki kişiye zarar vermek onu incitmek amacı ve arzusu içerisindedir. Araçsal 

saldırganlık ta ise kişi içinde bulunduğu saldırgan hislerini karşısındaki kişiyi içinde bulunduğu 

saldırgan tavırla karşı karşıya bırakmadan, karşısındaki kişiyi öfkelendirmeden saldırganlığını tatmin 

etmesi durumudur (Çobanoğlu, 1993). 

Saldırgan bireyler düşmanlık içeren saldırganlık grubunda birey tamamen karşısındaki bireye 

zarar verme amacı içerisindedir ve bu davranışı fiile dökecek davranışlar sergiler. Düşmanlık içeren 

saldırganlıklarda, saldırgan bireyler nefret duydukları ve ya sevmedikleri bireylere karşı saldırgan 

duygular besleyerek karşısındaki bireye tam olarak zarar verme olgusuna sahiptirler (Çobanoğlu, 

1993). 

Bu zamana kadar anlatılan düşmanlık içeren saldırganlık ve araçsal saldırganlığa başka bir 

davranış biçimi daha katılmıştır. Bu davranış şekli atılganlıktır gerçekte saldırgan davranışlarla yani 

saldırganlıkla karıştırılmaktadır aslında atılganlık saldırgan bir davranış değil atılgan bir davranıştır. 

Çok yönlü bir kavram olmasından dolayı atılganlık konusunda birden fazla tanım yapılmış ve kişilik 

özelliği olarak doğuştan gelmesinden çok öğrenilmiş, sözlü olmayan veya sözlü şartlara özel bir seri 

davranışlar bütünü olarak tanımlanabilir (Tiryaki, 2000). 

 İnsanların ne zamandır dövüş sporları yaptığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak insanların 

dövüş yapmaları, muhtemelen insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar yaptıklarına spor demeseler de çok 

uzun yıllardır dövüş sporları yapmaktadırlar. Hatta insanlar birbirlerine üstünlük sağlamak için spor 
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yaptılar. Sporun rakibine üstünlük sağlama felsefesi insanlar arasındaki rekabete benzerlik gösterir. 

Spor mücadeleci özelliğinin dışında evrensel, bütünleştirici bir aktivitedir (Tekin, 2009). 

Taekwondo, uzak doğu ülkelerinden Kore’nin milli sporu olarak bilinmektedir. TAE; ayak, 

KWON ise el anlamına gelmektedir, DO ise amaca ulaşmak için gerçekleştirilen bir disiplin ve 

düşünce biçimidir. Kelime anlamı olarak Taekwondo, sporcunun müsabaka esnasında savunma ve 

vuruş tekniklerini el ve ayaklarını kullanarak en başarılı şekilde sergilemeye çalıştığı bir savunma 

sanatıdır (Chun, 1975). 

Taekwondo sporunun başlangıcında insanlar, ilkel yaşam tarzına karşı mücadele edip yabani 

hayvanlara karşı kendilerini korumak için bir savunma mekanizması oluşturmuşlardır, Tarih boyunca 

insanlar göçebe bir yaşam tarzı sürdürdüğünden dolayı daha erken yaşlanmaktadırlar. Bu yüzden 

bedenlerini güçlü tutmak ve hayatlarını idame etmek için spora ihtiyaç duymuşlardır. Taekwondo 

bireylerin vücut sağlığını korumada, kuvvet ve yeteneklerinin gelişimine yardımcı olmaktadır (Kim, 

1986). 

Karate Do, Boş El Yolu’ dur. Bu, becerinin doruğuna ulaşmış, uzun yıllar sistemli ve disiplinli 

bir eğitim sonucu üstün yeteneklerle yüklü el, DO ile bütünleşerek, asaletin ve alçak gönüllülüğün 

simgesi haline gelmiştir (Öztek, 1999). 

Karate sporunu diğer sporlardan farklı kılan “Do” felsefesidir. Uzakdoğu mücadele sporlarının 

genelinde var olan bu düşünce sistemi, zamanla olgunlaşmayı ifade eder (Doğan, 2003). Karate sporu 

bilinen yaygın görüşün aksine saldırı değil, savunma sporudur. Karate sporunda önemli bir yer tutan 

Kata’ların ilk hareketlerinin blok olması bunun açık göstergesidir (Doğan, 2003). 

Boks; iki sporcu arasında dört köşe ve çevresi korumalı üç veya dört halatla çevrili ring adı 

verilen alanda önceden belirlenmiş süre ve kurallar dahilinde karşılıklı olarak gerçekleştirilen bir 

oyundur. Boks branşında her iki sporcunun da temel felsefesi teknik kurallar çerçevesinde rakibinin 

yasaklı olmayan bölgelerine direkt, kroşe ve aparkat adı verilen temel yumruklarını isabet ettirmek ve 

yumruk yememektir. Ayrıca her iki sporcuda müsabaka esnasında yumruklarını rakibine isabet 

ettirmekten ziyade rakiplerinin yumruklarına karşı savunma yaparak önemli bir teknik uygulamaktadır 

(Serin, 2016). 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Gereç ve yöntem bölümünde yapılan araştırmanın; Yöntemi, Evren ve Örneklemi, Verilerin 

Toplanması, Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi kısımları hakkında bilgiler verilmektedir. 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırma, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde ikamet eden olimpik dövüş sporcularının 

saldırganlık tutum ve davranışlarının incelendiği bir araştırmadır. Araştırmada kişilere demografik 

bilgilerinin sorulduğu kişisel bilgi formu ve Kiper (1984) tarafından yapılan “Saldırganlık Ölçeği” 

kullanılarak nicel veriler elde edilmiştir. 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

71 

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evreni, Malatya ilinde spor yapan sporculardır. Örneklem grubu ise, 2018-

2019 yılları içinde aktif lisanslı sporculardır. Katılımcıların branşa göre dağılımları ise şu şekildedir; 

Taekwon-do:  142 katılımcı %55,9 

Karate:   53 katılımcı    %20,9 

Boks:   59 katılımcı %23,2 

Toplam: 254 katılımcı   %100 

 

Verilerin Toplanması 

Bu araştırmada kullanılan veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırmada ki anketler 

2018-2019 yılları içinde uygulanmıştır. Anket uygulanmadan önce katılımcılara anketin bilimsel 

araştırma için yapıldığı kişisel bilgilerinin yayınlanmayacağı ve veri analizlerinde kullanılacağı 

belirtilmiştir. Araştırma anket olarak Kiper (1984) tarafından geliştirilen Saldırganlık ölçeği ve 12 

sorudan oluşan demografik bilgilerin sorulduğu kişisel bilgi formu olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Bu Araştırmaya katılan dövüş sporcularının saldırganlık düzeylerinin belirlenmesi için İpek 

KİPER tarafından geliştirilen Kiper (1984)  ‘Saldırganlık Ölçeği ‘ kullanılmıştır. Envanter 30 

maddeden oluşan üç alt testi içermektedir. Yıkıcı saldırganlık, atılganlık ve edilgen saldırganlıktır. 

Envanterde her bir alt test 10 soru ile belirlenmiştir  (Kiper, 1984). 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi kısmında SPSS istatistik paket programından yararlanılmıştır. Ölçek puanları 

demografik değişkenlere göre analiz edilmiştir. Frekanslar, yüzdeler, dağılımlar, aritmetik ortalamalar 

ve standart sapmalar belirlenmiştir. Değişkenlerin ikili karşılaştırılmalarında Independent-samples T 

Test’i, Yüzdeler ve sayıca dağılımların belirlenmesinde Frequencies, çoklu karşılaştırmalarda ise One 

Way Anova ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırma grubundan elde edilen veriler demografik değişkenlere bağlı olarak; frekans, yüzde 

hesaplamaları ve istatistikî karşılaştırmalar yapılarak tablolar halinde getirilmiştir. Analiz sonuçları, 

demografik değişkenler ve saldırganlık alt başlıklarının karşılaştırmalarında kolaylık sağlaması 

açısından aynı tablolarda sunulmuştur. 
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Tablo 1. Araştırma Grubunun Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı Sonuçları 

Değişken Alt Değişkenler N % 

Cinsiyet 
a)Kadın 120 47,2 

b)Erkek 134 52,8 

Yaş 

 

 

 

a)14 Yaş ve Altı 35 13,8 

b)15-18 Yaş 110 43,3 

c)19-22 Yaş 60 23,6 

d)23-26 Yaş 32 12,6 

e)27 Yaş ve Üstü 17 6,7 

Eğitim Durumu 

 

 

 

a)İlkokul 3 1,2 

b)Ortaokul 22 8,7 

c)Lise 150 59,1 

d)Ön Lisans 22 8,7 

e)Lisans 51 20,1 

f)Lisansüstü 6 2,4 

Branş 

 

a)Taekwon-do 142 55,9 

b)Karate 53 20,9 

c)Boks 59 23,2 

Spor Yılı 

 

 

a)3 Yıl ve Altı 82 32,3 

b)4-6 Yıl 84 33,1 

c)7-9 Yıl 45 17,7 

d)10-12 Yıl 27 10,6 

e)13 Yıl ve Üstü 16 6,3 

 

Tablo 1 de katılımcıların elde edilen veriler sonucunda demografik değişkenlere bağlı olarak 

katılım sayıları ve yüzdelik dağılımları verilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma Grubunun Cinsiyet Değişkenine Göre Analiz Sonuçları 

Ölçek Cinsiyet N Mean SD t p 

Atılganlık 
a)Kadın 120 46,10 9,269 

-,184 ,854 
b)Erkek 134 46,30 8,572 

Yıkıcı 

Saldırganlık 

a)Kadın 120 29,19 14,551 
,508 ,612 

b)Erkek 134 28,29 13,683 

Edilgen 

Saldırganlık 

a)Kadın 120 27,61 15,021 
,784 ,434 

b)Erkek 134 26,17 14,316 

Toplam 

Saldırganlık 

a)Kadın 120 40,89 28,956 
,600 ,549 

b)Erkek 134 38,75 27,839 

 

Tablo 2’ ye göre araştırma grubunun cinsiyet değişkenine göre saldırganlık düzeylerinin bütün 

boyutlarında farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

Tablo 3. Araştırma Grubunun Yaş Değişkenine Göre Analiz Sonuçları 

Ölçek Yaş N Mean SD X2 p Fark U Test 

Atılganlık 

a)14 Yaş ve Altı 35 43,05 8,38 

9,545 ,049* 
a<b,c,d 

e>b,c,d 

b)15-18 Yaş 110 46,52 9,41 

c)19-22 Yaş 60 46,23 8,41 

d)23-26 Yaş 32 46,71 8,65 

e)27 Yaş ve Üstü 17 49,58 7,49 
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Yıkıcı 

Saldırganlık 

a)14 Yaş ve Altı 35 32,17 13,78 

6,727 ,151  

b)15-18 Yaş 110 29,65 13,95 

c)19-22 Yaş 60 26,65 13,00 

d)23-26 Yaş 32 24,63 14,53 

e)27 Yaş ve Üstü 17 30,48 16,90 

Edilgen 

Saldırganlık 

a)14 Yaş ve Altı 35 30,26 14,13 

10,344 ,035* a>c,d 

b)15-18 Yaş 110 27,75 14,06 

c)19-22 Yaş 60 25,67 15,68 

d)23-26 Yaş 32 21,25 13,50 

e)27 Yaş ve Üstü 17 28,71 15,92 

Toplam 

Saldırganlık 

a)14 Yaş ve Altı 35 43,48 27,81 

7,128 ,129  

b)15-18 Yaş 110 41,91 28,46 

c)19-22 Yaş 60 36,55 25,12 

d)23-26 Yaş 32 30,60 30,85 

e)27 Yaş ve Üstü 17 46,76 32,22 

 

Tablo 3’ e göre araştırma grubunun yaş değişkenine göre atılganlık ve edilgen saldırganlık 

boyutlarında farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Bu boyutlarda 14 yaş ve 

altı grubundakilerin atılganlık düzeyleri daha küçük bulunurken, edilgen saldırganlık düzeylerinin 

daha yüksek olduğu bulunmuştur. 27 yaş ve üstü grubununsa atılganlık düzeylerinin yüksek olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Tablo 4. Araştırma Grubunun Eğitim Durumu Değişkenine Göre Analiz Sonuçları 

Ölçek Eğitim Durumu N Mean SD X2 p 
Fark 

U Test 

Atılganlık 

a)İlkokul 3 49,33 5,50 

13,532 ,004* e>b,d 

b)Ortaokul 22 41,45 8,06 

c)Lise 150 46,62 8,99 

d)Ön Lisans 22 42,45 10,40 

e)Lisans 51 48,23 7,65 

f)Lisansüstü 6 48,33 6,65 

Yıkıcı 

Saldırganlık 

a)İlkokul 3 48,66 7,57 

7,709 ,052  

b)Ortaokul 22 31,77 12,83 

c)Lise 150 29,29 13,54 

d)Ön Lisans 22 31,13 18,40 

e)Lisans 51 24,00 12,59 

f)Lisansüstü 6 24,17 16,52 
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Edilgen 

Saldırganlık 

a)İlkokul 3 45,66 8,14 

9,043 ,029* e<b,d 

b)Ortaokul 22 30,05 14,09 

c)Lise 150 27,38 14,13 

d)Ön Lisans 22 30,69 20,76 

e)Lisans 51 21,34 11,53 

f)Lisansüstü 6 25,34 15,66 

Toplam 

Saldırganlık 

a)İlkokul 3 81,66 9,07 

6,170 ,104  

b)Ortaokul 22 41,27 27,97 

c)Lise 150 41,28 27,35 

d)Ön Lisans 22 42,27 37,02 

e)Lisans 51 31,56 25,84 

f)Lisansüstü 6 35,83 26,76 

 

Tablo 4’ e göre araştırma grubunun eğitim durumu değişkenine göre atılganlık ve edilgen 

saldırganlık boyutlarında farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Bu ölçekte 

ilkokul ve lisansüstü paramatreleri katılım sayısı açısından çok az olması nedeniyle değerlendirmeye 

alınmamışlardır. Bu boyutlarda lisans düzeyinde eğitimli olan kişilerin atılganlık düzeyleri yüksekken, 

edilgen saldırganlık düzeylerinin de düşük olduğu gözlemlenmiştir. Ortaokul ve ön lisans düzeyinde 

eğitimli olan kişilerin atılganlık düzeylerinin düşük, edilgen saldırganlık düzeylerinin de yüksek 

olduğu gözlemlenmiştir. 

Tablo 5. Araştırma Grubunun Spor Branşı Değişkenine Göre Analiz Sonuçları 

Ölçek Branş N Mean SD F p 
Fark 

LSD 

Atılganlık 

a)Taekwon-do 142 46,83 7,97 

25,019 ,000* 
c>a 

b<a 
b)Karate 53 39,77 10,46 

c)Boks 59 50,47 5,89 

Yıkıcı 

Saldırganlık 

a)Taekwon-do 142 28,92 12,25 

,295 ,745  b)Karate 53 29,43 17,17 

c)Boks 59 27,52 15,26 

Edilgen 

Saldırganlık 

a)Taekwon-do 142 26,88 12,40 

1,597 ,205  b)Karate 53 29,39 20,48 

c)Boks 59 24,45 13,16 

Toplam 

Saldırganlık 

a)Taekwon-do 142 102,65 24,26 

,416 ,660  b)Karate 53 98,60 39,17 

c)Boks 59 102,45 26,15 

 

Tablo 5’ e göre araştırma grubunun spor branşı değişkenine göre atılganlık düzeylerinde farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05), ancak diğer alt boyutlarda farkın anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir (p>0,05). Boks sporu ile uğraşanların atılganlık düzeylerinin taekwondo ve karate sporu 

yapanlara göre daha yüksek olduğu, en düşük atılganlık düzeyinin karate sporcularına ait olduğu 

gözlemlenmiştir. 
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Tablo 6. Araştırma Grubunun Spor Yılı Değişkenine Göre Analiz Sonuçları 

Ölçek Spor Yılı N Mean SD X2 p 
Fark 

U test 

Atılganlık 

a)3 Yıl ve Altı 82 43,75 9,69 

18,013 ,001* 
a<c,d,e 

b<c,d,e 

b)4-6 Yıl 84 44,95 9,78 

c)7-9 Yıl 45 49,33 5,85 

d)10-12 Yıl 27 49,55 5,29 

e)13 Yıl ve Üstü 16 50,93 5,67 

Yıkıcı 

Saldırganlık 

a)3 Yıl ve Altı 82 27,91 15,08 

11,699 ,020* 
e>a,c,d 

b>e 

b)4-6 Yıl 84 32,16 13,22 

c)7-9 Yıl 45 25,97 12,55 

d)10-12 Yıl 27 23,59 12,92 

e)13 Yıl ve Üstü 16 30,93 15,79 

Edilgen 

Saldırganlık 

a)3 Yıl ve Altı 82 26,06 16,92 

13,335 ,010* b>a,c,d 
b)4-6 Yıl 84 30,46 13,92 

c)7-9 Yıl 45 23,44 10,77 

d)10-12 Yıl 27 22,11 11,94 

e)13 Yıl ve Üstü 16 29,43 15,81 

Toplam 

Saldırganlık 

a)3 Yıl ve Altı 82 97,73 31,73 

10,767 ,029* 
b>a,c,d 

e>b 

b)4-6 Yıl 84 107,58 27,85 

c)7-9 Yıl 45 98,75 22,64 

d)10-12 Yıl 27 95,25 22,27 

e)13 Yıl ve Üstü 16 111,31 31,11 

 

Tablo 6’ ya göre araştırma grubunun spor yılı değişkenine göre bütün alt boyutlarında farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05). 3 yıl ve altı, 4-6 yıl spor yapanların atılganlık düzeylerinin 

düşük olduğu gözlemlenmiştir. 4-6 yıl, 13 yıl ve üstü spor yapanların yıkıcı saldırganlık düzeylerinin 

yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 4-6 yıl spor yapanların edilgen saldırganlık düzeylerinin yüksek 

olduğu gözlemlenmiştir. 13 yıl ve üstü, 4-6 yıl spor yapanların toplam saldırganlık düzeylerinin 

yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

TARTIŞMA 

Araştırmanın bu bölümünde olimpik dövüş sporcularının saldırganlık düzeylerinde, 

saldırganlık ölçeğinden elde edilen verilerin sonucuna göre; yaş, eğitim durumu, branş, ve spor yılı  

değişkenlerine göre farklılıklar görülmüştür. 

18-24 yaş arası taekwondo ve yüzme sporu ile uğraşan gençlerin saldırganlık düzeylerinin 

incelenmesi amaçlı yapılan çalışmada. erkek sporcuların saldırganlık ortalamasını yüksek bulmuş. 

Yaptığı bu çalışmanın sonucunda erkeklerin düşmanlık faktörü ortalaması kızlara göre daha fazla 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde sözel saldırganlık faktörü ortalaması erkeklerde yüksek 

bulmuştur. Genel olarak erkeklerin kızlara göre düşmanlık ve sözel saldırganlık eğilimleri daha 

yüksek olup bu durum erkeklerin daha saldırgan olduğu sonucunu ortaya koymuştur (Okyaz, 2017).   

Savunma ve dövüş sporları yapan sporcular ile diğer bireysel sporları yapan sporcuların 

saldırganlık düzeylerinin incelenmesi amaçlı yapılan çalışmada. Atılganlık alt boyutunda istatistiksel 

olarak anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır. Yıkıcı saldırganlık alt boyu incelendiğinde; 15-18 yaş ve 

19-21, 15-18 yaş ve 22-25 yaş, 15-18 yaş, 26-29 yaş,15-18,30 yaş ve üstü 19-21 yaş 30 yaş ve üstü, 

22-25 yaş, 30 yaş ve üstü yaş değerleri arasında anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir. Edilgen 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

76 

saldırganlık alt boyutunu incelediğinde ise; 15-18 yaş aralığının ortalama değerinin daha yüksek 

çıktığı sonucuna ulaşılmıştır (Karakuzulu, 2018). 

Savunma ve dövüş sporları yapan sporcular ile diğer bireysel sporları yapan sporcuların 

saldırganlık düzeylerinin incelenmesi amaçlı yapılan çalışmada. Atılganlık alt boyutu incelendiğinde 

anlamlı sonuca ulaşılamamıştır spor yapma yılı değişkenine göre atılganlık alt boyutunda değişkenler 

arasında anlamlı farklar yoktur (Karakuzulu, 2018). 

Yıkıcı saldırganlık alt boyutu incelendiğinde 1-3 yıl arası değişkenin de ortalama değerin daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre yeni başlayan sporcuların daha uzun yıllar spor 

yapmış olan sporculara göre yıkıcı saldırganlık düzeylerinin, bu çalışma için daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir (Karakuzulu, 2018). 

Futbol seyircilerinin empatik eğilimleri ile sporda saldırganlık ve şiddet düzeyleri arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılan çalışmada. Saldırganlık ve şiddet Ölçeği puanlarının baba 

eğitim durumuna göre bütün alt başlıklarda anlamlı farklılık göstermediği bulgusu elde edilmiştir 

(Beşkat, 2016). 

Savunma ve dövüş sporları yapan sporcular ile diğer bireysel sporları yapan sporcuların 

saldırganlık düzeylerinin incelenmesi amaçlı yapılan çalışmada. Spor branşına göre incelendiğinde 

yıkıcı saldırganlık, atılganlık, edilgen saldırganlık, genel saldırganlık alt boyutlarında çok anlamlılık 

bulunmuştur buna verilere göre savunma ve dövüş sporu yapan sporcuların diğer bireysel sporları 

yapan sporculara göre daha saldırgan olduğu sonucuna ulaşabiliriz ve yapılan istatistiksel değerler 

incelendiğinde yıkıcı saldırganlık atılganlık, edilgen saldırganlık ve genel saldırganlık alt boyutunda 

erkeklerin ortalama değerinin kadınlara göre daha yüksek çıktığı görülmüştür (Karakuzulu, 2018). 

Müsabık taekwondocularda saldırganlık ve dürtüsel davranış tepkilerinin incelenmesi amaçlı yapılan 

çalışmada inceleme sonucuna göre alt ölçeklerden alınan puanların eğitim düzeylerine göre farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir (Sağlam, 2018). Müsabık taekwondocularda saldırganlık ve dürtüsel 

davranış tepkilerinin incelenmesi amaçlı yapılan çalışmada Yapılan LSD analizi sonucuna göre ise, 

büyükşehirde ikamet eden sporcuların sıkışıklık alt ölçeğinden aldıkları puanlar ilçede yaşayan 

sporculara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Sağlam, 2018). 
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ÖZET 

Bu araştırmada sınıf öğretmenleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerde ‘’kadın’’ ve ‘’erkek’’ sınıf 

öğretmenleri arasında anlamlı fark yaratan durumların nicel olarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çalışma 

nicel paradigmanın benimsendiği, tarama modelinde hazırlanmış içerik analizi yönteminin kullanıldığı bir 

araştırmadır. Araştırmanın verilerini Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) web sayfasından "Ulusal Tez Merkezi" 

aracılığıyla pdf formatında yayımlanma izni bulunan, 2000-2018 yılları arasında Türkiye’de sınıf öğretmenleri 

ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerden, cinsiyet değişkenine göre anlamlı farkların bulunduğu çalışmalar 

oluşturmuştur. İncelemeye tabi tutulan tezlere, tez arama motorunda ‘’sınıf öğretmeni’’ anahtar kelimeleri ile 

yapılan tarama sonucunda ulaşılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde SPSS paket programından 

yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; sınıf öğretmenleri ile ilgili cinsiyet değişkenine bağlı olarak anlamlı 

farklılıkların bulunduğu tezlerin çoğunun yüksek lisans tezi olduğu, tez yazarlarının ve tez danışmanlarının 

çoğunun erkek olduğu, tez danışmanlarının çoğunluğunun Dr. Öğr. Üyesi olduğu, tezlerde en çok nicel araştırma 

metodunun kullanıldığı ve en çok ölçme aracı olarak ölçek kullanıldığı, tezlerde bulunan değişkenler arasında 

cinsiyetin birinci sırada yer aldığı, araştırmaların en çok ilçe merkezlerinde yapıldığı, tezlerin örneklemini daha 

çok kadınların oluşturduğu, tezlerde cinsiyete bağlı olarak  en çok bir adet anlamlı farkın bulunduğu, tezlerde en 

çok kadınların lehine anlamlı farklılık yaratan durumların bulunduğu tespit edilmiştir. Tezlerde erkek sınıf 

öğretmenleri açısından en çok anlamlı fark yaratan durumun ‘’Alan eğitimi dersleri öğretmine ilişkin yeterlik 

düzeylerinin yüksek olması’’ olduğu görülürken, kadınlar açısından en çok anlamlı fark yaratan durumun ise 

‘’Üst düzey bilimsel süreç becerilerine ilişkin tutumlarının yüksek olması’’ olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Sınıf öğretmeni, cinsiyet, lisansüstü tez. 

ABSTRACT 

In this research, it is aimed to quantitatively reveal the situations that make a significant difference 

between "female" and "male" classroom teachers in the graduate theses about classroom teachers. The data 

acquired in this screening model based study, is analyzed by the content analysis method and the quantitative 

paradigm is adopted. The data of the research consisted of studies with significant differences according to 

gender variable among the graduate theses written about the clasroom teachers in Turkey between the years 

2000-2018 which are allowed to be published in pdf format through the "Thesis Center" on the web page of 

Council of Higher Education (YÖK). The theses subject to the examination were obtained through a search made 

with the keywords "classroom teacher" in the thesis search engine. SPSS package program was used in the 

analysis of the data. According to the results of the research; it is the master's thesis of most of the theses in 

which there are significant differences depending on the gender variable related to classroom teachers, most of 

the thesis writers and thesis advisors are male, the majority of thesis advisors are Asst. Prof., mostly, quantitative 

mailto:nisakara9334@gmail.com
mailto:mkdemir2000@yahoo.com
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research method is used in the theses and scale is used as the measurement tool, among the variables found in the 

theses, gender appears to be the first, most of the researches are conducted in district centers, the sample of 

theses is mostly women, there is mostly one significant difference in theses depending on gender and in the 

theses, it was found that there are situations that make a significant difference in favor of women. In the theses, it 

was found that the most significant difference in terms of male classroom teachers was "high level of proficiency 

in field education teacher" and the most significant difference in terms of women clasroom teachers was "high 

level scientific process attitudes". 

Key Words: Classroom teacher, gender, graduate thesis. 

GİRİŞ 

Lisansüstü eğitim; lisans eğitimine dayalı olan yüksek lisans ve doktora eğitimi ile sanat 

dallarında yapılan sanatta yeterlik çalışması ve tıpta uzmanlık ile bunların gerektirdiği eğitim, öğretim, 

bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerinden oluşan eğitim olarak tanımlanır (Sevinç, 2001). 

Lisansüstü eğitimin araştırma, mesleki gelişim, öğretmeyi öğrenme ve bunlara bağlı mesleki kültür, 

akademik kültür ve etik konularını en üst sosyal, bilişsel ve işitsel düzeylerde edinme süreci olduğu 

söylenebilir (İnce ve Korkusuz; 2006).   

Günümüzde üniversitelere öğretim elemanı yetiştirmenin dışında, endüstriyel alanlarda ve 

diğer çalışma alanlarında iş edinmenin bir ön koşulu olarak yüksek lisans ve doktora derecesinin de 

aranır hale gelmesi, lisansüstü eğitime olan ihtiyacı daha da artırmıştır (Karaman ve Bakırcı, 2010). 

Günümüzde üniversitelerin işlevleri, hızla değişen ve artan bilgi birikimi karşısında değişmek zorunda 

kalmıştır. İstenilen yüksek nitelikli insan gücü artık lisansüstü düzeyde eğitimle yetiştirilmeye 

başlanmıştır. Önceleri lisans mezunu olmak ayrıcalıklı sayılırken, şimdilerde yüksek lisans ya da 

doktora eğitimi bireye ayrıcalık sağlamaktadır (Güven ve Tunç; 2007- Kara; 2008).  

Türkiye’de lisansüstü eğitim 1982 yılından itibaren Yüksek Öğretim Kurulunun bağlı olarak 

yasada yer alan enstitüler aracılığıyla yürütülmektedir. Lisansüstü eğitim, üniversiteler içinde 

örgütlenecek şekilde lisansüstü eğitimin organize edilmesi ve yürütülmesi amacı ile kurulan ve 2547 

sayılı Yüksek Öğretim Kanunun ile yürürlüğe giren enstitülerce düzenlenmiş olup üslendikleri 

görevler, belirli çerçeve ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. 2547 sayılı Kanun'un 19. Maddesi 

gereğince, rektörlüklere bağlı enstitülerin yapılarını oluşturan enstitü ana bilim ve enstitü ana sanat 

dalları aşağıdaki şekilde belirlenmektedir.  

a) Fen Bilimleri Enstitüsünün enstitü ana bilim dalları, o üniversitede mevcut olan Fen, 

Mühendislik, Mimarlık, Mühendislik-Mimarlık, Gemi Ínşaatı ve Deniz Bilimleri, Maden, İnşaat, 

Elektrik-Elektronik, Makine, KimyaMetalürji, Uçak ve Uzay Bilimleri, Ziraat, Orman, Su Ürünleri, 

Denizcilik Fakültelerinin bölümleri; Fen-Edebiyat, Endüstriyel Sanatlar Eğitim ile Eğitim 

Fakültelerinin Fen alanındaki bölümleri, Mesleki Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Eğitimi bölümüyle 

aynı adları taşırlar. Fakültelerin bölüm başkanları aynı zamanda enstitü ana bilim dalının da 

başkanıdırlar.  

b) Sosyal Bilimler Enstitüsünün enstitü ana bilim ve enstitü ana sanat dalları, o üniversitede 

mevcut olan Edebiyat, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İlahiyat, Dil 

ve Tarih-Coğrafya, Güzel Sanatlar, İletişim, Mesleki Yaygın Eğitim, Ticaret ve Turizm Eğitimi, 

Eğitim Bilimleri Fakülteleri ile Konservatuarların bölümleri; Fen-Edebiyat, İnsani Bilimler ve 
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Edebiyat, Mesleki Eğitim ve Eğitim Fakültelerinin Fen alanı dışındaki bölümleriyle aynı adları 

taşırlar. Fakültelerin ve Konservatuarların bölüm başkanları, aynı zamanda enstitü ana b0ilim veya 

enstitü ana sanat dalının da başkanıdırlar. 

 c) Sağlık Bilimleri Enstitüsünün enstitü ana bilim dalları, o üniversitede mevcut olan Tıp, Diş 

Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültelerinin eğitim yapılan ana bilim dalları ile Eğitim 

Fakültelerinin beden eğitimi ve spor bölümleridir. Bu ana bilim dallarının başkanları ile beden eğitimi 

ve spor bölüm başkanları aynı zamanda Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ana bilim dallarının da 

başkanlarıdır.  

d) Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde, rektörün önerisi ve 

Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya ana bilim 

dalından değişik bir ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü ana bilim dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü 

ana bilim dalının başkanı, ilgili dekanların görüşleri alınarak, Enstitü Müdürü tarafından atanır.  

e) Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri dışında kalan, rektörlüklere 

bağlı enstitülerin enstitü ana bilim ve enstitü ana sanat dalları, bu enstitülerin özellikleri dikkate 

alınarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. Bu enstitülerde, enstitü ana bilim ve enstitü 

ana sanat dalları başkanları Enstitü Müdürü tarafından atanır. 

Lisansüstü eğitimin, yurt içi ve yurt dışı programlar olmak üzere iki kaynağı bulunmaktadır. 

Türkiye’de, 1929 tarihli 1416 sayılı yasa ve 1981 tarihli 2547 sayılı yasa çerçevesinde lisansüstü 

eğitim için yurt dışına öğrenci gönderilmektedir (Karaman ve Bakırcı, 2010). 

Lisansüstü eğitimin işlevleri, üniversitelerin işlevleri ile paralellik göstermektedir. Bilim ve 

sanat üretmek, yaymak, toplumsal sorunları doğru algılamak ve sorunlara çözüm önerileri geliştirmek 

ve üst düzey insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak şeklinde belirtilebilecek bu işlevler 

doğrultusunda, lisansüstü eğitimin önemi günümüzde giderek artmaktadır (Arıcı, 2001). YÖKTEZ 

arama motorundaki istatistklere göre ‘’öğretmen’’ ile ilgili 23.986, ‘’sınıf öğretmeni’’ ile ilgili ise 

toplam 1687 adet tez yazıldığı görülmektedir (https://tez.yok.gov.tr/ ). Bu durum geçmişten günümüze 

Türkiye’de eğitim alanında da lisansüstü eğitime verilen önemi destekler niteliktedir. 

Literatürde olaylar arasındaki ilişkiyi farklı açılardan ele almayı amaçlayan  pek çok tez ve 

araştırma makaleleriolduğu görülmektedir.  Araştırmalardaki olay, olgu veya durumlar ise ‘’değişken’’ 

kavramına karşılık gelmektedir (Karasar, 2005). Türkiye’de ve dünyada yapılan birçok eğitim 

araştırmalarında cinsiyet bir değişken olarak ele alınmakta ve araştırma sonucunu belirleyen ya da 

ilişkisi olduğu düşünülen önemli bir etken olarak görülmektedir.  

Alanyazında sınıf öğretmenleri ile ilgili veya farklı branş öğretmenleri ile ilgili yapılmış olan 

lisansüstü tezlerin cinsiyet değişkeni açısından incelenmediği tespit edilmiştir. Bu boyutta 

araştırmanın sınıf öğretmenlerini kapsayan lisansüstü tezlerin cinsiyet değişkeni açısından anlamlı 

farklılık yaratan durumların ele alınması açısından bir ilk olduğu söylenebilir. Araştırmada varılan 

sonuçların ileriki dönemlerde konu ile bağlantılı çalışma yapacak araştırmacılara ışık tutacağı 

düşünülmektedir. 
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Araştırmanın Amacı 

Araştırmada sınıf öğretmenleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerde ‘’kadın’’ ve ‘’erkek’’ sınıf 

öğretmenleri arasında anlamlı fark yaratan durumların  nicel olarak ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Türkiye’de yapılan tezlerin aşağıda alt amaç olarak belirtilen değişkenlere göre niceliksel olarak 

durumu incelenmiştir: 

- Anlamlı fark durum 

-Tezlerin türü 

-Tezlerin yapıldığı yıl 

-Tez yazarlarının cinsiyeti 

-Tez danışmanlarının cinsiyeti 

-Tez danışmanlarının ünvanı 

-Tezlerde kullanılan yöntem 

-Tezlerde kullanılan veri toplama aracı 

-Tezlerde değişkenler arasında cinsiyetin yer aldığı sıra 

-Araştırmaların yapıldığı yerleşim birimi 

-Tezlerdeki örneklem sayısının cinsiyete göre dağılımı 

-Tezlerde cinsiyet değişkeni açısından anlamlı fark bulunan durum sayısı 

-Tezlerde cinsiyet lehine göre anlamlı fark yaratan durumlar 

-Kadın sınıf öğretmenleri için anlamlı fark yaratan durumlar 

-Erkek sınıf öğretmenleri için anlamlı fark yaratan durumlar 

Araştırma Modeli 

Bu çalışma tarama modelinde hazırlanmış içerik analizi yönteminin kullanıldığı bir 

araştırmadır. Tarama modeli ‘’geçmişte ya da halen var olan durumu olduğu şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan araştırma yaklaşımıdır’’ ( Karasar, 2005, s.77). 

Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verilerini Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) web sayfasından "Ulusal Tez 

Merkezi" aracılığıyla pdf formatında yayımlanma izni bulunan,  08.01.2019 tarihinde 2000-2018 

yılları arasında Türkiye’de sınıf öğretmenleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerden, cinsiyet 
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değişkenine göre anlamlı farkların bulunduğu çalışmalar oluşturmuştur. İncelemeye tabi tutulan 

tezlere, tez arama motorunda ‘’sınıf öğretmeni’’ anahtar kelimeleri ile yapılan tarama sonucunda 

ulaşılmıştır. Bu bağlamda toplam 107 adet tez araştırma verilerini oluşturmuştur. 

Veri Analizi 

Araştırma sonunda elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 21.0 paket programından 

yararlanılmıştır. 0İncelenen tüm tezler alt problemlere göre tablolaştırılmış, daha sonra bu veriler 

yorumlanıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

Tablo 1. Sınıf öğretmenleri ile ilgili tezlerin cinsiyet açısından anlamlı fark bulunma durumlarına göre 

dağılımı 

Tezler f % 

Anlamlı fark bulunmayan 248 69,9 

Anlamlı fark bulunan 107 30,1 

Toplam 355 100 

  

Tablo 1 incelendiğinde, 2000- 2018 yılları arasında sınıf öğretmenleri ile ilgili yazılan ve 

erişime açık olan 355 tezin 248’inde cinsiyet değişkeni açısından anlamlı fark bulunmadığı, 107 tezde 

ise anlamlı farkların olduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırma verilerini oluşturan tezlerin de 107 

adet olduğu tablo 1’den anlaşılmaktadır. 

 Tablo 2. Tezlerin türüne göre dağılım 

Yüksek öğrenim derecesi f % 

Yüksek lisans 97 90,7 

Doktora 10 9,3 

Toplam 107 100 

 

Tablo 2’de; araşırmaya tabii tutulan 107 tezin  %90,7’sinin yüksek lisans tezi, %9,3’ünün ise 

doktora tezi olduğu belirtilmiştir. Bu sonuca göre çoğunlukla yüksek lisans tezlerinde sınıf 

öğretmenleri arasında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farkların bulunduğu söylenebilir. Aynı 

zamanda yüksek lisans öğrenci sayısının doktora öğrencilerine oranla fazla olması da bu sonucu ortaya 

çıkaran etkenler arasında yer almaktadır. 

Tablo 3. Tezlerin yıllara göre dağılımları 

Yıl f % 

2003  1 0,9 

2005 2 1,8 

2006 5 4,7 

2007 11 10,3 

2008 10 9,3 

2009 12 11,2 

2010 7 6,6 

2011 8 7,4 

2012 5 4,7 

2013 10 9,3 
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2014 9 8,4 

2015 13 12,1 

2016 3 2,8 

2017 4 3,8 

2018 7 6,5 

Toplam 107 100 

 

Tablo 3’e göre sınıf öğretmenleri ile ilgili yapılan ve  cinsiyet değişkeni açısından anlamlı 

farklılıkların bulunduğu  lisansüstü tezlerin en çok  2015 yılında yazıldığı görülmektedir.  2015 yılında 

yazılan tezlerin 12’si yüksek lisans tezi  1’i ise doktora tezidir. Bunu takip eden yıllar ise sırasıyla 10 

‘u yüksek lisans tezi 2 ‘si doktora tezi olan 2009  (%11,2) ve  tümünün yüksek lisans tezi olduğu 2007 

(% 10,3) yılları olmuştur.  

 Tablo 4.Yazarların cinsiyete göre dağılımları 

Cinsiyet f % 

Erkek 58 54,2 

Kadın 49 45,8 

Toplam 107 100 

 

Tablo 4’e bakıldığında incelenen tezlerin yazarlarının 58’inin erkek, 49’unun ise kadın olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda %54,2 oranı ile erkek yazarların bu boyutta üstünlük sağladığı 

görülmektedir. 

 Tablo 5.Danışmanların cinsiyete göre dağılımları 

Cinsiyet f % 

Erkek 73 68,2 

Kadın 34 31,8 

Toplam 107 100 

 

Tablo 5’te ise danışman öğretim elemanlarının cinsiyete göre dağılımlarına yer verilmiştir. 

Buna göre danışman öğretim elemanlarının 73’ü erkek, 34’ü ise kadındır. %68,2 oran ile bu boyutta da 

cinsiyete göre erkeklerin üstünlük sağladığı anlaşılmaktadır. 

 Tablo 6. Danışmanların unvanlarına göre dağılımları 

Unvan f % 

Prof.Dr. 27 25,2 

Doç. Dr. 26 24,3 

Dr.Öğr.Üyesi 51 47,6 

Dr. 3 2,9 

Toplam 107 100 

 

Tablo 6 incelendiğinde; incelenen tezlerin danışman unvanlarına göre sırasıyla Dr. Öğr. Üyesi 

(%47,6), Prof. Dr. (%25,2), Doç. Dr. (%24,3) ve Dr. (%2,9) şeklinde yer aldığı görülmektedir. Bu 

bağlamda araştırma verilerinde danışman unvanlarının en çok Dr. Öğr. Üyesi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Aynı zamanda   Dr. Öğr. Üyesi unvanına sahip 51 danışmanın 35’inin de erkek olduğu 

dikkat çekmektedir. 
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Tablo 7.Tezlerde kullanılan yönteme göre dağılım 

Yöntem  f % 

Nicel 92 86,0 

Karma 13 12,1 

Betimsel  2 1,9 

Toplam 107 100 

  

Tablo 7’de araştırmalarda kullanılan yöntemlerin nicel, karma ve betimsel araştırma 

yöntemleri olmak üzere 3 temaya ayrıldığı görülmektedir. Araşırmacıların en sık kullandığı yöntem 

ise nicel araştırma yöntemi (%86,0) olmuştur. Bu araştırma yöntemini kullanım sıklığına göre karma 

yöntem ve betimsel yöntem takip etmektedir.   

 Tablo 8. Tezlerde kullanılan veri toplama aracına göre dağılım 

Veri Toplama Aracı  f % 

Ölçek 70 65,4 

Anket 23 21,6 

Ölçek+ görüşme formu 13 12,1 

Başarı testi 1  0,9 

Toplam 107 100 

  

Tablo 8’de incelenen tezlerde araştırmacıların veri toplama aracı olarak ölçek, anket, 

ölçek+görüşme formu ve başarı testini tercih ettikleri görülmektedir. En sık tercih edilen veri toplama 

aracı ise ölçek (%65,4) olmuştur. Kullanım sıklığına göre anket (%21,6) ikinci sırada yer alırken, 

karma metot kullanılarak yapılan tezlerde ölçek+görüşme formu (%12,1) üçüncü sırada , son sırada ise  

%0,9 oran ile başarı testinin yer aldığı tespit edilmiştir. 

 Tablo 9. Tezlerde bulunan değişkenler arasında cinsiyetin yer aldığı sıraya göre dağılım 

Sıra f % 

1 98 91,7 

2 8 7,4 

3 1 0,9 

Toplam 107 100 

 

Tablo 9’da sınıf öğretmenleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerde cinsiyetin değişkenler 

arasında yer aldığı sıranın; 1, 2 ve 3 şeklinde temalara ayrıldığı görülmektedir. İncelenen tezlerde 

cinsiyetin en çok 1.sırada (%91,7) yer aldığı tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla ikinci sıra (%7,4) ve 

üçüncü sıra (%0,9) takip etmektedir. Bu sonuçtan yola çıkılarak araştırmalarda cinsiyetin en önemli 

değişken olarak görüldüğü söylenebilir. 

Tablo 10. Araştırmaların yapıldığı yerleşim birimine göre dağılım 

Yerleşim Birimi f % 

İlçe merkez 56 52,3 

İl merkez 45 42,0 

İl-ilçe ve köy 4 3,7 

Köy 2 1,9 

Toplam 107 100 

 

Tablo 10’da incelenen tezlerde uygulamaların yapıldığı yerleşim birimlerine göre; ilçe merkez, 

il merkez, il-ilçe ve köy, köy olmak üzere 4 temaya ayrıldığı görülmektedir. Bu boyutta 
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araştırmacıların en çok ilçe merkezlerinde (%52,3) uygulama yaptıkları tespit edilmiştir. Bunu sıra 

sırasıyla; il merkez (%42,0), il-ilçe ve köy (%3,7) ve köy (%1,9) takip etmektedir. 

 Tablo 11.Örneklem sayısının cinsiyete göre dağılımı 

Örneklem f % 

Kadın 70 65,4 

Erkek 36 33,7 

Eşit 1 0,9 

Toplam 107 100 
 

Araştırmanın alt amaçlarından biri de örneklem sayısının cinsiyete göe dağılımı olmuştur.  Bu 

bağlamda incelenen tezlerin örneklemlerini en çok kadınların (%65,4) oluşturduğu tablo 11’de 

görülmektedir. Bu boyutta erkekler (%33,7) oranına sahip olurken, incelenen tezlerden yalnızca 

birinde kadın ve erkek sayısının eşit (%0,9) olduğu gözlenmiştir. 

 Tablo 12. Tezlerin anlamlı fark bulunan durum sayısına göre dağılımı 

Durum sayısı f % 

1 94 87,8 

2 9 8,4 

3 3 2,9 

4 1 0,9 

Toplam 107 100 

 

Tablo 12’de incelenen tezlerin anlamlı fark bulunan durum sayısına göre 1, 2, 3 ve 4 şeklinde 

temalara ayrıldığı görülmektedir. Tezlerde anlamlı fark bulunan durum sayısı en çok 1 (%87,8) 

olmuştur. Bunu anlamlı farkın bulunduğu 2 durum (%8,4)  takip etmektedir. 

Tablo 13. Tezlerde anlamlı fark yaratan durumların cinsiyetlerin lehine göre dağılımı 

Cinsiyet f % 

Kadın 73 61,3 

Erkek 46 38,7 

Toplam 119 100 

 

Tablo 13’de incelenen tezlerde anlamlı fark yaratan durumların cinsiyetlerin lehine göre 

dağılımları görülmektedir. Bu durumda en çok kadınların (%61,3) lehine anlamlı farklılıkların olduğu 

tespit edilmiştir.  

Tablo 14. Kadın öğretmenler açısından anlamı fark yaratan durumlar 

Durum f % 

Üst düzey bilimsel süreç becerilerine ilişkin tutumlarının yüksek olması 6 8,2 

Özyeterlik algılarının yüksek olması 5 6,8 

Sınıf yönetimi becerilerinin yüksek olması 5 6,8 

Empatik eğilimlerinin yüksek olması 4 5,4 

Öğretim programlarına ilişkin görüşlerinin olumlu olması 4 5,4 

Derslerde yaratıcı etkinlik uygulama 4 5,4 

Öğretim programı yeterlik düzeyinin yüksek olması 3 4,1 

Alternatif ölçme değerlendirme yeterliklerinin yüksek olması 3 4,1 

Okul yöneticilerine ilişkin memnuniyet düzeylerinin yüksek olması 3 4,1 
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Mesleki doyumlarının yüksek olması 3 4,1 

Sosyal medyaya olan ilgilerinin yüksek olması 2 2,7 

Tükenmişlik düzeylerinin düşük olması 2 2,7 

Mesleki memnuniyetlerinin düşük olması 2 2,7 

Veli ile iletişim düzeylerinin yüksek olması 2 2,7 

Diğer 25 34,2 

Toplam 73 100 

 

Tablo 14’ incelediğinde; tezlerde kadınlar açısından en çok anlamlı fark yaratan durumun 

‘’Üst düzey bilimsel süreç becerilerine ilişkin tutumlarının yüksek olması’’ (% 8,2) olduğu 

görülmektedir. Bunu sırasıyla ‘’Özyeterlik algılarının yüksek olması’’ (%6,8) ve ‘’Sınıf yönetimi 

becerilerinin yüksek olması’’ (%6,8) takip etmektedir. 

Tablo 14’de ‘’Diğer’’ (%34,2) teması altında kadın sınıf öğretmenleri açısından anlamlı 

farklılık yaratan durumlar ise; ‘’Depresyon düzeylerinin yüksek olması’’, ‘’Atama ve yer değiştirmeye 

ilişkin sorun yaşamaları’’, ‘’Öğrenci ile etkileşim düzeylerinin yüksek olması’’, ‘’Öğrenen örgüt 

kültürüne ilişkin algı düzeylerinin yüksek olması’’, ‘’Stresle baş etme düzeylerinin yüksek olması’’, 

‘’Kuruma bağlılık düzeylerinin yüksek olması’’, ‘’Teknolojiye ilişkin olumsuz tutum içinde olma’’, 

‘’Tükenmişlik düzeylerinin yüksek olması’’, ‘’Öğretim materyali kullanma düzeylerinin yüksek 

olması’’, ‘’Sosyal yıldırmalara maruz kalma düzeylerinin yüksek olması’’, ‘’Lisans programına ilişkin 

görüşlerinin olumsuz olması’’, ‘’Matematik tutum puanlarının yüksek olması’’, ‘’Matematik kaygı 

düzeylerinin yüksek olması’’, ‘’İşkolik olma’’, ‘’Sınıf içi görev verme düzeylerinin yüksek olması’’, 

‘’Öğrenciyi taktir etme düzeylerinin yüksek olması’’, ‘’Performans görev puanlarının yüksek 

olması’’ve ‘’Yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek olması’’ şeklinde sıralanmıştır. 

 Tablo 15. Erkek öğretmenler açısından anlamlı fark yaratan durumlar 

Durum f % 

Alan eğitimi dersleri öğretmine ilişkin yeterlik düzeylerinin yüksek olması 7 15,2 

Öğretimsel liderlik düzeylerinin yüksek olması 5 10,8 

İş doyum düzeylerinin yüksek olması 4 8,6 

Kendilerini daha yapılandırmacı görmeleri 3 6,5 

TPAB öz yeterlik algılarının yüksek olması 3 6,5 

Okul müdürlerinin iletişim becerisine ilişkin olumlu görüş ,belirtme 2 4,3 

Bilişim teknolojisi kullanma düzeylerinin yüksek olması 2 4,3 

Derste öğretim tekniklerini kullanma düzeylerinin yüksek olması 2 4,3 

Örgütsel adalet algı düzeylerinin yüksek olması 2 4,3 

Diğer 16 34,7 

Toplam 46 100 

 

Tablo 15’e bakıldığında, tezlerde erkek sınıf öğretmenleri açısından en çok anlamlı fark 

yaratan durumun ‘’Alan eğitimi dersleri öğretmine ilişkin yeterlik düzeylerinin yüksek olması’’ 

(%15,2) olduğu görülmektedir. Bunu ‘’Öğretimsel liderlik düzeylerinin yüksek olması’’ (10,8) takip 

etmektedir. 

Tablo 15’de ‘’Diğer’’ (%34,7) teması altında erkek sınıf öğretmenleri açısından anlamlı fark 

yaratan durumlar ise; ‘’İşe tutkunluk’’, ‘’Erkek çocukların oynadığı oyunlara hakim olma’’, 

‘’Psikolojik yıldırmaya maruz kalma’’, ‘’Serbest etkinlik dersini kullanma düzeylerinin yüksek 

olması’’, ‘’Akademik iyimserlik düzeylerinin yüksek olması’’, ‘’Umutsuzluk düzeylerinin yüksek 

olması’’, ‘’Öğretim materyali kullanma düzeylerinin yüksek olması’’, ‘’Bilgi teknolojilerine ilişkin 
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olumsuz tutum içinde olma’’, ‘’Öğretmenlik mesleği genel yeterlik düzeylerinin yüksek olması’’, 

‘’Mesleği ekonomik yönden yetersiz bulma’’, ‘’Eğitim algılarının yüksek olması’’, ‘’Köyde barınma 

sorunu yaşama’’, ‘’Çatışma tutum puanlarının yüksek olması’’, ‘’Kültürel dönüşüme ilgili olma’’, 

‘’Sosyalleşme algılarının yüksek olması’’, ‘’İnsan ilişkileri sorunlarının performanslarına etki 

düzeyinin yüksek olması’’ şeklinde yer almıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sınıf öğretmenleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerde ‘’kadın’’ ve ‘’erkek’’ sınıf öğretmenleri 

arasında anlamlı fark yaratan durumların  nicel olarak ortaya konulması amaçlanan bu araştırmada 

2000-2018 yılları arasında YÖKTEZ tarama merkezinde  sınıf öğretmenleri ile ilgili erişime açık olan 

355 adet tezin yer aldığı ve bunlar arasından 107 tezde cinsiyet değişkeni açısından anlamlı 

farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda araştırmaya 107 adet lisansüstü tez dahil 

edilmiştir. 

Sınıf öğretmenleri ile ilgili cinsiyet değişkenine bağlı olarak anlamlı farklılıkların bulunduğu 

107  tezin 97’sinin yüksek lisans tezi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  Cinsiyet değişkenine bağlı olrak 

anlamı farkların bulunduğu lisansüstü tezlerin ise en çok 2015 (%12,1) yılında yapıldığı dikkat 

çekmiştir. En çok lisansüstü tezin de 2015 yılında yazılmış olmasının bu sonucu etkilemiş olabildiği 

söylenebilir. 

 İncelenen tezlerde tez yazarlarının çoğunun (%54,2) erkek olduğu tespit edilmiştir. Aynı 

zamanda tez danışmanlarının da çoğunun  (%68,2)erkek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma 

verilerini oluşturan tezlerde tez danışmanlarının çoğunluğunun (%47,6) Dr. Öğr. Üyesi olduğu 

görülmektedir. 

İncelenen  tezlerde en çok nicel araştırma metodunun (%86,0) kullanıldığı ve en çok ölçme 

aracı olarak ölçek (%65,4) kullanıldığı sonucuna varılmıştır.  İncelenen 107 tezin %91,7’sinde tezlerde 

bulunan değişkenler arasında cinsiyetin birinci sırada  yer aldığı dikkat çekmiştir. Bu durumda 

araştırmanın gerçekleşmesini destekleyen önemli bir bulgu olmuştur. 

 Araştırmaların en çok ilçe merkezlerinde (%52,3) yapılması da çalışmanın bir diğer bulgusu 

olmuştur. Tezlerin örneklemini daha çok kadınların (%65,4) oluşturduğu gözlenmiştir. tezlerde 

cinsiyete bağlı olarak  en çok bir adet (87,8) anlamlı farkın bulunduğu, tezlerde en çok kadınların 

lehine anlamlı farklılık yaratan durumların bulunduğu tespit edilmiştir.  

Tezlerde erkek sınıf öğretmenleri açısından en çok anlamlı fark yaratan durumun ‘’Alan 

eğitimi dersleri öğretmine ilişkin yeterlik düzeylerinin yüksek olması’’ (%15,2) olduğu görülürken,  

kadın sınıf öğretmenleriS açısından en çok anlamlı fark yaratan durumun ise ‘’Üst düzey bilimsel 

süreç becerilerine ilişkin tutumlarının yüksek olması’’ (% 8,2) olduğu saptanmıştır.  

Araştırma bulguları çerçevesinde sınıf öğretmenleri ile ilgili daha çok doktora çalışmasının 

yapılması, araştırma kapsamının diğer branş öğretmenleri açısından da incelenerek genişletilmesi, 

cinsiyet değişkeni açısından anlamlı fark yaratan durumları derinlemesine incelemek adına nitel 

araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmaların yapılması önerilebilir. 
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ÖZET 

Öğrencilerin bilimsel bir anlayış benimsemeleri noktasında onlara rehber olan Fen Eğitimi, öğrencilerin 

çevresinde meydana gelen olaylara sistematik şekilde yaklaşabilmelerini ve edindikleri bilgileri de tüm hayatları 

boyunca kullanabilmelerini amaçlamaktadır. Ancak bu bilimsel anlayışı benimseyemeyen, bilimin doğasını 

doğru anlayamayan öğrenciler bilimsel bilginin tüm özelliklerini kavrayamadığı gibi, bilimsel bilgi üretiminde 

yaratıcılığın rolünü kavramakta zorlanacaktır. Bahsi geçen bu yaratıcılık ‘bilimsel yaratıcılık’ olarak 

adlandırılmaktadır. Bireylerin ancak bilgileri olduğu konularda orijinal fikir üretebildikleri düşünüldüğünde 

bilimsel yaratıcılıkta bilimsel bilginin rolünün büyük olduğu anlaşılmaktadır. Böylesine iç içe olan bilimin 

doğası anlayışıyla bilimsel yaratıcılık kavramlarının birbirlerinin üzerinde ne derece etkili olduğunun 

belirlenmesi, bu iki kavramın daha iyi anlaşılmasında etkili olacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle bu 

araştırmada öğrencilerin bilimin doğası görüşleri ile bilimsel yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya 

konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu bir ortaokulda öğrenim gören toplam 36 6.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 

Öğrencilerin bilimin doğasına yönelik görüşleri, Hacıeminoğlu, Yılmaz Tüzün ve Ertepınar (2014) tarafından 

geliştirilmiş olan “Bilimin Doğası Görüş Ölçeği” ile belirlenmiştir. Öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeylerinin 

belirlenmesinde ise Hu ve Adey’in (2002) geliştirip, Türkçeye çevirisi Deniş Çeliker ve Balım (2012) tarafından 

yapılan “Bilimsel Yaratıcılık Testi” kullanılmıştır. Bilimsel yaratıcılık testi ve bilimin doğası görüş ölçeğinden 

alınan puanlar arasındaki ilişkiye Pearson korelasyon testi ile bakılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin 

bilimsel yaratıcılık puanları ile bilimin doğası görüş ölçeğinden aldıkları puanlar arasında orta düzeyde pozitif ve 

anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında öğrencilerin bilimsel yaratıcılık puanları ile bilimin 

doğası görüş ölçeği “hayal gücü ve yaratıcılığın rolü” ve “bilimin deneysel olması” alt faktörlerinden aldıkları 

puanlar arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Geliştirilmesi zor ve zaman isteyen bir 

beceri olarak karşımıza çıkan bilimsel yaratıcılığın orta düzeyde ilişkili olduğu bir değişkenin tespiti bu sebeple 

önemli görülmektedir. Öğrencilerin bilim ve bilimin doğasına yönelik temel ilkeleri edinecekleri deneyimlerle 

karşılaştırmaları, hem bilimsel bilgi üretim sürecini kavrayabilmelerine, hem de yeni bilgi üretmeye bakış 

açılarının değişimine de yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilimsel Yaratıcılık, Bilimin Doğası, Ortaokul 6.Sınıf Öğrencileri 

THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS' VIEWS ON THE NATURE OF SCIENCE 

AND SCIENTIFIC CREATIVITY SKILLS 

ABSTRACT 

Science Education, which guides students to adopt a scientific understanding, aims to enable students to 

systematically approach to the events taking place around them and to use the knowledge they have acquired 

throughout their lives. However, students who cannot adopt this scientific understanding and who cannot 

understand the nature of science correctly will not comprehend all features of scientific knowledge and will have 

difficulty in understanding the role of creativity in the production of scientific knowledge. This creativity is 
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called ‘scientific creativity’. It is understood that the role of scientific knowledge in scientific creativity is great 

when it is thought that individuals can produce original ideas only in subjects about which they have 

knowledge. It is thought that determining how effective the concepts of scientific creativity and the nature of 

science is on each other would be instrumental in terms of articulating these two concepts much better. From this 

point of view, the objective of this study is to reveal the relationship between students' views on the nature of 

science and their scientific creativity. For this purpose, correlational survey model was used in the research. The 

study group consisted of 36 sixth grade students studying in a secondary school. The views of the students on the 

nature of science was determined by means of ‘Nature of Science Instrument’ developed by Hacıeminoğlu, 

Yılmaz Tüzün and Ertepınar (2014). For the determination of the scientific creativity levels of the students, 

‘Scientific Creativity Test’, developed by Hu and Adey (2002) and translated by Deniş Çeliker and Balım (2012), 

was used. The relationship between the scores of the scientific creativity test and the nature of science instrument 

was assessed using the Pearson correlation test. As a result of the research, it was determined that there was a 

moderate positive and significant relationship between the scientific creativity scores of the students and the 

scores they got from the nature of science instrument.  In addition, a moderate positive and significant 

relationship was found between the scientific creativity scores of the students and the scores they got from sub-

factor “creativity and the role of creativity” and “experimental science” in the nature of science instrument. For 

this reason, it is important to determine a variable in which scientific creativity, which is a difficult and time-

consuming skill to be developed, is moderately related. It is thought that students' comparing experiences with 

science and the basic principles of the nature of science will help them comprehend the process of scientific 

knowledge production and change their perspectives on producing new knowledge. 

Keywords: Scientific Creativity, Nature of Science, 6th Grade Students in Secondary School 

 

GİRİŞ 

Yaratıcılık kavramı artık değişen yaşam koşullarına uyum sağlama noktasında önemli bir 

düşünme yetisi olarak kabul edilmektedir. İlgili literatürde yaratıcılığın farklı tanımları olmasına 

rağmen genel olarak geliştirilebilir bir süreç, alışılmışın ve bilinenin dışında, farklı çözüm yolları 

üreterek belli bir zaman sonunda orijinal bir ürün tasarlayabilme becerisi şeklinde ifade edilmektedir 

(Kale, 1993; Yenilmez ve Yolcu, 2007). Bu tanımlama doğrultusunda yaratıcılığın tek bir alana özgü 

olmadığı, yetenek, süreç ya da yeni ürün olarak tek bir kavramla ifade edilemeyeceği görülmektedir. 

Bilim, sanat ve günlük yaşamda da yaratıcılıktan bahsedilmektedir. Bu noktada önemli olan yaratıcılık 

kavramı altında toplanan bu bileşenler arasındaki farkı anlayabilmektir (Lin, Hu, Adey ve Shen, 2003; 

Hu, Wu, Jia, Yi, Duan, Meyer ve Kaufman, 2013). Bu araştırmanın konusu olan ‘bilimsel yaratıcılık’, 

yaratıcı düşünme süreci sonunda ortaya çıkan ürünün bilimle ilgili olması şeklinde ifade edilmektedir 

(Hu ve Adey, 2002). Bilimsel yaratıcılık ile öğrencilerin bilime yönelik gerçekçi bir bakış açısı 

kazanabilmeleri, bilimsel bir anlayışı benimsemeleri ve bu anlayış sayesinde edindikleri bilgileri tüm 

hayatları boyunca kullanabilmeleri amaçlanmaktadır (Kurtuluş, 2012; Meador, 2003; Shanahan ve 

Nieswandt, 2009). Bu sebeple Fen eğitiminde edinilen bilimsel bilgilerin bilimsel yaratıcılık için 

önemi büyüktür. Çünkü bireyler var olan bilgilerini yeni fikirler oluşturmak için kullanmak zorunda 

oldukları gibi ancak bilgileri olduğu konularda orijinal fikirler üretebilirler (Demir, 2015; Liang, 

2002). Özetle bilimsel yaratıcılık becerileri gelişmiş öğrenciler aldıkları fen eğitimini işlevsel hale 

getirebilirler (Koray, 2003). Böylelikle öğrencilerin ileride karşılaşacakları bilimsel içeriği daha kolay 

anlamlandırmaları için sağlam bir temel niteliği oluşturmanın yanında, öğrencilerin bilimsel okuryazar 

olabilmeleri için gerekli alt yapı da sağlanmış olacaktır (Ayvacı ve Özbek, 2017). 
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Öğrencilerin bilimsel okuryazar olabilmeleri için mutlaka bilimin doğasını kavramaları 

gerekmektedir (Ayvacı ve Özbek, 2017). Bilimin doğası ile ilgili çağdaş bir anlayışa sahip olmak ve 

benimsemek öğrencileri, bilimin nasıl öğrenilmesi gerektiğine ilişkin bir adım ileriye götürecektir 

(Bilen ve Aydoğdu, 2012). Bu noktada bilimsel okuryazarlığın en temel unsuru kabul edilen bilimin 

doğası ön plana çıkmaktadır. Bilimin sade ve sabit olmayan ve çok yönlü yapısından dolayı bilimin 

doğasının tanımı üzerinde ortak bir görüş sağlanamamasına rağmen (Khishfe ve Abd-El Khalick, 

2002), bu kavramı bilimin epistemolojisini yansıtan, bilginin oluşumunda izlenecek yol ve bilimsel 

bilginin üretim sürecinde yer alan inanç ve değerlerin tamamı olarak tanımlamak mümkündür 

(Lederman, 2007). Bunun yanında bilimin doğasının herkes tarafından kabul gören çeşitli yönleri 

mevcuttur. Bunlar; bilimsel bilginin yanlışlanabilme özelliğinin bulunması, geçici, dinamik bir yapıya 

sahip, öznel ve olgulara dayalı olmasıdır (Akerson ve Volrich, 2006; Hacıeminoğlu, Yılmaz-Tüzün ve 

Ertepınar, 2014; Küçük, 2006; Çepni, Ayvacı ve Bacanak, 2012; Popper, 2010). Buna ek olarak 

bilimsel bilgiler deneysel temellidir ve gözlemlerin yorumlanmasıyla üretilip, kısmen insanların 

yaratıcıklarına ve hayal güçlerine bağlıdır (Doğan, Çakıroğlu, Bilican ve Çavuş, 2012; Küçük, 2006). 

Bilimin içerdiği açıklamalar, teorik konular ve yeni buluşlar bilim insanlarının kişisel yaratıcılığı 

sonucu üretilmektedir (Doğan ve diğ., 2012). Öğrencilerin bilimsel bilgi hakkında yeterince bilgi 

sahibi olmamaları, öğrencilerin bilimsel bilgi üretilmesinde bilim insanlarının yaratıcılığını ve hayal 

güçlerini kullandıklarını göz ardı etmelerine neden olacaktır (Griffiths ve Barman, 1995; Yenice ve 

Ceren Atmaca, 2017). Dolayısıyla, farklı bir çalışmayla veya kabul görmüş herhangi bir duruma ters 

düşebilecek bir teoriyle karşı karşıya geldiklerinde öğrencilerin özgün fikirler veya çözüm yolları 

üretemeyecekleri olasıdır (Demir ve Akarsu, 2013). Bu sebeple öğrencilerin bilimin doğasını doğru 

anlamlandırmaları onların bilimsel yaratıcılık becerilerinin gelişimini olumlu yönde etkileyecektir.  

Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bilimin doğasında, bilimsel yaratıcılığın rolü vardır. Bu 

bağlamda, öğrencilerin bilimi tanımalarını sağlayan bilimin doğası ile bilimsel bilgiye dayanan 

bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkiyi irdelemek önemli görülmektedir. Yapılan araştırmalara 

bakıldığında bir çoğunun bilimsel yaratıcılık düzeyinin belirlenmesine yönelik yürütüldüğü 

belirlenmiştir (Akkanat, 2012; Ceran, Güngören ve Boyacıoğlu, 2014; Hu ve Adey; 2002; Liu ve Lin, 

2014; Mohamed, 2006; Newton ve Newton, 2009; Newton, 2010; Rawat, 2010; Şahin Pekmez ve diğ., 

2009, 2010). Bilimsel yaratıcılığın farklı değişkenlerle olan ilişkisini irdeleyen araştırmalara da 

rastlanmıştır. Bu araştırmaların bilimsel yaratıcılıkla cinsiyet (Kılıç ve Tezel, 2012; Özdemir ve Sak, 

2013); sınıf seviyesi (Deniş Çeliker, Tokcan ve Korkubilmez, 2015; Hu ve Adey, 2002); zeka düzeyi 

ilişkisi (Öz Aydın ve Ayverdi, 2014); başarı (Aydın Ceran, 2010; Ayverdi, Asker, Öz Aydın ve 

Sarıtaş, 2012; Baysal, Kaya ve Üçüncü, 2013; Kara, 2011) gibi değişkenlerle olan ilişkisini 

inceledikleri belirlenmiştir. Bilimsel yaratıcılıkla bilimin doğası arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir 

araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle böylesine iç içe olan bilimin doğası anlayışıyla bilimsel 

yaratıcılık kavramlarının aralarındaki ilişkinin belirlenmesi, bu iki kavramın daha iyi anlaşılması ve bu 

anlayış ve becerilerin etkili şekilde geliştirilmesi noktasında da yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

Buradan hareketle bu araştırmada öğrencilerin bilimin doğası görüşleri ile bilimsel yaratıcılık 

düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın bu başlığı altında araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları 

ve verilerin analizi başlıklarına yer verilecektir. 
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Araştırma Modeli 

Bilimsel yaratıcılık ile bilimin doğası arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılan bu 

çalışmada genel tarama modeli türlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır (Karasar, 2007).  

İlişkisel tarama modeli, iki veya daha çok değişken arasında birlikte değişimin varlığını veya 

değişimin derecesini ortaya koymayı amaçlamaktadır (Cohen, Manion ve Morrison, 2000). 

Çalışma Grubu 

Araştırmada çalışma grubu olarak Rize’nin Pazar İlçesi Hüseyin Sarıoğlu ortaokulunda 

öğrenim görmekte olan 36 6.sınıf öğrencisi belirlenmiştir. Çalışma grubunun 14’ü erkek, 22’si kız 

öğrencilerden oluşmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında öğrencilerden veri toplamak için kullanılan ölçme araçları şunlardır: 

Öğrencilerin bilimin doğasına yönelik görüşlerini belirlemek için Bilimin Doğası Görüş 

Ölçeği 

Öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeylerini belirleyebilmek için Bilimsel Yaratıcılık Testi 

kullanılmıştır. 

Aşağıda yer alan başlıklarda veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili 

bilgiler yer almaktadır. 

Bilimin Doğası Görüş Ölçeği  

Öğrencilerin bilimin doğasına yönelik görüşleri, Hacıeminoğlu, Yılmaz Tüzün ve Ertepınar 

(2014) tarafından geliştirilmiş olan ‘Bilimin Doğası Görüş Ölçeği’ ile elde edilmiştir. 782 ilköğretim 

öğrencisi ile toplanan verilerin analizi sonrası ölçeğin dört faktörden oluştuğu belirlenmiş ve 

belirlenen faktörlerin ayrı ayrı güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Belirlenen faktörler; “bilimin 

değişebilirliği” (3 madde, Cronbach alpha 0,76), “bilimin deneysel olması” (3 madde, Cronbach alpha 

0,63), “hayal gücü ve yaratıcılığın rolü” (5 madde, Cronbach alpha 0,80), “gözlem ve çıkarımın farkı” 

(2 madde, Cronbach alpha 0,74) şeklindedir. Bilimin doğası ölçeği 5tanesi pozitif, 8 tanesi negatif 

olmak üzere toplam 13 maddeden oluşmaktadır. Bilimin doğası görüş ölçeği uygulanacak öğrenci 

seviyesi göz önünde bulundurularak evet, hayır ve bilmiyorum şeklinde 3’lü likert tipinde 

hazırlanmıştır. 

Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği 

Bilimsel Yaratıcılık Testi’nin orijinalini Hu ve Adey (2002) geliştirmiş, Türkçeye çevirisi ise 

Deniş Çeliker ve Balım (2012) tarafından yapılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık 

düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabilecek bir test olarak tasarlanmıştır. Hu ve Adey (2002) 

tarafından İngiltere’de 160 öğrenciye uygulanan orijinal testin güvenirliği a=0,893 olarak 

hesaplanmıştır. Türkçeye uyarlanmasında ise, 389 öğrenciye uygulanan testin Cronbach alfa iç 
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tutarlılık katsayısı 0,86 ve test tekrar test korelâsyonu 0,91 olarak hesaplanmıştır (Deniş Çeliker ve 

Balım, 2012). 

Testte açık uçlu olarak tasarlanmış yedi soru bulunmaktadır. Testteki sorular; “alışılmadık 

kullanımlar”, “problemi bulabilme”, “ürün geliştirebilme”, “bilimsel hayal kurabilme”, “problem 

çözebilme”, “Fen deneyi” ve “ürün tasarlama” becerilerine yönelik tasarlanmıştır. Öğrencilerin 

bilimsel yaratıcılık testindeki sorulara verdikleri cevaplar puanlanırken öncelikle, öğrencilerin tüm 

fikirleri ortaya konmuştur. Aynı fikir olup ifade şekilleri farklı olan fikirler ortak olarak birleştirilmiş 

ve bu cevaplar dikkate alınmıştır. Testteki sorular akıcılık, esneklik ve özgünlük için değerlendirilmiş 

ancak bu araştırmada akıcılık, esneklik ve özgünlük puanları ayrı ayrı düşünülmeyip, toplam bilimsel 

yaratıcılık puanları üzerinden hesaplamalar yapılmıştır. Ayrıca tablodan bu testten alınabilecek 

maksimum bir puan olmadığı, öğrencilerin yaratıcılıklarına bağlı bir puan sistemi olduğu 

görülmektedir.  

Testteki soruların puanlanmasında, öğrencilerin ortak fikirleri oluşturulurken iki uzman 

eğitimciden yardım alınmıştır.  

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi için SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. 

Bilimsel yaratıcılık testi ve bilimin doğası görüş ölçeğinden alınan puanlar arasındaki ilişkiye Pearson 

korelasyon testi ile bakılmıştır. 

BULGULAR 

Öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeyi ile bilimin doğasına yönelik görüşleri ölçeğinden 

aldıkları puanlar arasındaki ilişki Pearson korelasyon testi kullanılarak incelenmiş ve Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tablo 1. Bilimsel yaratıcılık ile bilimin doğası ölçümleri arasındaki ilişki 

 

Tablo 1’e bakıldığında, öğrencilerin bilimsel yaratıcılık puanları ile bilimin doğası görüş 

ölçeğinden aldıkları puanlar arasında orta düzeyde (0,358) pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir.  

Öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeyi ile bilimin doğasına yönelik görüşleri ölçeği alt 

faktörlerinden aldıkları puanlar arasındaki ilişki Pearson korelasyon testi kullanılarak incelenmiş ve 

Tablo 2’de verilmiştir. 

  

Değişkenler N r (korelasyon 

katsayısı) 

P Anlamlılık 

düzeyi 

Bilimsel yaratıcılık-Bilimin doğası(BD) 36 0,358 0,032 p < 0,05 Önemli 
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Tablo 2. Bilimsel yaratıcılık ile bilimin doğası alt faktörleri ölçümleri arasındaki ilişki 

Değişkenler N r (korelasyon 

katsayısı) 

P Anlamlılık 

düzeyi 

Bilimsel yaratıcılık-Gözlem ve çıkarımın farkı 36 0,150 0,383 p>0,05 

Bilimsel yaratıcılık-Bilimin değişebilirliği 36 0,034 0,846 p>0,05 

Bilimsel yaratıcılık-Hayal gücü ve yaratıcılığın 

rolü 

36 0,471 0,009 p < 0,05 Önemli 

Bilimsel yaratıcılık-Bilimin deneysel olması 36 0,418 0,011 p < 0,05 Önemli 

 

Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin bilimsel yaratıcılık puanları ile bilimin doğası görüş 

ölçeği gözlem ve çıkarımın farkı ve bilimin değişebilirliği alt faktörlerinden aldıkları puanlar arasında 

anlamlı bir farkın olmadığı anlaşılmaktadır (p>0,05). 

Öğrencilerin bilimsel yaratıcılık puanları ile bilimin doğası görüş ölçeği hayal gücü ve 

yaratıcılığın rolü alt faktöründen aldıkları puanlar arasında orta düzeyde (0,471) pozitif ve anlamlı bir 

ilişki olduğu belirlenirken (p <0,05); bilimin deneysel olması alt faktöründen aldıkları puanlar arasında 

orta düzeyde (0,418) pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (p <0,05).  

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeyleri ile bilimin doğasına yönelik görüşleri arasında 

pozitif bir ilişki oluğu, bilimsel yaratıcılık düzeyleri daha yüksek olan öğrencilerin bilimin doğasına 

yönelik görüşlerinin de daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalarda da öğrencilerin 

bilimin doğası anlayışları geliştirilerek bilimsel yaratıcılıklarının geliştirilebileceği vurgulanmaktadır 

(Hadzigeorgiou, Fokialis ve Kabouropoulou, 2012; Özdemir ve Dikici, 2017). Bilimsel bilginin 

durağan değil, çok yönlü ve değişebilir yapısını fark eden bireyler, öğrenmenin ezbere dayalı 

olmadığını, bireyin kendi deneyimleri sonucu gerçekleştiğini anlayabileceklerdir. Bilimsel bakış 

açısını önemsemek ve bilimi kendilerinin de eklemeler yapabilecekleri bir alan olarak görmek, 

öğrencilerin yeni ve özgün fikirler üretmelerini sağlayacaktır (Bilen ve Aydoğdu, 2012).  

Öğrencilerin bilimsel yaratıcılık puanları ile bilimin doğası görüş ölçeği bilimsel bilgide hayal 

gücü ve yaratıcılığın rolü alt faktöründen aldıkları puanlar arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir 

ilişki olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin bilimsel yaratıcılıklarının gelişmesi ilk olarak onların 

bilimsel bilgi üretmede hayal gücü ve yaratıcılığın rolü ve önemine bakış açıları ile de ilgilidir. Bu 

araştırmadan elde edilen bulgular da bunu destekler niteliktedir. Yapılan çalışmalar öğrencilerin 

bilimsel araştırmalarda bilim insanlarının yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanmalarına yönelik karışık 

düşüncelere sahip olduğunu göstermektedir (Çelikdemir, 2006; Demir ve Akarsu, 2013; 

Hacıeminoğlu, Yılmaz Tüzün & Ertepınar, 2014; Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002). Öğrencilerin 

bilimsel bir araştırmada veya bir ürün ortaya koymada hayal gücü ve yaratıcılığın rolünü 

kavrayamamaları, bu becerilerini kullanmak ya da geliştirmek için de bir çaba harcamalarının önünde 

bir engel olarak karşılarına çıkacaktır. 

Öğrencilerin bilimsel yaratıcılık puanları ile bilimin doğası görüş ölçeği bilimin deneysel 

olması alt faktöründen aldıkları puanlar arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Bu durum bilimde deneyselliğe yönelik olumlu görüşte olan öğrencilerin bilimsel 

yaratıcılık düzeylerinin daha yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Yapılan araştırmalara bakıldığında 

öğrencilerin bilimsel bilginin deneysel olduğuna yönelik görüşlerinin mevcut olduğu görülmektedir 
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(Ayvacı ve Bağ, 2016). Öğrencilerin bilimsel bilgiyi anlamalarının en iyi yolu onların bilimsel bilgi 

üretimine ilişkin süreçleri bilmeleri ile mümkün olacaktır. Deney yapmanın da içerisinde olduğu bu 

süreçlere hakim olan öğrenciler, kendi bilimsel bilgi üretimlerinde de bunlara rahatlıkla yer 

verebilecekler ve orijinal fikirler üretebileceklerdir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında öğrencilerin, bilimin doğası anlayışları ile bilimsel 

yaratıcılıkları arasında pozitif yönde bir ilişki belirlenmiştir. Araştırmalar tarafından geliştirilmesi zor 

ve zaman isteyen bir beceri olarak karşımıza çıkan bilimsel yaratıcılığın orta düzeyde ilişkili olduğu 

bir değişkenin tespiti bu sebeple önemli görülmektedir. Öğrencilerin bilim ve bilimin doğasına yönelik 

temel ilkeleri edinecekleri deneyimlerle karşılaştırmaları, hem bilimsel bilgi üretim sürecini 

kavrayabilmelerine, hem de yeni bilgi üretmeye bakış açılarının değişimine de yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Dijital çağ temel bilgisayar kullanımı yeterliliklerinin yanı sıra, bireylerin teknolojiyi kullanmak yerine 

üretmesi için kodlama becerisi gerektirmektedir. Önceleri lisans düzeyinde olan kodlama eğitimi, öğrenicinin 

problem çözme, eleştirel düşünme ve matematiksel düşünme becerilerine katkı sağladığı gerekçeleriyle lise ve 

ortaokul seviyelerindeki öğrencilere verilmeye başlanmıştır. Kodlama eğitiminin akademik gelişime katkı 

sağlaması dolaysıyla eğitim öğretime eklenmesi sonucunda, kodlama eğitimindeki öğrenci başarısının düşük 

olması ve kodlamanın karmaşık yapısı sebebiyle yazılım öğrenme zorlukları durumları ortaya çıkmıştır. 

Kodlama öğrenmedeki zorluklardan kavramsal soyut dizilimlerin anlaşılmasının aşılması için, somut sistemlerin 

yazılımının öğretilmesi öne çıkarılmış, oyun programlama ve robotik kodlama gibi yeni çalışma alanlarının 

eğitim öğretime katkısı tartışılmaktadır. Bu araştırma, robotik kodlama konusunda Türkiye’de yapılan 

çalışmaları betimlemek, çalışmalar hakkında genel bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 

çalışmada, Türkiye’de robotik kodlama üzerine yapılan akademik araştırmalar içerik analizi kullanılarak 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Robotik kodlama, kodlama eğitimi, dijital çağ, yazılım. 

ABSTRACT 

The digital age requires basic computer use qualifications as well as coding skills for individuals to 

produce technology instead of using them. The coding education, which was previously at the undergraduate 

level, started to be given to students at high school and secondary school levels because of their contribution to 

problem solving, critical thinking and mathematical thinking skills of the learner. Due to the fact that coding 

education contributes to academic development, the result of the addition of education to education has been the 

low level of student success in coding education and the complexity of coding. In order to overcome the 

understanding of conceptual abstract sequences from coding difficulties, the teaching of the software of the 

concrete systems is emphasized, and the contribution of new fields of study such as game programming and 

robotics coding to education is discussed. This research is to describe the work done in Turkey on robotics 

coding, studies have been conducted to provide general information. For this purpose, study, academic research 

on robotics coding in Turkey were examined using content analysis. 

Keyword: Robotics coding, coding education, digital era, software. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde robotlar endüstri, sağlık, uzay çalışmaları, tarım, savunma sanayi gibi birçok 

alanda kullanılmakta ve son derece başarı sonuçlar elde edilmektedir. Eğitim bilimlerinde teknolojinin 

kullanılmasıyla oluşan eğitim teknolojileri alanı elektronik öğrenme (e-öğrenme), mobil öğrenme (m-

öğrenme) yanı sıra robotik öğrenme (r-öğrenme) kavramlarını kapsamaktadır. R-öğrenme eğitim 

hizmeti robotlar tarafından öğrenme veya robot destekli öğrenme olarak tanımlanmaktadır (Han, 

2010). 

R-öğrenme için başta Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Amerika olmak üzere birçok 

ülkede eğitsel robotlar geliştirilmiştir (Kim ve Kim, 2011; Han, 2012). Kanada’da PEBBLES (Fels ve 

Weiss, 2001); Japonya’da ilköğretim İngilizcesi için ROBOVIE (Kanda vd., 2004), çocuk bakımı için 

PAPERO (NEC, 2012), otistik çocuklar için Keepon (Beatbots, 2007), okulöncesi çocuklar için Saya 

(Shuster, 2012); Güney Kore’de okul öncesi eğitimi için IROBI (Han vd., 2005), IROBIQ (Hyun vd., 

2008), ilköğretim İngilizcesi için ROTI ve ENGKEY (Yonhapnews, 2009) ve ROBOSEM (Park vd., 

2011); Tayvan’da ilköğretim İngilizcesi için ROBOSAPIEN (You vd., 2006); Amerika’da okul öncesi 

eğitimi için RUBI ve QURIO (Movellan vd., 2005; Movellan vd., 2009), genç hastalar için VGO (Vgo 

communications, 2011) kullanılmaktadır. 

Robotların eğitim teknolojileri alanında kullanımı üzerine yapılan çalışmalarda, teknoloji 

tabanlı öğrenme, robotik destekli öğrenme, robotların eğitim ve öğretimde kullanımı, robot 

programlama gibi konuların çalışıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de eğitimde robot 

kullanımı üzerine yapılan akademik araştırmalar incelenmiştir.  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu çalışmada, Türkiye’de robotik kodlama üzerine yapılan akademik araştırmalar içerik 

analizi kullanılarak incelenmiştir  (Ekiz, 2003). Araştırmanın evrenini, Türkiye’de robotik kodlama 

üzerine yapılan akademik araştırmalar oluşturmaktadır. Örneklemini ise, bu kapsamda gerçekleştirilen 

ayrıntılı literatür taraması sonucu ulaşılan 2005-2018 yılları arasında gerçekleştirilmiş 23 farklı 

araştırma oluşturmaktadır. Literatür taraması Google Akademik ve Yüksek Öğretim Kurumunun Tez 

Tarama web sayfalarında “robotik”, “kodlama” ve “programlama” kelimelerinin kombinasyonları 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ayrıntılı literatür taraması ışığında ulaşılan Türkiye’de 

yapılmış eğitsel amaçlı robotik kodlama araştırmaları hakkındaki araştırma adı ve yılı, araştırmacılar, 

etkinlik türü ve süresi, hedef kitle ve katılımcı sayısı, kullanılan donanım ve yazılım, kullanılan 

yöntem ve veri toplama aracı tanımlayıcı bilgileri sunulmuştur. Çalışma kapsamında ulaşılan 

araştırmaların içerik analizi sonuçlarına bulgular bölümünde yer verilmiştir.  

2.2. Araştırma Tanımlayıcı Bilgileri 

Araştırma tanımlayıcı bilgileri olarak Türkiye’de yapılmış eğitsel amaçlı robotik kodlama 

araştırmaları hakkındaki araştırma adı ve yılı, araştırmacılar, etkinlik türü ve süresi, hedef kitle ve 
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katılımcı sayısı, kullanılan donanım ve yazılım, kullanılan yöntem ve veri toplama aracı tanımlayıcı 

bilgileri sunulmuştur. 

2.2.1. İncelenen araştırma adı ve yılı, araştırmacısı 

Bu çalışmada ulaşılan ve incelenen Türkiye’de yapılmış robotik kodlama araştırmaları A1’den 

A23’e kadar etiketlenip, kronolojik sıra ile Tablo 1’de sunulmuştur. Gerçekleştirilen çalışmaların 

büyük bir bölümü yüksek lisans tez çalışması ve çalışmaların 2016 yılından itibaren sayısının arttığı 

tespit edilmiştir.  

Tablo 1. Türkiye’de yapılmış robotik kodlama araştırmaları 

No Araştırma Adı Yılı Araştırmacı(lar) 

A1 Technology Based Learning: Robotics Club 2005 Çavaş, B.,  Çavaş, H. P. 

A2 LEGO-LOGO ile Desteklenmiş Öğrenme Ortamlarının 

Bilimsel Süreç Becerileri ve Benlik Algısı Üzerine 

Etkisinin Belirlenmesi 

2010 Çayır, E.  

A3 Robotik Destekli Fen ve Teknoloji Laboratuvar 

Uygulamaları: ROBOLAB 

2012 Koç Şenol, A. 

A4 Üstün Zekalı Öğrencilerin Fen Öğretiminde Robot 

Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Görüşleri  

2013 Eraslan, M., Şenol, A. K., 

Kilinç, A., Büyük, U.,  

A5 Robotik Destekli Fen Öğretimi: Bilsem Örneği 2013 Kılınç, A., Koç Şenol, A., 

Eraslan, M., Büyük U.  

A6 Fiziksel Olaylar Öğrenme Alanı için Lego Program 

Tabanlı Fen ve Teknoloji Eğitiminin Öğrencilerin 

Akademik Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerine ve 

Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi 

2013 Özdoğru E. 

A7 Robotik Teknolojisinin 7. Sınıf Işık Ünitesi Öğretiminde 

Kullanımı 

2014 Kılınç, A.  

A8 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Robotik Uygulamaları 2014 Okkesim, B. 

A9 Ortaokul Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket Ünitesinin 

Öğretiminde Robotik Modüllerin Etkisi 

2016 Kuş, M., 

A10 Eğitsel Robotik uygulamalarının fen bilgisi öğretmen 

adaylarının problem çözme becerilerine etkisi 

2016 Silik, Y. 

A11  İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerin Disiplinlerarası 

Eğitim ve Öğretiminde Robotik Sistemlerinin 

Kullanımına Yönelik Görüşleri 

2016 Zengin, M. 

A12 Lego Mindstorms Robotik Projelerinin Öğretmen 

Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Problem 

Çözme Becerileri ve Bilimsel Yaratıcılıkları Üzerine 

Etkisi 

2017 Avcı, B., 

A13 Robotlarla Programlama Eğitimi: Öğrencilerin 

Deneyimlerinin ve Görüşlerinin İncelenmesi 

2017 Çankaya, S., Durak, G., 

Yünkül, E. 

A14 Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli ve Lego-Logo 

Uygulamaları İle Desteklenmiş Probleme Dayalı Öğretim 

Uygulamalarının Lise Öğrencilerinin Başarı ve 

Motivasyonlarına Etkisi 

2017 Çukurbaşı, B. 
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A15 STEM Eğitimi Çerçevesinde Robotik Turnuvalara 

Yönelik Öğrenci ve Takım Koçlarının Görüşleri (Bilim 

Kahramanları Buluşuyor Örneği) 

2017 Dönmez, İ.  

A16 Robotik Kodlama Etkinliklerinin Ortaokul 

Öğrencilerinin Kodlamaya İlişkin Öz-Yeterlik Algılarına 

Etkisi ve Etkinliklere İlişkin Öğrenci Yaşantıları 

2017 Kasalak, İ. 

A17 Birebir Robotik Öğretiminde Öğreticilerin Deneyimleri 2017 Küçük, S.,  Şişman, B. 

A18 Kodlama,  Robotik, 3d Tasarım ve Oyun Tasarımı 

Eğitiminin 11-14 Yaş Grubu Öğrencilerinin Problem 

Çözme Becerileri ve Üstbilişsel Farkındalık Düzeyine 

Etkisi 

2018 Dizman, A. 

A19 Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı 

Temel Robotik Eğitim Süreçlerindeki Yaratıcı, Yansıtıcı 

Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine İlişkin 

Davranışlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi 

2018 Kırkan, B. 

A20  8-10 Yaş Grubu Öğrencilerine Uygulanan Temel Düzey 

Kodlama,  Robotik, 3d Tasarım ve Oyun Tasarımı 

Eğitiminin Problem Çözme ve Yansıtıcı Düşünme 

Becerilerine Etkisi 

2018 Pakman, N. 

A21 Programlama Öğretiminde Robotik ve Scratch 

Uygulamalarının Öğrencilerin Bilgi İşlemsel Düşünme 

Becerileri ve Akademik Başarılarına Etkisi 

2018 Şimşek, E 

A22 Okul Öncesi Dönem Çocukları için Robotik Eğitim 

Programı Geliştirilmesi ve Sosyal Becerilere Etkisinin 

İncelenmesi  

2018 Türe, G. 

A23 Robotik Biliminin Ortaokul 8. Sınıf Fen Bilimleri 

Dersine Entegrasyonu 

2018 Özel,M. 

 

2.2.2. İncelenen araştırmaların etkinlik türü, etkinlik süresi, hedef kitlesi ve katılımcı 

sayısı 

Bu çalışma kapsamında incelenen araştırmalarda robotik ile ilgili gerçekleştirilen etkinlik türü, 

etkinlik süresi, hedef kitle ve etkinlik katılımcı sayısı bilgileri Tablo 2’de verilmiştir. Araştırmaların 

büyük bir çoğunluğunda etkinlik türü eğitim olarak belirtilmiştir. Etkinlik sürelerinin genellikler 2 ay 

gibi bir süreden fazla olduğu tespit edilmiştir. Hedef kitle genellikle ilköğretim seviyesinde 

seçilmesinin yanı sıra lisans düzeyinde üstün zekalılar grupları gibi özel grup uygulamaları da yer 

almaktadır. Katılımcı sayısı ortalaması 35’dir ve özel gruplarda çalışan araştırmacılar katılımcı 

sayısını düşük tutmuşlardır.   

Tablo 2. Araştırmaların etkinlik türü, etkinlik süresi, hedef kitlesi ve katılımcı sayısı 

No Etkinlik Türü EtkinlikSüresi Hedef Kitle Katılımcı Sayısı 

A1 Klüp 8 ay 6-7. sınıf öğrencileri 17 

A2 Eğitim 16 hafta 8. sınıf öğrencileri 40 

A3 Eğitim 8 hafta 7. sınıf öğrencileri 40 

A4 Proje 3 gün 6-7. sınıf öğrencileri 28 

A5 Eğitim 3 gün 6-7. sınıf öğrencileri 28 

A6 Eğitim 5 hafta 6. sınıf öğrencileri 52 

A7 Eğitim 2 ay 7. sınıf öğrencileri 54 

A8 Eğitim 10 hafta 8. sınıf öğrencileri 40 

A9 Eğitim 5 hafta 6. sınıf öğrencileri 50 

A10 Eğitim 6 hafta Lisans 2-3 15 

A11 Proje 3 gün 4-5-6-7-8. sınıf öğrencileri 100 

A12 Eğitim 10 hafta Öğretmen adayları 20 
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2.2.3. İncelenen araştırmalarda kullanılan donanım ve yazılım 

 İncelenen araştırmalarda kullanılan donanım ve yazılımlar incelendiğinde, 2017 

yılında gerçekleştirilmiş 16. çalışmaya kadar Lego firmasının ürettiği robot eğitim setinin kullanıldığı 

görülmektedir (Tablo 3).   

Tablo 3.  Araştırmalarda kullanılan donanım ve yazılım 

No Donanım Yazılım 

A1 Lego Midstorms NXT Robot Eğitim Seti Midstorms NXT 

A2 Lego Midstorms NXT Robot Eğitim Seti Midstorms NXT 

A3 Lego Midstorms NXT Robot Eğitim Seti Midstorms NXT 

A4 Lego WeDo Midstorms 

A5 Lego Midstorms NXT Robot Eğitim Seti Midstorms NXT 

A6 Lego Midstorms NXT Robot Eğitim Seti Midstorms NXT 

A7 Lego Midstorms NXT Robot Eğitim Seti Midstorms NXT 

A8 Lego Midstorms NXT Robot Eğitim Seti Midstorms NXT 

A9 Lego Midstorms NXT Robot Eğitim Seti Midstorms NXT 

A10 Lego Midstorms NXT Robot Eğitim Seti Midstorms NXT 

A11 Lego WeDo Midstorms 

A12 Lego Midstorms NXT Robot Eğitim Seti Midstorms NXT 

A13 Lego WeDo Midstorms 

A14 Lego Midstorms NXT Robot Eğitim Seti Midstorms NXT 

A15 Lego Midstorms NXT Robot Eğitim Seti Midstorms NXT 

A16 Arduino Robot Scratch mBlock 

A17 Robotis Dream RoboPlus Task 

A18 Lego Midstorms NXT Robot Eğitim Seti Midstorms NXT 

A19 Make Block Robot Seti Scratch mBlock 

A20 Lego WeDo Midstorms 

A21 Arduino Robot Scratch mBlock 

  

A13 Eğitim 1 hafta 6-7. sınıf öğrencileri 9 

A14 Eğitim 7 hafta 10. sınıf öğrencileri 43 

A15 Yarışma 3-4 ay 7-8-9. sınıf öğrencileri 15 

A16 Eğitim 5 hafta 5-6-7-8. sınıf öğrencileri 58 

A17 Eğitim 4 Ay Öğretmen adayları 27 

A18 Eğitim 8 hafta 11-14 yaş grubu 21 

A19 Eğitim 10 gün 13-14 yaş grubu 7 

A20 Eğitim 2 ay 8-10 yaş grubu 15 

A21 Eğitim 1 ay 5-6. sınıf öğrencileri 60 

A22 Eğitim 12 hafta 5-6 yaş okulöncesi eğitimi 24 

A23 Eğitim 8 hafta 8. sınıf öğrencileri 48 
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A22 Okul Öncesi Robot Eğitim Kiti … 

A23 Robotis Dream eğitim seti RoboPlus Task 

 

2.2.4. Araştırma yöntemi ve veri toplama aracı 

Araştırmacıların kullandıkları yöntem ve veri toplama aracı bilgilerine Tablo 4’de yer 

verilmiştir.  Araştırmaların çoğunluğunun deneysel ve yarı deneysel yöntemlerini ve çalışmalarının 

amacına yönelik çok farklı veri toplama araçlarını kullandıkları tespit edilmiştir.  

Tablo 4. Araştırma yöntemi ve veri toplama aracı 

No Yöntem Veri Toplama Aracı 

    A1 Yapılandırmacı 

eğitim modeli 

… 

A2 Deneysel Bilimsel Süreç Becerisi Testi, Piers-Harris Öz Kavramı Ölçeği 

A3 Deneysel Robotik Ön Anket, Robotik Memnuniyet Testi, Bilimsel Süreç 

Becerileri Testi, Fen ve Teknoloji Dersi Motivasyon Ölçeği 

A4 Yarı deneysel Robotik 

Öğrenci Ön Anket, Robotik Memnuniyet Anketi 

A5 Durum çalışması Robotik Öğrenci Ön Görüşme Formu, Robotik Memnuniyet 

Formu,Öğrenci Etkinlik  Günlüğü 

A6 Deneysel Akademik Başarı Testi,Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutum ölçeği, 

Bilimsel Süreç Becerileri Testi, Yarı Yapılandırılmış Görüşme 

A7 Yarı deneysel Işık Ünitesi Başarı Testi, Fen ve Teknoloji Dersi Motivasyon Ölçeği ve 

Yarı Yapılandırılmış Mülakatlar 

A8 Deneysel Robotik Ön Test, Bilimsel Süreç Becerileri Testi, Fen Dersi Tutum 

Ölçeği 

A9 Yarı deneysel Kuvvet ve Hareket Başarı Testi, Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği, Fen 

Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği 

A10 Karma Alan Notları,  Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler, Video Kaydı, Problem 

Çözme Becerileri Ölçeği 

A11 Deneysel Katılımcı Öğrenci Ön Anketi, Robotik Atölyelerinin Uygulama Süreci 

Katilimci Öğrenci Memnuniyet Anketi, Robotik Çadiri Atölyelerinin 

Katilimci Öğrenci Kazanim Anketi 

A12 Karma Bilimsel Yaratıcılık Testi, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Testi, 

Problem Çözme Envanteri, Yapılandırılmış Görüşme Formu 

A13 Karma Yaratıcı Problem Çözme Testi, Uygulamalı Performans Değerlendirme 

Soruları, Yarı Yapılandırılmış Görüşme 

A14 Karma Gözlem, Odak Grup Görüşmesi, Başarı Testi ve Motivasyon Ölçeği 

A15 Durum çalışması Görüşme Formu 

A16 Deneysel Etkinlik Algısı Ölçeği, Blok Temelli Programlamaya İlişkin Öz-

yeterlik Algısı Ölçeği, 

A17 Durum çalışması Yapılandırılmış Görüşme 

A18 Yarı deneysel Problem Çözme Envanteri, Üstbilişsel Farkındalık Envanteri 

A19 Durum çalışması Ürün Geliştirme Rubriği, Görüşme, Günlük, Çocuklarda Problem 

Çözme Envanteri, Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Belirleme Ölçeği 
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A20 Yarı deneysel İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar İçin Problem Çözme 

Envanteri,Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi 

Ölçeği 

A21 Yarı deneysel Ön test, Başarı testi, Görüşme 

A22 Deneysel Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği 

A23 Deneysel Fen bilimleri Başari Testi, Teknoloji Tutum Ölçeği, STEM Tutum 

Ölçeği, Öğrenci Günlüklerini 

 

3. BULGULAR 

Bu çalışma kapsamında ulaşılan araştırmalar incelenerek yapılan içerik analizinden elde edilen 

kodlamalara göre robotik uygulamalarının beceri kazandırma ve tanım kategorileri  oluşturulmuş ve 

bu kategoriler hakkında bilgiler bu bölümde sunulmuştur.  

3.1. Robotik Uygulamalarının Beceri Kazandırma Kategorisi 

 Edinilen beceriler kategorisinde bilimsel süreç, problem çözme, sosyal, yaratıcı 

düşünme, yansıtıcı düşünme işbirlikli çalışma, üstbilişsel farkındalık keşif ve eleştirel düşünme 

becerileri araştırmacılar tarafından vurgulanmıştır (Tablo 5).   

Tablo 5. Robotik Uygulamalarının Beceri Kazandırma Kategorisi 

No 

Edinilen Beceriler 
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A1          

A2 x         

A3 x         

A4          

A5          

A6 x         

A7          

A8 x         

A9          

A10  x x     x  

A11 x         

A12          

A13  x  x      

A14   x   x    

A15 x         

A16          

A17    x      

A18  x     x   

A19  x   x     

A20  x   x     

A21          

A22   x       

A23    x  x   x 

 

3.1. Robotik Uygulamalarının Tanım Kategorisi 

Araştırmacılar robotik uygulamaları tanımlarken derse yönelik motivasyon arttırıcı ve olumlu 

tutum geliştiren, eğlenceli, görsel fonksiyonel ve verimli eğitim aracı, derse ilgi arttırıcı, özgüven 
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geliştirici, programlama öğrenmede etkili, öğrencilerin kişisel gelişimi sağlayan, anlamlı öğrenmede 

etkili, aktif katılım sağlayıcı, benlik algısı geliştirici, öğrenci-öğretmen iletişimini ve etkileşimini 

sağlayan ifadelerini kullanmışlardır (Tablo 6).   

Tablo 6. Robotik Uygulamalarının Tanım Kategorisi 

 

No 
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A1    x           

A2             x  

A3 x x     x        

A4  x     x        

A5   x  x          

A6  x    x x        

A7 x   x x x  x   x x   

A8  x             

A9 x x    x         

A10    x           

A11  x   x          

A12       x        

A13 x x x      x      

A14 x     x        x 

A15 x  x x x          

A16   x  x     x     

A17 x  x x           

A18               

A19               

A20               

A21    x     x      

A22   x            

A23 x    x x  x  x     

 

4. SONUÇ 

Teknoloji tabanlı öğrenme, robotik destekli öğrenme, robotların eğitim ve öğretimde 

kullanımı, robot programlama gibi konular robotların eğitim alanında kullanımı üzerine çalışılmaya 

başlanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de eğitimde robot kullanımı üzerine yapılan akademik 

araştırmalar incelenmiştir.  

Araştırma bulgularına göre, Türkiye’de eğitim alanında robotik konulu çalışmaların 2005 

yılında başlatıldığı, eğitim türünde ve uzun süreli gerçekleştirildiği, çoğunun hedef kitlesi ilköğretim 

seviyesinde olduğu, genellikle deneysel yöntemlerin kullanıldığı ve amaçlarına yönelik çok farklı veri 

toplama araçlarının kullanıldığı tespit edilmiştir.  
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Bu çalışma kapsamında ulaşılan araştırmalar incelenerek yapılan içerik analizinden elde edilen 

kodlamalara göre robotik uygulamalarının beceri kazandırma ve tanım kategorileri  oluşturulmuştur. 

Edinilen beceriler kategorisinde bilimsel süreç, problem çözme, sosyal, yaratıcı düşünme, yansıtıcı 

düşünme işbirlikli çalışma, üstbilişsel farkındalık keşif ve eleştirel düşünme becerileri araştırmacılar 

tarafından vurgulanmıştır. Araştırmacılar robotik uygulamaları tanımlarken derse yönelik motivasyon 

arttırıcı ve olumlu tutum geliştiren, eğlenceli, görsel fonksiyonel ve verimli eğitim aracı, derse ilgi 

arttırıcı, özgüven geliştirici, programlama öğrenmede etkili, öğrencilerin kişisel gelişimi sağlayan, 

anlamlı öğrenmede etkili, aktif katılım sağlayıcı, benlik algısı geliştirici, öğrenci-öğretmen iletişimini 

ve etkileşimini sağlayan ifadelerini kullanmışlardır.  
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ÖZET 

Teknolojik alanda yapılan yeniliklerin ve kullanılan yöntemlerin mühendislik eğitimine etkisi büyüktür. 

Yazılım sektörünün bilgisayar mühendisliği ile direk ilişkisi bulunsa da, elektronik otomasyon sistemlerinin de 

programlanabilir tasarlanması ve bu sistemlerin kullanacak mühendisler tarafından yazılımlarının 

gerçekleştirilebilir olması, bilgisayar programlama dersinin bilgisayar mühendisliği harici diğer mühendislik 

programlarında bulunması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.  Donanımlı, yetkin ve başarılı bir mühendis 

yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen bu eğitimsel ders ekleme süreci, bilgisayar mühendisliği harici bölümlerde 

okuyan mühendislik öğrencilerinin programlama becerileri ve bakış açılarının durum tespiti gerekliliğini ortaya 

çıkartmaktadır. Bu çalışmanın amacı, mühendislik öğrencilerinin bilgisayarca düşünme becerileri ve 

programlamaya karşı tutumlarını ortaya çıkartmaktır. Bu çalışma, 2018-2019 Eğitim Öğretim Bahar Yarı Yılı 

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Programlama 

dersi alan öğrenciler katılımıyla tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Bilgisayarca düşünme ve 

programlamaya karşı tutum ölçekleri kullanılarak toplanan veriler, anket faktörleri dikkate alınarak istatistiki 

yöntemlerle analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular,  mühendislik öğrencilerinin programlamaya hazır 

oluş ve tutumlarını ayrıntılı bir şekilde yansıtmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarca düşünme, programlamaya karşı tutum, mühendislik eğitimi, kodlama, 

yazılım.  

ABSTRACT 

The innovations and methods used in the technological field have a great effect on engineering 

education. Although the software industry has a direct relationship with computer engineering, the 

programmable design of electronic automation systems and the ability of the software engineers to use these 

systems have revealed the necessity of computer programming in other engineering programs other than 

computer engineering. The process of adding an educational course to educate a qualified, competent and 

successful engineer reveals the necessity of analyzing the programming skills and perspectives of engineering 

students studying in non-computer engineering departments. The aim of this study is to reveal the students' 

thinking skills and attitudes towards programming. This study was carried out using the method of scanning with 

the participation of the students who took Computer Programming course in the 2018-2019 Education Spring 

Semi Year Suleyman Demirel University Engineering Faculty Automotive Engineering Department. The data 

collected by using the attitude scales against computer thinking and programming were analyzed by statistical 

methods by taking into account the survey factors. The findings obtained from the study detail the engineering 

students' readiness and attitudes to programming in detail. 

Keyword: Computational thinking, programming attitude, engineering education, coding, software. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde yazılım sektörünün bilgisayar mühendisliği ile direk ilişkisi bulunsa da, 

elektronik otomasyon sistemlerinin de programlanabilir tasarlanması ve bu sistemlerin kullanacak 

mühendisler tarafından yazılımlarının gerçekleştirilebilir olması, bilgisayar programlama dersinin 

bilgisayar mühendisliği harici diğer mühendislik programlarında bulunması gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır.  Donanımlı, yetkin ve başarılı bir mühendis yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen bu 

eğitimsel ders ekleme süreci, bilgisayar mühendisliği harici bölümlerde okuyan mühendislik 

öğrencilerinin programlama becerileri ve bakış açılarının durum tespiti gerekliliğini ortaya 

çıkartmaktadır.  

Programlamanın soyut ve karmaşık yapısı bu yapıya özgü bilgileri öğrenme, edinilen bilgilerle 

yeni stratejiler geliştirme ve pratikte program yazabilme (Robins, Rountree & Rountree, 2003) yetenek 

düzeyinin tespitini oldukça zorlaştırmaktadır. Programlamadaki yetenek düzeyi bireyin bilgisayarca 

düşünme becerisinin ölçülmesi ile ortaya koyulmaktadır. Programlama becerisinin yanı sıra, mühendis 

adaylarının programlamaya karşı tutumları da yazılım alanındaki başarılarını etkilemektedir.  

Bu çalışmanın amacı, mühendislik öğrencilerinin bilgisayarca düşünme becerileri ve 

programlamaya karşı tutum durumlarını tespit etmektir. Bu amaçla çalışma kapsamında aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır; 

1. Mühendislik öğrencilerinin bilgisayarca düşünme becerilerinin düzeyleri nedir? 

2. Mühendislik öğrencilerinin programlamaya karşı tutumları nasıldır? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Bilgisayar mühendisliği harici diğer mühendislik fakültesi öğrencilerinin bilgisayar 

programlama dersi almalarının gerekliliğinin sebebi, teknolojik gelişmelerin bilgisayar yazılımları 

aracılığıyla gerçekleştirilmesidir. Örneğin otomotiv mühendisliği öğrencisinin günümüz teknolojisi 

otomatik işlevleri gerçekleştiren yapay zekâlı otomobilleri düşünmesi, tasarlaması ve geliştirmesi için 

bilgisayar programlama hakkında temel düzeyde bilgi edinmesi gerekmektedir. Mühendislik 

öğrencilerinin bilgisayarca düşünme becerileri ve programlamaya karşı tutumları araştırılması gereken 

bir konudur. Tarama yöntemi “çok sayıda elemanlardan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir 

yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde 

yapılan düzenlemelerdir” (Karasar, 2008) olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, tarama yöntemi 

kullanılarak mühendislik öğrencilerinin programlamaya yönelik görüşleri ortaya konulmuştur. 

2.2. Örneklem 

Çalışma, 2018-2019 Eğitim Öğretim Bahar Yarı Yılı Süleyman Demirel Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Programlama dersi alan Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nden 45 

öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde gönüllülük ve elverişlilik 

ilkeleri esas alınmıştır. 
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2.3. Ölçme Aracı 

Bu çalışmada, mühendislik öğrencilerinin programlamaya yönelik görüşlerinin derinlemesine 

incelenmesi amacıyla bilgisayarca düşünme ve programlamaya karşı tutum ölçekleri olmak üzere iki 

farklı ölçek kullanılmıştır.  

Bilgisayarca düşünme ölçeği (Korkmaz, Çakır, & Özden, 2016) öğrencilerin bilgisayar 

becerilerinin ortaya koymak amacıyla geliştirilmiş, 22 maddenin  “Yaratıcılık”, “Algoritmik 

Düşünme”, “İşbirliklilik”, “Eleştirel Düşünme” ve “Problem Çözme” olmak üzere 5 faktörle temsil 

edilmiştir. Ölçek Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.809 olup, 5’li Likert tipi kullanılarak 

oluşturulmuştur. 

Programlamaya karşı tutum ölçeğinde (Başer, 2013) 5’li Likert tipi kullanılarak oluşturtulmuş, 

“Programlamada Kendine Güven ve Güdülenme”, “Programlamanın Faydası”, “Programlamada 

Başarıya Karşı Tutum” ve “Programlamada Başarının Sosyal Algısı” olmak üzere 38 anket maddesi 4 

faktörle temsil edilen ve Cronbach-α güvenirlilik katsayısı 0.953 olan bir ölçme aracıdır.  

2.4. Veri Analizi 

Bilgisayarca düşünme ve programlamaya karşı tutum ölçekleri kullanılarak toplanan veriler, 

anket faktörleri dikkate alınarak spss programında ortalama ve standart sapma analizleri 

gerçekleştirilmiştir.  

Bilgisayarca düşünme ölçeği 5’li Likert ile oluşturulmuş ve faktörlerdeki madde sayısı farklı 

olduğundan, faktör puanları 100 üzerinden puanlanarak standartlaştırılmıştır. Öğrencilerin her 

faktörden aldığı 20-46 puan aralığı düşük puanlı, 47-73 aralığı orta düzey puanlı, 74 ve üstü ise yüksek 

puanlı grup olarak değerlendirilmiştir. Ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde analizleri 

kullanılarak ölçek maddelerine verilen yanıtlar değerlendirilmiştir.  

Tablo 1. Ölçek seçenekleri ile puan aralıkları 

Seçenekler Verilen Puanlar Puan Aralığı 

Tamamen Katılıyorum 5 4.20–5.00 

Katılıyorum 4 3.40–4.19 

Kararsızım 3 2.60–3.39 

Katılmıyorum 2 1.80–2.59 

Tamamen Katılmıyorum 1 1.00–1.79 

 

Programlamaya karşı tutum ölçeğinde analize geçilmeden önce negatif maddeler yüksek değer 

pozitif tutumu gösterecek şekilde tersine çevrilmesi gereken maddeler bulunmaktadır. Kullanılan 5’li 

Likert ölçeği, 1’den 5’e kadar olan değerlendirme ölçeği olup, ölçek seçenekleri ile puan aralıkları 

Tablo 1’de verilmiştir (Karadağ vd., 2008). Anket sonuçlarında ortalama, standart sapma, minimum ve 

maksimum değerleri ile betimlenmiştir.  
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3. BULGULAR 

Bu bölümde mühendislik fakültesi öğrencilerinin bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri ve 

programlamaya karşı tutum düzeyleri hakkında bilgi verilecektir.  

3.1. Mühendislik Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyleri  

Bilgisayar programlama dersini alan otomotiv mühendisliği bölümü öğrencilerinin 

bilgisayarca düşünme düzeyleri ortalaması (x =69,37)  Tablo 2’de sunulmuştur. Bilgisayarca düşünme 

beceri düzeyleri faktörlere göre incelendiğinde, problem çözme becerisinin dışındaki becerilerin 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Problem çözme maddelerinin olumsuz maddelerden oluşması 

sebebiyle, bu faktörden düşük ortalama elde edilmesi olumlu davranışı yansıtmaktadır. Ortalamanın en 

yüksek olduğu faktör yaratıcılık (x =83,89) , en düşük olduğu faktör ise problem çözmeden sonra 

algoritmik düşünme (x =74,11) olduğu tespit edilmiştir. Faktörlerin düzeyleri açısından incelendiğinde 

yüksek grupta en yüksek faktör yaratıcılık (%82,22), orta grupta en yüksek algoritmik düşünme 

(%42,22) ve düşük grupta en yüksek problem çözme (%73,33) olduğu görülmektedir.  

Tablo 2. Mühendislik öğrencilerinin bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri 

Faktörler N x  S,S Düzeyler (f/%) 

Düşük Orta Yüksek 

F1:Yaratıcılık 

45 

83,89 10,71 0 0 8 17,78 37 82,22 

F2:Algoritmik Düşünme 74,11 13,11 1 2,22 19 42,22 25 55,56 

F3: İşbirliklilik 82,78 16,22 2 4,44 9 20 34 75,56 

F4:Eleştirel Düşünme 75,67 13,88 2 4,44 17 37,78 26 57,78 

F5:Problem Çözme 43,41 13,84 33 73,33 10 22,22 2 4,44 

Bilgisayarca Düşünme 69,37 7,16 0 0 35 77,78 10 22,22 

 

Genel olarak öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerileri düzeyleri incelendiğinde, bireylerin 

bilgisayar teknolojileri yatkınlıklarının yeterli seviyede olduğu tespit edilmektedir. Bu durum 

gençlerin mevcut teknoloji kullanım yatkınları ile açıklanabilir. Öğrencilerin kendi mühendislik 

alanlarına katkı sağlayacak yazılım alanındaki derslere hazır bulunuşluk düzeylerinin yeterli olduğu 

tespit edilmiştir.  

3.2. Mühendislik Öğrencilerinin Programlamaya Karşı Tutum Düzeyleri  

Katılımcıların programlamaya yönelik tutumlarının “katılıyorum” düzeyinde (x =4,17)   olduğu 

tespit edilmiştir (Tablo 3).  Faktörler açısından incelendiğinde programlamanın faydası, 

programlamada başarıya karşı tutum ve programlamada başarının sosyal algısı faktörlerinin “tamamen 

katılıyorum”; programlamada kendine güven ve güdülenme faktörünün ise “katılıyorum” düzeyinde 

tutuma sahip olduğu görülmektedir.   

Tablo 3. Mühendislik öğrencilerinin programlamaya karşı tutum düzeyleri 

Faktörler N Minimum Maksimum x  S,S 

Programlamada Kendine Güven ve Güdülenme 

45 

2,00 5,00 3,85 0,78 

Programlamanın Faydası 2,60 5,00 4,44 0,63 

Programlamada Başarıya Karşı Tutum 1,25 5,00 4,31 0,92 

Programlamada Başarının Sosyal Algısı 3,00 5,00 4,72 0,59 

Bilgisayar Programlamaya Karşı Tutum 2,08 5,00 4,17 0,62 
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Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin aldıkları programlama dersi ile programlamada 

kendilerine güven ve güdülenme düzeylerinin katılıyorum düzeyinde kalması, yazılım geliştirme 

alanında tek bir dersle elde edebilecekleri bilgi ve yeteneğin başlangıç seviyesi olduğunun farkındalığı 

olarak açıklanabilir. Bunun yanı sıra, mühendislik öğrencileri programlama başarısının sosyal algısı 

faktörüne işaret eden maddelere en fazla puanlamayı yapmış olup, yine yazılım geliştirme becerisinin 

sosyal statüsü hakkındaki farkındalıklarını ifade etmektedir.  

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bilgisayarca düşünme ölçeği bulgularına göre öğrencilerin mevcut durumu orta düzeydedir. 

Faktörler açısından bakıldığında en düşük faktör problem çözme ve en yüksek faktör ise yaratıcılıktır. 

Korkmaz ve ark. (2015) üniversite öğrencileri ile yaptığı araştırmada bilgisayarca düşünme ölçeğinin 

yaratıcılık faktörünü yüksek, algoritmik düşünme ve problem çözme faktörlerini ise orta düzeyde 

olduğunu tespit edilmiş olup yapılan bu çalışma ile farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmada da 

yaratıcılık, işbirliklilik, eleştirel düşünme ve algoritmik düşünme düzeyleri yüksek ve problem çözme 

faktörünün düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmada öğrencilerin programlamaya karşı tutum tutumlarının olumlu olduğu tespit 

edilmiştir. Başer (2013) ise çalışmasından elde ettiği sonuçlara göre, öğrencilerin programlamaya karşı 

tutumlarının olumlu olduğunu ifade edememiştir, bu noktada Başer’in (2013) bilgisayar kökenli bölüm 

öğrencilerini örneklem almasının etkili olduğu düşünülmektedir. Bu araştırma sonuçları faktörler 

açısından incelendiğinde, katılımcılar programlamada başarının sosyal algısı en yüksek ve 

programlamada kendine güven ve güdülenme ise en düşük puanlamayı yapmışlardır. Buna göre, 

mühendislik öğrencileri programlama bilgi ve yeteneğine sahip olmanın sosyal başarı statüsü 

kazanmalarındaki etkisinin ve programlamada kendilerine güvenleri aldıkları bilgisayar programlama 

dersinden sonra yeterli düzeyde olmadıklarının farkındadır. 

Bu çalışmada bilgisayar programlama dersi alan otomotiv öğrencilerinin programlamaya hazır 

bulunuş seviyeleri bilgisayarca düşünme ölçeği ve programlamaya karşı tutumları analiz edilmiştir. 

Öğrencilerin programlama eğitimi hakkındaki mevcut durumları ve tutumları sonuçlarına göre, yeterli 

ve olumlu seviyede oldukları tespit edilmiştir. Fakat öğrencilerin ders planlarında yazılım geliştirme 

üzerine bilgisayar programlama dersi harici başka bir ders olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple 

öğrencilerin birinci sınıfta aldıkları dersin yazılım alanı hakkında sadece temel seviyede bilgi 

edinmelerini sağlayacağı düşünülmektedir.  

Günümüz teknoloji çağı ve tüm mühendislik alanlarında bilgisayar yazılımlarının etki ve 

katkıları düşünülüp bu çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; 

 Mühendislik öğrencilerin mevcut durumu ve tutumları bilgisayar programlamaya karşı 

elverişli ve olumlu olduğu, 

 Mühendislik eğitimi ders içeriklerine ilgili mühendislik alanında yazılım geliştirmeleri 

için yeni derslerin eklenmesi gerektiği, 

 Öğrencilerin programlama bilgi ve yeteneği kazanmaları sayesinde düşünen, 

tasarlayan ve geliştiren mühendis olmalarını sağlayacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Çevre krizinin kaynağı çoğu zaman ekonomik, teknolojik ve bilimsel gelişmelere dayandırılsa da bu 

krizin belki de en önemli tarafını ahlak ve manevi karakter yoksunluğunun oluşturduğu söylenebilir. Buradan 

hareketle bu çalışmada İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik, Hinduizm ve Budizm gibi yaşayan dünya dinlerinin çevre 

konusundaki temel öğretileri üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda her bir dinin kutsal metinlerindeki temel 

referanslara işaret edildikten sonra, tarihsel süreçte ve günümüzde dinlerin mensuplarının konuya ilişkin ne tür 

yorumlar ve bakış açıları ortaya koydukları aktarılmış, son olarak da dinlerin öğretilerine rağmen çevre ile ilgili 

problemlerin üstesinden gelmedeki başarısızlıkların nedenlerine işaret edilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Din/ler, Çevre, Kainat, Çevre Problemleri. 

THEOLOGICAL VALUES IN ENVIRONMENTAL EDUCATION: THE BASIC 

TEACHINGS OF RELIGIONS ABOUT HUMAN-ENVIRONMENT RELATIONSHIP 

ABSTRACT 

It can be said that the most important part of environmental crisis is probably ethical and spiritual 

character deprivation, although this crisis is usually connected with developments of economic, technological 

and scientific. Moving from this point, we dealt with the basic teachings about environment of living world 

religions like as Islam, Christianity, Judaism, Hinduism and Buddhism in this study. In this regard, it was firstly 

referred to the basic references in sacred texts of every religions and comments, and point of views, which had 

been manifested by the followers of the religions in historical process. In conclusion, it has been pointed out the 

reasons of failures in dealing with environmental problems, in spite of the teachings of the religions. 

Keywords: Religions, Environmental, Universe, Environmental Problems. 
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1. GİRİŞ 

Çevre denildiğinde ilk planda akıllara insanın içinde yaşadığı doğal ortam, bir diğer ifadeyle 

insanı kuşatan canlı ve cansız tüm varlıklardan oluşan tabiat parçası gelmektedir. Buna “tabii çevre” 

de denilebilir. Fakat bugün aynı zamanda insanların içinde yaşadıkları mesken ve şehirlerden orada 

ilişkide bulunduğu bütün ortamlar da çevre tanımına girmektedir. İnsani faaliyetlerin neticesi olarak 

oluşan bu çevreye de “yapay çevre” denilebilir. Bu bir bakıma sosyal ve psikolojik çevreyi ifade 

etmektedir. Kısaca çevre, insanların da içerisinde yer aldığı canlıların yaşamsal faaliyetlerini 

sürdürdükleri ve birbirleriyle ilişkide bulundukları her türlü ortamdır (Bayrakdar, 1997:15; Yıldırım, 

2016:5). Canlı varlıklar ile onların çevresi arasındaki münasebetleri inceleyen bilim dalı ise 

“ekoloji”dir. Ekolojinin bir disiplin olarak belli başlı bir takım kuralları bulunmaktadır. Konumuz 

açısından büyük önem arz eden bu kurallar arasında öne çıkanları maddeler halinde şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

 Tabiat, bir bütündür, sorunlara bu çerçevede yaklaşmak gerekir. 

 Tabiattaki varlıkların bir sınırı vardır; doğal kaynaklar sonsuz değildir. 

 Tabiatta bir özdenetim söz konusudur. 

 Eko sistemin işleyişine dışarıdan müdahale ya da zarar vermeye kalkışılmamalıdır. 

 Tabiata dışarıdan yapılan her müdahale doğal tepkiyle karşılanmaktadır. 

 Tabiat bünyesinde çeşitliliği barındırmaktadır. 

 Tabiatta hiçbir şey yok olmamakta, ancak şekil değiştirerek yeniden ortaya 

çıkmaktadır. 

 Tabiat kendi iç dinamizmi içinde kendi çözümünü üretmekte ve kendini onarmaktadır 

(Bkz. Kışlalıoğlu-Berkes, 1990; Yıldırım, 2016:9-10; Fersahoğlu, 2003:29-44). 

Çevrenin ve onun ihata ettiği ekosistemin bir de manevi tarafı bulunmaktadır. Zira tabiatın 

maddi tarafını oluşturan insan ve diğer canlı-cansız nesneler yine insan açısından maddenin ötesinde 

olan bir bakışla da değer kazanmaktadır. Nitekim bu bağlamda bilindiği üzere insanlar, belli 

dönemlerde bir takım inanışları tabiatta mevcut toprak, dağ, taş, su, kaya, ağaç, ateş ve gök gibi 

varlıklara isnat eğiliminde de olmuşlardır (Yıldırım, 2016:119-157). Eliade, doğanın kutsallığına 

ilişkin şu önemli tespitleri paylaşır: 

Dinsel insana göre, Doğa asla sadece “doğal” değildir: Her zaman bir dinsel değer yüklüdür. 

Bu durum açıklamasını Kozmosun tanrısal bir yaratı olmasında bulur. Dünya tanrılar tarafından 

yaratılmış ve kutsallık onun iliklerine dek işlemiştir. Sadece tanrıların aktardığı bir kutsallık, örneğin 

tanrısal bir varlıkla herhangi bir yerin veya nesnenin kutsanması söz konusu değildir. Tanrılar bundan 

fazlasını yapmışlardır: Kutsalın çeşitli hallerini doğrudan dünyanın ve kozmik görüngülerin yapısında 

görünür kılmışlardı. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

117 

Dünya o şekilde gözükür ki, dinsel insan onu temaşa ederek kutsalın, dolayısıyla Varlığın çok 

sayıda halini keşfeder. Her şeyden önce Dünya vardır, oradadır ve bir yapısı vardır: Bir Kaos değil, bir 

Kozmostur; dolayısıyla bir yaratı olarak, tanrıların eseri olarak kabul ettirir kendini. Bu tanrısal eser 

hep belli bir şeffaflığı korur; kutsalın birçok veçhesini kendiliğinden ifşa eder… Kozmos, bütünü 

içinde, hem gerçek, hem canlı, hem de kutsal bir organizmadır. Hem varlığın hem de kutsallığın farklı 

hallerini sergiler. Ontofani ve hiyerofani buluşur (Eliade, 2017:103-104). 

2. ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRE EĞİTİMİ 

“Çevre sorunu” tabiri, genel anlamda tabiattaki canlıların yaşam formlarını olumsuz şekillerde 

etkileyen kirlenmeler ve bozulmalar için kullanılmaktadır. Nitekim buna vurgu yapan Keleş ve Ertan 

(2002:24) çevre sorunlarını, hava, toprak ve suda meydana gelen ve insan ve diğer canlıların sağlığını 

olumsuz etkileyen kirlenme ve bozulmalar şeklinde tarif etmektedir. Hepimizin bildiği gibi, son 

yıllarda dünyanın çeşitli yerlerinde sel baskınları, aşırı kuraklık, şiddetli rüzgârlar ve öldürücü yaz 

sıcakları gibi doğal afetler görülmekte ve sayılarla ifade edilemeyecek kadar mal ve can kaybı 

oluşmaktadır. Bunlar insanlığın karşılaştığı sürpriz gelişmeler değildir; yıllardan beri bilim 

adamlarınca dile getirilen fakat daha çok refah ve kazanma hırsıyla kulak ardı edilen acı gerçekle 

insanlığın yüzleşmesidir (Erten, 2006:1). 

Tabiatta egemen olan kanunlardan birinin de denge olduğuna Giriş bölümünde işaret etmiştik. 

Nitekim doğal çevrenin özelliklerini ve varlığını koruyabilmesi, çevrede üretilen ve tüketilen maddeler 

arasındaki dengeye bağlıdır ve bu dengenin sağlanamadığı durumlarda çevre bir takım olumsuz 

değişikliklere uğramaktadır (Fersahoğlu, 2003:62; Bahar, 2009:296). Günümüzde çevre sorunları 

olarak ortaya çıkan problemlerin temelde modern insan menşeli olduğu ifade edilebilir. Yıldırım, 

başlangıçta normal seyrinde devam eden inşa-çevre ilişkisinin bilim ve teknolojik ilerlemeler ve 

özellikle de çağımızdaki aşırı tüketim nedeniyle zedelendiğini ifade etmektedir. Modern insan 

tarafından adeta doğayı sonuna kadar sömürme anlayışının çevreyi kirletmeye ve telafisi imkansız 

problemlerin yaşanmasına yol açtığına dikkat çeken Yıldırım, bu bağlamda modern insanın kutsal 

tabiata karşı sömürme, galip gelme ve ihtirasları yüzünden yeryüzündeki kaynakları tükettiği ve 

ekolojik dengeyi alt üst ettiğini savunmaktadır (2016:15). 

Çevre sorunlarının en büyük özelliği lokal değil global olmasıdır. Söz konusu çevre sorunları 

din, dil, ırk, yaşlı-genç, kadın-erkek, zengin-fakir, akademisyen-çiftçi, köylü-şehirli gibi bir ayrıma 

gitmeden herkesi etkiler. Bundan dolayı çevrenin korunması sadece çevrecilerin veya çevre eğitiminin 

verilmesi de sadece çevre eğitimcilerinin görevi değildir (Erten, 2006). Çevre sorunlarının üstesinden 

gelmede ya da azaltılmasında çok çeşitli adımlardan söz edilebilir. Hiç şüphesiz bu konuda gerekli 

tedbirlerden biri de çevre bilinci ve bu bilincin temeli olan çevre eğitimidir. Çevre eğitimi, çevrenin 

korunması için tutumların, bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, insanların değer yargılarının, 

davranışlarının anlamlandırılması ve bütün bunların sonuçlarının görülmesi sürecidir (Yıldırım, 

2016:21). Çevre eğitiminin amacı ise dünyanın karşı karşıya bulunduğu çevresel sorunlardan haberdar 

olan, bu sorunların nasıl çözüleceğini bilen ve buna gönüllü olan vatandaşla yetiştirme şeklinde ifade 

edilmektedir (Özdemir, 1997:24. 
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3. ÇEVRE VE DİNLER 

Din ile doğa ve çevre arasında sıkı bir ilişki söz konusudur ve bundan dolayı dinler, doğrudan 

ya da dolaylı bir şekilde tabiata, doğaya ve ekolojik dengeye karşı kayıtsız kalmamışlardır. Dahası 

bütün dinlerde insanla birlikte canlı-cansız varlıklara farklı ölçülerde değerler yüklenmiştir (Bkz. 

Yıldızım, 2016:33). Kuzudişli (2014:147)’nin işaret ettiği üzere, dinler açısından bakıldığında bunun 

nedenleri kolaylıkla anlaşılabilir. Şöyle ki dinler, genelde fizik alemindeki varlıkları yaratıcının eseri 

olarak görür ve bu anlamda onlara bir çeşit kutsallık atfeder. Bu varlıklar tam olarak, olması gerektiği 

gibi yaratılmış olup, hepsinde derin hikmetler ve yaratıcıdan işaretler bulunmaktadır. İnsana düşen 

görev, onlardan ihtiyacı kadarıyla yararlanmak ve bunun kıymetini bilerek yaşamaktır. İkinci olarak 

dinlerin hedef kitlesi birey, toplum içinde birey ve toplum olduğu için bunları ilgilendiren her şey 

doğrudan dinleri de ilgilendirmektedir. Çevredeki bozulmalar bir taraftan yaratıcının düzenine bir 

müdahale, diğer yandan ise insan yaşamını tehdit eden bir tehlike olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Kuzudişli, 2014:147; Tınas, 2014:272). 

Dinlerin çevreye ilgisi, onların doğrudan ve dolaylı olarak etkilediği kalabalık kitleler dikkate 

alındığında potansiyel büyük bir güç olarak değerlendirilebilir. Bu gücün ne ölçüde kullanılabildiği ve 

dinlerin çevre sorunlarına olan ilgisinin kamuoyuna nasıl yansıdığı ya da yansıtıldığı önemli bir soru 

olarak gündeme getirilebilir. Resmi ve gayri resmi dini kuruluşların çevre konusundaki faaliyetlerinin 

hepsini tespit etmek elbette çok zor bir iştir. Kuzudişli bu noktada öne çıkan bazı organizasyonların 

faaliyetlerine şu şekilde işaret etmektedir: Amerika’daki Protestan ve Katolik çizgideki kiliselerden 

oluşan Ulusal Kiliseler Konseyi (The National Council of Churches), 1950’den itibaren iklim 

değişikliklerine neden olan durumlar konusunda 133 bildiri yayınlamıştır. Dünya Kiliseler Konseyi 

(The World Council of Churches), iman-insan-doğa üçlemesine dayalı çevre duyarlılığını artırıcı 

faaliyetler sürdürmektedir. Çevre ve Yahudi Yaşam Koalisyonu (The Coalition on the Environment 

and Jewish Life) çoğu eğitim amaçlı 150’den fazla çevre programı düzenlemiştir. Ekoloji ve Çevre 

Bilimleri İslam Kuruluşu (Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences) çevreyle ilgili 

dokümanlar yayınlamakta ve “Eco-Islam” adında bir gazete yayınlamaktadır (2014:148). 

Dinlerin öğretileri incelendiğinde benzer noktalarla birlikte tabiata yönelik kendilere has 

mesajlarına da rastlanmaktadır. İlkel kabile toplumlarından başlayarak milli ve evrensel dinlerde tabiat 

ya da doğa her zaman kutsallaştırılmış ve insanın var olmasına sebep etken olarak algılanmıştır. Dini 

hayatın ilk otantik halini yansıttığı belirtilen ilkel kabile toplumlarındaki dini düşüncede tabiatla 

uyum, dini algıda, ritüellerde ve günlük hayatta kendini göstermiştir. Bu toplumlarda insanların tabiata 

saygısı, kendilerinin tabiatın bir parçası olduğu inancı kuşaktan kuşağa geleneksel bir biçimde 

aktarılmaktadır (Yıldırım, 2014:33). 

Yahudi geleneğinde temelde kainat ve onun bir parçası olan dünyanın Tanrı tarafından ve en 

güzel şekilde yaratıldığına inanılmaktadır. Nitekim dünyanın yaratılışının anlatıldığı Tekvin kitabında 

bu duruma şu şekilde işaret edilmektedir: “Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu 

gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu. Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. 

Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi” (1:31; 2:1-2). Her şeyi en güzel biçimde 

yarattığına inanılan Tanrı, Yahudi kutsal metinlerinde ifade edildiği üzere yeryüzünün hükümranlığını 

da insana bırakmıştır (Tekvin 1:24-28; 9:1-3; Mezmurlar 115:16). Yıldırım’ın işaret ettiği üzere 

Yahudi kutsal kitabında geçen bu ve benzeri ifadeler insanın tabiatla ilişkisine dair iki farklı yaklaşım 
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tarzını yansıtır. Bunlardan birincisi insan tabiat üzerindeki mutlak üstünlüğü ve bütün varlıkların 

insanın emrine verildiği anlayışında hareketle insan egemenliğidir. İkincisi ise insanın tabiattaki bu 

egemenlik yetkisini bilinçli bir sorumluluk, tabiatı korumak, emanetçilik ve bütün varlıklar üzerinde 

gözeticilik rolüyle kullanmasıdır (2014:44). Rabbi Arthur Hertzberg söz konusu sorumluluğa işaretle 

şu ifadeleri kullanmaktadır: 

Hepimiz bu nazenin ve harika dünyada yolcuyuz. Dünya gemisini korumak için aynı safta ve 

el ele tutuşalım. 

Çevrenin ve ona bağlı olarak hayatın tahrip edilmesi; hayatın zenginliğini hesaba katmayan 

cahilliğimizin, aç gözlülüğümüzün bir sonucudur. Eğer barış bu dünyada hakim olmazsa, dünyanın ve 

çevrenin tahribi bu hızla devam ederse, gelecek nesillerin ölü bir dünyayı miras olarak alacaklarından 

kimsenin şüphesi olmasın (Özdemir, 1997:95-96). 

Yahudilikte haftalık ve yıl içerisinde yapılan dini ve milli bayramlardan bazıları tabiatla da 

ilgilidir. Şabat gününde ibadet dışında her şeyin yasaklanması ve tabiattaki dinginlik; Bir bakıma ağaç 

bayramı olan Şavout; Hasat bayramı olan Sukkot örnek olarak zikredilebilir. Yine tarlaların altı yıl 

ekilerek ürünü toplandıktan sonra “Şabat Yılı” olarak isimlendirilen yedinci yıl dinlendirilmesi 

(Levililer 25:4) Yahudilerin tabiata yaklaşımları açısından zikredilmesi gereken bir örnektir (Bkz. 

Riskin, 1997). 

Yahudi kutsal metinleri Yahudilerin tabiata karşı yerine getirmeleri gereken bazı 

sorumluluklara da işaret etmektedir. Bu bağlamda savaştaki askerlerin ağaçları ve özellikle de meyve 

ağaçlarını tahrip etmeleri yasaklanmaktadır: “Bir kentle savaşırken kenti ele geçirmek için kuşatma 

uzun sürerse, ağaçlarına balta vurup yok etmeyeceksiniz. Ağaçların ürünlerini yiyebilirsiniz, ama 

onları kesmeyeceksiniz” (Tesniye 20:19). Musa bin Meymun bu konuda şu ifadelere yer vermektedir: 

“Nehyedilen sadece meyve taşıyan ağaçları tahrip etmek değildir. Her kim tabakları kırar, elbiseleri 

yırtar, bir binayı yıkar, bir çeşmeyi tıkar ya da yiyecekleri israf ederse ‘yok etmeyeceksin’ emrine 

karşı gelmiş olur.” (Rose, 1997:33). Yine bu doğrultuda Yahudilerden hayvanlara iyi davranmaları ve 

hayvan türlerini korumaları talep edilmektedir: “Yolda rastlantıyla ağaçta ya da yerde bir kuş yuvası 

görürseniz, ana kuş yavruların ya da yumurtaların üzerinde oturuyorsa, anayı yavrularıyla birlikte 

almayacaksınız. Yavruları kendiniz için alabilirsiniz, ama anayı kesinlikle özgür bırakacaksınız. Öyle 

ki, üzerinize iyilik gelsin ve ömrünüz uzun olsun” (Tesniye 22:6-7. Ayrıca bkz. Orr ve Spanier, 1997). 

Rose, Yahudi ayinlerinde sıklıkla tekrarlanan üç kelimenin çevreye ilişkin Yahudi yaklaşımını 

da özetlendiğini ifade etmektedir. Bu kelimeler; “hayat”, “şabat” ve “selam”dır (Rose, 1997:34). Bazı 

çağdaş Yahudi düşünürler dünyada görülen çevresel felaketler, küresel ısınma, iklim değişikliği, canlı 

türlerinin yok olması vb konularda Yahudi dinsel geleneğinin kayıtsız kaldığının iddia 

edilemeyeceğini savunmaktadır (Samuelson, 2005:2643). 

Yahudi kutsal kitap geleneğini de kabul eden Hıristiyanlıkta da tabiat anlayışı tıpkı 

Yahudilikteki gibi insan merkezli bir anlayışı yansıtmaktadır. Tanrı’nın kendi suretinde bir varlık 

yaratması Hıristiyan geleneğinde insanın tabiattaki diğer varlıklara karşı mutlak anlamda egemenliği 

bağlamında yorumlanmıştır. Bu algının bazı kesimlerce tabiatın kutsallığına zarar verecek şekilde 

yorumlandığı da bir gerçektir. Çünkü Yıldırım’ın da ifade ettiği üzere, insanın tabiattaki her şeyin 
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kendisi için olduğunu düşünmesi ve dini bir inanç olarak buna inanması durumunda çevresindeki 

kutsallığı tahrip etme hakkını kendinde bulabilecektir. Nitekim sanayileşme ile birlikte çevre ve 

ekolojik düzenin olabildiğince tahrip edilmesi bunun bir göstergesidir (2014:50). Elbette bu yargıyla 

bütün Hıristiyanların suçlu olduğunu iddia etmiyoruz. Hıristiyanlar içinde de doğaya gönül vermiş, 

onun bozulmasını önlemek için hayat boyu mücadele eden çok sayıda insan bulunmaktadır. 

Araştırmacıların dikkat çekmeye çalıştığı nokta doğanın başına gelenlerden bilimsel ve teknik gücü 

gelişmiş insanın sorumlu olduğudur (Bkz. Fersahoğlu, 2003:174). Dünyanın ekolojik bunalımının 

tarihsel köklerini sorgulayan Lynn White, Kutsal Kitap ifadelerinin Yahudi-Hıristiyan geleneği içinde 

yorumlanarak insanlığın doğanın geri kalan kısımlarından ayrıldığını ve doğadan daha üstün 

olduğunu, böylece insanoğlunun doğaya egemen olduğunu ve onu kullanması gerektiğini vaz eder. 

Kutsal metin kaynaklı olarak düşünülen, insanlığın doğaya egemen olması durumu ise XVII ve XVIII. 

yüzyıllarda bilim ve endüstri devrimlerinin batı gelenekleriyle birleşmesi sonucu insanlığın doğaya 

karşı büyük bir zarar verici etkiyle davranmasına yol açmıştır (Bkz. Olgun, 2008:63). 

Çevre konusunda Hıristiyanların çeşitli açılardan eleştirilere maruz kaldıkları buna karşın bazı 

araştırmacıların çevre bunalımından Hıristiyanlığın sorumlu tutulamayacağını savundukları 

görülmektedir. Söz konusu araştırmacılar şayet tarihte bir sorumlu aranıyorsa bunun Hıristiyanlığın o 

çağdaki yorumu ve algılanış biçimiyle alakalı olduğunu, zira Hıristiyan geleneğinin çevreci görüş ve 

yorumlara sahip olduğunu ifade etmektedirler (Bkz. Özdemir, 1997:96).  

Kanonik İncillerde yer alan “Göksel egemenlik, yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp 

malını onlara emanet etmesine benzer” (Matta 25:14) şeklindeki bazı pasajlar doğrudan olmasa da 

dolaylı olarak insanların emanetçi yönüne vurgu yapmaktadır. Yine İncillerde İsa Mesih’in tabiata 

atıfta bulunarak insanlara vaazlarda bulunduğu görülmektedir (Bkz. Matta 13:24-29, 6:26-28; Luka 

12:27-31). Luka İncili’nde hayvanlara zarar verilmesi şu şekilde eleştirilmektedir: “Beş serçe iki 

kuruşa satılır değil mi? Öyleyken biri bile Tanrı tarafından unutulmuş değildir” (Luka 12:6). Ruth 

Page (1997:50-51), Buğdayın arasına ekilen yabani otlardan, iyi ya da kötü toprağa düşüp neticede iyi 

ya da kötü mahsul veren tohumdan veya avladıkları balıkları ayıran balıkçılara göndermeler yapan 

İncil pasajlarının (Bkz. Matta 13:24-30, 13:47-50; Markos 1:1-9) çoraklı ve bereket arasındaki tezata; 

tarladaki zambaklara ve gökteki kuşlara atıfta bulunan pasajların (Luka 12:27; Matta 6:26) ise 

Tanrı’nın yarattıklarına olan ilgisine vurgu yaptığını ifade etmektedir. 

Hiçbir kutsal kitap Kur’an-ı Kerim kadar insana kainattan bahsetmemektedir. Kur’an, insana 

kainatın nasıl yaratıldığı, niçin yaratıldığı, ondaki çeşitli varlıkların yapısı hakkında bilgi verdiği gibi, 

insanın onunla nasıl bir ilişki içerisinde olması gerektiği hakkında da bilgiler vermekte ve yol 

göstermektedir. Kainatla ilgili ayetler incelendiğinde Kur’an’ın onlardan bahsetmesinin genel olarak 

dört gaye için olduğu ifade edilebilir: 1) Allah’ın varlığı ve birliği ile ölümden sonra dirilişin var 

olacağı gibi bazı metafizik konulara delil getirmek, 2) Kainatın bizzat yapısı ve çeşitli tabii olayların 

meydana gelişi hakkında doğrudan bilgi vermek, 3) Kainatın insan için yaratıldığını ve maddi 

ihtiyaçları için kendi emrinde olduğun hatırlatmak, 4) Tabiatın korunması gerektiğini öğretmek (Bkz. 

Bayrakdar, 1997:29-30).  

Yerlerdeki ve göklerdeki en küçükten en büyük varlığa kadar her şey, düşünen ve inanan insan 

için alelade değildir. Bazı İslam düşünür ve mutasavvıflarına göre aslında cansız diye bir şey yoktur; 

Her şey, Allah’ın işareti, onu her an zikreden, Bayrakdar’ın ifadesiyle “tabii müminlerdir” (1997:38). 
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Müslümanların bu bilinçle hareket etmesi ve bu doğrultuda İslam’ın ortaya koyduğu ekolojik ilkeleri 

göz ardı etmemesi gerekir. Bu ilkelerden bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz: Doğa, olağanüstü bir 

düzen ve dengeye sahiptir (Kamer 49;  Hicr 19, 21; Rahman 7), Ekolojik dengenin korunması 

önemlidir (Rahman 7-9; Rum 41), Doğa estetik bir değer taşımaktadır (Hicr 16; Secde 7-8), Doğanın 

imkanları sınırlıdır (Zuhrud 11; Hicr 19-21), Doğa Allah’ın mülküdür (Mülk 1); Şurâ 49), Doğada her 

şey Allah’ı tesbih etmektedir (İsra 44; Nur 41; Sad 18-19; Hac 18), Doğa bir imtihan sebebi olarak 

insana emanet edilmiştir (Bakara 30; Kehf 7; Ahzab 72). (Bkz. Fersahoğlu, 2003:218-260; Bayrakdar, 

1997:38-43; Özdemir, 1997:127-129). 

Yıldırım, İslam çevre ahlakının Kur’an’dan hareketle şu ilkeler etrafında teşekkül ettiğine 

dikkat çekmektedir: Yararlılık, Sorumluluk, Fazilet, Hikmet, Nimet, Ayet, Emanet, Hilafet, Merhamet, 

Muhabbet, Ubudiyet, Kutsiyet (2014:75-76). 

Kur’an-ı Kerim’de genel ahlak kuralları ile çevrenin korunması arasında çok sıkı bir ilişki 

kurulduğu görülmektedir. Ahlaken kötü olan davranış ve fiiller çevre ve kainatın düzeni için de 

kötüdürler (Bayrakdar, 1997:44). Kur’an’da israf (A’raf 31), saçıp savurma (İsra 27) ve bozgunculuk 

yapma (Bakara 204-205) gibi hususların yasaklanması bu bağlamda örnek olarak zikredilebilir. 

Hz Peygamberin uygulamalarına bakıldığında kendi döneminde onun da çevreciliği bir siyaset 

haline getirdiği görülmektedir. Nitekim ormanlaştırma faaliyetleri, sid alanlarının tespiti, Medine sid 

alanı, bitki ve hayvanların korunmasına yönelik uygulamalar bu durumun birer göstergesidir 

(Bayrakdar, 1997:50-60; Macit 2000). 

Sonuç olarak temizlik, temiz havaya verilen önem, suların temizliği ve korunması, ağaç ve 

orman sevgisi, hayvan sevgisi ve hayvanlara şefkat gibi konularda Kur’an’da yer alan ayetler ve Hz 

Peygamberin uygulamaları İslam’ın çevreye ve çevre eğitimine verdiği önemi gözler önüne 

sermektedir. 

Hint dinleri denildiğinde bir takım mistik eğilimlerin yanı sıra akıllara ahimsa ilkesi 

gelmektedir. Ahimsa, yaşayan şeylere zarar vermemeyi ve incitmemeyi ifade etmektedir (Bkz. Batuk, 

2016). Hindu kutsal metinlerinde evcil hayvanların kurban törenleri haricinde öldürülmesi 

yasaklanmıştır. Hindu toplumunun şekillenmesinde önemli bir yer tutan Manu Kanunnamesi’nde 

ahimsa, tüm kastların uyması gereken kurallar arasında zikredilmektedir (Arslan, 2008:72). Ahimsa, 

Budistler için de önemli bir prensiptir ve Budizm’in özünü oluşturmaktadır. Ahimsa, Buda’nın ortaya 

koyduğu beş esasın en önemlisidir; hayvanlara ve bitkilere gösterilen sevgi ve merhamet Budist 

manastır yaşamını da şekillendirmiştir. Bir Budist keşişin kasıtlı olarak bir kurtcuk ve karıncayı bile 

öldürmesi yasaklanmış, bu bağlamda önceleri dört mevsim seyahat edebilen keşişlerin hem 

hayvanların zarar görmesinin hem de bitkilerin tahrip edilmesinin önüne geçebilmek için yağmur 

mevsiminde seyahat etmeleri Buda tarafından yasaklanmıştır (Arslan, 2008:74). Elbette Budist 

ekolojik bakış açısı sadece ahimsa perspektifinden değil, dört soylu gerçek ve diğer öğretilerle 

bağlantılı olarak ele alındığında daha anlamlı hale gelecektir (Swearer, 2005; Batchelor, 1997). 

Ahimsa denilince Hint dinleri içerisinde akıllara özellikle Caynizm gelmektedir. Caynizm’e göre 

sıradan bir canlının, basit bir organizmanın ya da bir mikrobun bile ölümüne yol açmak kurtuluş 

sürecini engelleyen bir davranış olarak görülür. Bundan dolayıdır ki Caynist keşiş ve keşişeler gözle 

görülemeyecek kadar küçük canlıları yutmamak için ağızlarını bir bezle kapatmakta, yerdeki canlıları 
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basarak ezmemek için de yürüdükleri yerleri ellerindeki süpürgeleri ile süpürmektedirler (Batuk, 

2016:158; Arslan, 2008:75). 

Hindu, Budist ve Caynist geleneklerde ahimsa prensibi şu erdemlere sahip olma şeklinde 

anlaşılmaktadır: Bitkiler ve hayvanlar da dahil olmak üzere hiçbir canlıya hiçbir şekilde ve hiçbir 

nedenle zarar verme, kendine ve başkalarına karşı düşünsel, fiili ve sözlü şiddetten uzak dur, bütün 

yaratıklara karşı şefkat ve merhamet dolu ol, saldırgan düşünce, söz ve eylemlere karşı pasif reaksiyon 

göster, vejeterjan beslenme tarzını dene (Arslan, 2008:84). 

Hindu geleneğinde çevre ile ilgili olarak Vedalarda çevreye duyarlılığın desteklendiği 

görülmektedir. En basit düzeyde ilahilerde hava, su, toprak, ateş gibi tabii varlıkların kişileştirilmesine 

atıfta bulunulabilir. Arslan, çevre sorununun çözümüne yönelik Hint dinlerindeki dini argümanları; 1) 

Mutlak varlık bütün canlıların yüreğindedir, 2) Toprak ana ailesi, 3) Bütün varlıkların refahı, 4) 

Dharma ekolojisini bir strateji olarak uygulamaya koymak şeklinde 4 başlık altında sıralamaktadır 

(2008:79).  

Sadece Vedalar’da değil, Upanişatlar ve Puranalar gibi diğer metinlerde de Hinduizm’in 

tabiata bakış açısı ifade edilmektedir. Söz konusu metinlerde yeryüzü, gökyüzü, hava, su, toprak gibi 

hususlar tabiatın muazzam ritmiyle birbirine bağlanmıştır (Özdemir, 1997:93). Hindu geleneğinde 

tabiattaki bazı varlıkların kutsallaştırılmasının söz konusu varlıklara yönelik bakışı etkilediğine de 

işaret etmek gerekir. Bu bağlamda örneğin kutsal nehirlere atıfta bulunulabilir. Hinduizm’in 

kaynaklarından Vedalar’a göre, Hindistan’daki yedi nehir kutsal kabul edilmektedir: Ganj, Yamuna, 

İndus, Godavari, Narmada, Kaveri ve Sarasvati. Bu nehirlerden her biri, hem kaynakları hem de 

geçtikleri yerler boyunca belirli mekanlarda ziyaret edilmektedir. Bu nehirlerin geçtikleri yerlerdeki 

kutsal mekanları ziyaret etmek hac ibadeti kabul edilmektedir (Bkz. Taşpınar, 2014:50). 

Budizm’e göre insanlar, hayatlarını devam ettirebilmek için yiyecek, giyecek ve barınak gibi 

ihtiyaçlar konusunda doğaya muhtaçtırlar. Bundan dolayı doğadan en iyi şekilde yararlanabilmek için 

onu anlamak, onunla uyum içinde olmak ve tahripkar olmamak gerekir. Caynizm’de de hayatın 

kaynağı olarak bizzat tabiatın kendisi görülür ve bu doğrultuda bir takım tedbirler alınır. Örneğin 

hayvansal beslenme usullerinden azami derecede kaçınılır, bitkisel ürünlerle hayat idame ettirilmeye 

çalışılır, tarımsal faaliyetlere sınırlı ölçüde müsaade edilir, hayvanlara karşı aşırı sevgi ve saygı 

gösterilir. Öyle ki hayvanların tedavileri, ıslahları ve korunmaları amacıyla hayvan hastaneleri bile 

yapılmıştır (Yıldırım, 2014:37-38). 

Son olarak tabiat ve çevrenin korunması hususunda Çin ve Japon dinlerinde de bir takım 

tavsiyelerde bulunulduğunu ifade ederek yetinmek istiyoruz. 

4. SONUÇ 

Günümüz dünyasında kültür, teknoloji, sanayi, bilim ve gündelik hayat öylesine karmaşık 

bağlarla birbirlerinin içlerine girmiştir ki, ortaya çıkan sorunları saf ve sınırlı yaklaşımlarla 

çözümlemek bir yana, kavramak dahi mümkün değildir. Çevre sorunları bağlamında düşünüldüğünde, 

Evkuran’ın dikkat çektiği üzere, doğaya ve doğal varlıklara karşı sevecenlik pompalayan ekolojik vaaz 
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ve nasihatler yeterli olmamakta; sorunun, tek tek bireylerin yapabileceğinden çok daha kapsamlı güçlü 

ve sürdürülebilir programlar çerçevesinde ele alınması gerekmektedir (2008:47-48). 

İnsanlar çevre krizinin kaynağını genellikle ekonomik, teknolojik ve bilimsel gelişmelere 

dayandırmakla birlikte krizin önemli bir yönünü de ahlak ve manevi karakter yoksunluğunun 

oluşturduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla bu durum, probleme çözüm bulmanın yollarından biri 

olarak dini referanslara başvurulmasını ve dinsel geleneklerin öğretilerinin hatırlatılmasını zorunlu 

kılmaktadır. Çünkü insan tabiatla sadece fiziksel unsurlarla değil, Tanrı vasıtasıyla da ilişkilidir. 

Nitekim tabiatta her varlık, ilahi gerçekliği yansıtması ve onun tezahürü olması yönünden önemlidir. 

İnsanın tabiatın bir parçası olarak yaşamını sürdürürken doğal kaynakları akıllıca kullanması önemli 

bir olgudur. Elbette insan bunu yaparken doğayı belli oranda yıpratarak zarara uğratacaktıt. Bunun 

dengede ve ölçülü bir şekilde yapılması, Yıldırım (2014:156)’ın işaret ettiği üzere, doğanın kendini 

yenilemesi dikkate alındığında baş edilmez sorunların doğmasının önüne geçecektir. Bu noktada 

dinsel geleneklerin doğaya tahakküm etme düşüncesine karşı emanetçilik anlayışını öne çıkardıkları 

görülmektedir. Buna göre doğa insana emanet edilmiş bir varlık alanıdır; insan doğadan yararlanma 

hakkına sahip olduğu kadar onu koruması da gerekir. Evkuran (2008:47-48), egemenlik hakkı, tahrip 

ve kötüye kullanma, tahakküm kavramlarını emanet ilişkisi açısından yeniden değerlendirilmekte ve 

çoban-sürü benzetmesine başvurmaktadır. Çoban sürüyü korumakla, tehlikelerden sakınarak 

sahiplerine sağ salim teslim etmekle yükümlüdür. Sürünün gerçek sahibi değil, emanetçisidir. 
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ÖZET 

Bu bildirinin temel amacı eğitimde benimsenen özcü anlayışın ele alınarak, tartışılmasıdır. Giriş 

bölümünde felsefi bir kavram olarak özcülük (essentialism) analiz edilmektedir. Gelişme bölümünde ise eğitim 

alanında özcü tutumların yol açtığı sorunlar serimlenmeye çalışılmaktadır. Son tahlilde ise giriş ve gelişme 

bölümünde analiz edilen konular üzerinden bazı tespitlere ulaşılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: özcülük, eğitim, eleştirellik, felsefe 

A CRITICAL EVALUATION OF ESSENTIALIST APPROACH ADOPTED IN EDUCATION  

ABSTRACT 

The main purpose of this paper is to discuss the essentialist approach adopted in education. In the 

introduction, essentialism as a philosophical concept will be analyzed. In the development section, the problems 

caused by essentialist attitudes in the field of education are tried will be revealed. In the final analysis, some 

findings will be tried to be reached through the topics analyzed in the introduction and development section.  

Key Words: essentialism, education, criticality, philosophy 
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GİRİŞ  

Genel anlamda özcülük (essentialism) belli bir grubun üyelerinin doğuştan, değişmez 

özellikler/nitelikler getirdiğini savunan anlayıştır. Bu anlayışın farklı alanlara yansımalarının yanında 

eğitim alanında da benimsenen bir gerçekliği mevcuttur. Belli bir etnik kökeni, dini ya da mezhebi 

mutlak bir değer olarak önceleyen özcü anlayışın, eğitimde müfredat, ders kitabı ve öğretmen tutumu 

gibi yansımalarından söz etmek mümkündür. Şu halde özcü bir bakış açısıyla hazırlanan ders 

müfredatı ve ders kitaplarında normatif bir dilin kullanılması kaçınılmaz bir durumdur. Bu bağlamda 

belli bir etnisiteyi, dini ya da mezhebi yüceleştiren kaynak metinler ve ders kitapları kaleme 

alınmaktadır. Özcü anlayışla hazırlanan kaynaklarda normatif bir tarzda ve belirgin olarak “Bizim olan 

en iyisidir” veya “Biz en iyisiyiz” biçimindeki anlatımların yer aldığı dikkatlerden kaçmamaktadır. 

Bununla birlikte özcü anlayışı benimseyen bir eğitim anlayışına tabi olan bireylerin belli bir ırkı, dini, 

mezhebi vb. yüceltip, bunu mutlak bir değer olarak benimsemeleri kaçınılmaz bir durumdur. Aynı 

zamanda farklı kültür, etnisite, din ve mezheplerin ötekileştirilmesi ve dışlanması gibi durumların 

ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. 

Söz konusu sorunsala istinaden bu bildiride öncelikle özcü yaklaşım felsefi bağlamda analiz 

edilecektir. Bu bağlamda özcü anlayışın farklı kültürlerle birlikte yaşama anlayışına ve insani 

değerlere verebileceği zararlar tartışılacaktır. İkinci adımda ise eğitimde benimsenen özcü anlayış 

serimlenmeye çalışılacaktır. Üçüncü ve nihai aşamada ise eğitimde benimsenen özcü tutumların önüne 

geçmek ve bunun yerine insani bir anlayışı tesis etmek adına birtakım çözüm önerilerine ulaşılmaya 

çalışılacaktır. 

Felsefi Bir Kavram/Anlayış Olarak Özcülük 

Eğitim sisteminde benimsenen özcü anlayışı tartışmaya geçmeden önce özcülük kavramından 

ne anlamamız gerektiğini felsefi bağlamda analiz etmemiz yerinde olacaktır. Betül Çotuksöken’e göre 

özcülük, adeta doğamız gereği sahip olduğumuz zannedilen ve dış etkenlerin değiştirmeye muktedir 

olmadığı, hiç değişmeyen özellikler olduğu inancıdır (Çotuksöken, 2012: 118). Dolayısıyla özcülük, 

belli bir kimliğe ve kültüre değişmez bir özellik atfederek karşımıza çıkmaktadır.  Şu halde özcü 

anlayışta belli bir kimliğin asli unsur olduğu anlayışı yaygındır ve farklı kültürler/kimlikler söz konusu 

hâkim/asli kültürün perspektifinden tanımlanmaktadırlar (Çayır, 2010: 32). Özcü kuram, varlığı tüm 

değişken yüzünden arındırarak, salt bir öz olarak tanımlamaya çalışmaktadır. Bu anlayışta varlığı özü 

itibarıyla olduğu gibi ve değişken yapısı içinde algılamak yerine zihinsel ve idealize edilmiş bir 

biçimde algılamak esastır (Taşdelen, 2003: 152).  

Söz konusu anlayışı Francis Bacon’ın idoller öğretisi çerçevesinde örneklendirmek 

mümkündür. O, insanların içinde yaşadığı toplumsal kültürü mağaraya benzetmektedir, başka bir 

ifadeyle herkesin mağarası yaşadığı toplumdur (Cevizci, 2015: 451-453). Buna göre yaşadığı 

toplumdaki kültürleşme sürecindeki her birey, dil yoluyla elde edilen münferit bilgileri genelleştirme 

çabası içine girmektedir (Yeşilçayır, 2018: 252). Bununla birlikte yaşadığımız toplumun kültürel 

belirlenimleri, bütün var olanları kuşatan ve belirgin kılmaya çalışan ayrımlaşmalara yol 

açabilmektedir. Hatta bu durum kültürel nitelikli kutsallaştırmaları da beraberinde getirebilmektedir. 

Bu süreçte gerçekleştirilen düşünme biçimi son derece yalındır. Kültürel belirlenimler ve 

kutsallaştırmalar var olan her şeyin değişmez, sabit bir özü olduğu genellemesinin ortaya çıkmasına 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

127 

neden olmaktadır.1 Görebildiğimiz kadarıyla idol olarak ifade edilen kültürel örüntüler, var olanla 

düşünme arasında adeta bir perde rolünü oynamaktadır. Dolayısıyla mağaradaki insan, varlığı özü 

itibarıyla algılamaktan uzaktır. Kültürel örüntüler tarafından belirlenen prototip düşünme biçimleri 

varlığı çarpık ve bulanık bir biçimde algılamamıza neden olmaktadır (Yeşilçayır, 2018: 252).  

Kanaatimize göre ait olduğumuz kültürel grubun/aidiyetin örüntülerinin/değerlerinin değişmez 

ve mutlak bir öz olduğu yargısı mağaranın sınırlayıcılığı içinde düşünmenin bir sonucudur. Özcü 

anlayışın insan zihnine yerleşmesinin neticesinde ise farklı kültür ögelerini ötekileştirme ve dışlama 

eğilimi ile karşılaşılmaktadır. Çünkü düşünenin zihnine yerleşene idoller/kalıp yargılar, var olanı 

kendine has yapısı içinde algılamasını engellemektedir.2 Lohmann ve Gosepath’a göre dünya 

genelinde insan haklarının istenen düzeyde hayata geçememesinin en önemli nedeni özcülük, 

kültürcülük, milliyetçilik gibi faktörlerdir (Lohmann, Gosepath, 1998: 20). Çünkü özcülük, bireyin 

içinde yaşadığı kültürün mutlak, değişmez ve en yüce olduğu anlayışına yol açmaktadır. Bununla 

birlikte başka kültürleri değerli olarak görmek hususunda birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Günümüz dünyasında kültürel özelliklere ait olmanın ve bu özellikleri öz olarak benimsenin neden 

olduğu birçok ayrımcılık türü ile karşılaşılmaktadır.  

Eğitim Alanında Özcü Anlayış 

Özcü anlayışın farklı alanlara yansımalarının yanında eğitim alanında da benimsenen bir 

gerçekliği mevcuttur. Belli bir etnik kökeni, dini ya da mezhebi mutlak bir değer olarak önceleyen 

özcü anlayışın, eğitimde müfredat, ders kitabı ve öğretmen tutumu gibi yansımalarından söz etmek 

mümkündür. Şu halde özcü bir bakış açısıyla hazırlanan ders kitaplarında normatif bir dilin 

kullanılması kaçınılmaz bir durumdur. Bu bağlamda belli bir etnisiteyi, dini ya da mezhebi 

yüceleştiren kaynak metinler ve ders kitapları kaleme alınmaktadır. Özcü anlayışla hazırlanan 

kaynaklarda normatif bir tarzda ve belirgin olarak “Bizim olan en iyisidir” veya “Biz en iyisiyiz” 

biçimindeki anlatımların yer alması söz konusudur. Bununla birlikte özcü bir eğitim alan bireylerin 

belli bir ırkı, dini, mezhebi vb. yüceltip, bunu mutlak bir değer olarak benimsemeleri kaçınılmaz bir 

durumdur. Aynı zamanda farklı kültür, etnisite, din ve mezheplerin ötekileştirilmesi ve dışlanması gibi 

durumların ortaya çıkması ise kuvvetle muhtemeldir. 

Tarih Vakfı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen “Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi” 

çerçevesinde okullarda okutulan birçok ders kitabında etno-kültürcü Türklük ögesinin yer aldığı 

belirlenmiştir. Aynı zamanda söz konusu ögelerin ifade edilme biçiminin insani bakımından bazı 

sakıncalar taşıdığı ifade edilmektedir.3 Betül Çotuksöken söz konusu projelerde uzman olarak görev 

almasının yanında, eğitim benimsenen özcü anlayış hakkında yazılar kaleme almış bir 

akademisyendir. O, ilköğretim ve ortaöğretim ders kitaplarıyla yaptığı analizler üzerine, söz konusu 

yayınlarda belirgin bir biçimde özcü anlayışın yer aldığını ifade etmektedir. Bunun yanında düşünme, 

eleştirme ve yaratıcılık gibi bir özelliğin yer almadığına dikkat çekmeye çalışmaktadır. Ayrıca ders 

kitaplarında bariz bir biçimde normatif bir dil kullanıldığını ifade etmektedir (Çotuksöken, 2012: 118-

128). Kenan Çayır’a göre ders kitaplarındaki özcü anlayış Cumhuriyet’in temel ideolojisi olan 

homojen bir ulus yaratma idealinin bir yansımasıdır. Son yıllarda bazı değişikliklere gidilse de kitaplar 

                                                            
1
 http://www.radikal.com.tr/yorum/ayrimcilik-ve-otekilestirme-uzerine-1011507/, Erişim Tarihi: 25.07.2019.  

2
 http://www.radikal.com.tr/yorum/ayrimcilik-ve-otekilestirme-uzerine-1011507/, Erişim Tarihi: 25.07.2019.  

3
 http://tarihvakfi.org.tr/projedetay/derskitaplarindainsanhaklariiiiprojesi/10, Erişim Tarihi: 25.07.2019.  
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hâlâ Türkiye’deki farklılıkları göz ardı eden bir millilik anlayışı çerçevesinde hazırlanmaktadır (Çayır, 

2016: 79). Söz konusu tespitlere göre ders kitaplarındaki eleştiriden, sorgulamaktan ve yaratıcılıktan 

uzak, özcü/normatif anlayışın geleceğin bilimsel anlayışını inşa etmekten oldukça uzak olduğunu ifade 

etmemiz gerekmektedir. Şu halde bilimsel gelişmeleri teşvik edici fikirler ancak eleştirel ve yaratıcı 

düşüncenin tesis edilmesi ile birlikte sağlanabilecektir. 

Eğitimde Özcü Tutumların Yol Açtığı Sorunlar 

Görebildiğimiz kadarıyla eğitimin anlayışımızda eleştirel ve yaratıcı düşünmekten ziyade 

mütemadiyen kültürel örüntüleri ihtiva eden, özcü bir anlayışın yerleşik olduğu anlaşılmaktadır. Söz 

konusu anlayışın geleceğin barışçı toplumunun tesis edilmesinin önünde de önemli bir engel teşkil 

edeceğini ifade etmemiz gerekmektedir. Öyle ki derslerde salt yerel/kültürel değerleri öğrenen ve 

benimseyen bireylerin başka kültürleri/toplumları/milletleri bir değer olarak görmesi oldukça zor 

olacaktır (Yeşilçayır, 2019: 36). Bununla birlikle özcü eğitim anlayışını içselleştiren ve kendi hayatına 

uyarlamak isteyen bireylerin farklılıkları benimsemekten ziyade ötekileştirmesi kaçınılmaz bir hal 

alacaktır. İçinde yaşadığımız toplumda karşımıza çıkan çatışma ve ötekileştirmelerin söz konusu özcü 

eğitim anlayışı ile yakından ilişkili olduğunu iddia etmemiz mümkündür. 

Özcülüğü benimseyen bir eğitim anlayışında, bilgiden ziyade, yerel-kültürel örüntüler/değerler 

sürekli bir biçimde kendisini tekrar edecektir. Böyle bir ortamda düşünmenin, eleştirel ve değişime 

açık olmanın pek kıymeti yoktur. Dünyaya, hayata ve insanlara farklı açılardan bakmak yerine 

belirlenmiş normların ezberi ve tekrarı söz konusudur. Dolayısıyla yaratıcı fikirlerin ve gelişmenin 

sağlanması da mümkün olamayacaktır, çünkü eleştirel düşünme ve yaratıcılık karşılıklı olarak 

birbirlerini var eden olgulardır (Çotuksöken, 2012: 117). 19. ve 20. Yüzyıl’da gelişen ulus-devlet 

sistemine uygun olarak belirgin bir biçimde özcülüğe dayalı eğitim anlayışının geliştiği bilinmektedir. 

Ancak bu noktada geçmiş dönemlerdeki anlayışı günümüzde devam ettirmek mümkün müdür? diye 

bir soru akıllara gelmektedir. 

Ulus-devlet anlayışının temel hedeflerinden olan homojen bir ulus yaratma ideali, gelenek, 

kültür ve yerellik gibi değerleri önemsediğinden, özcü eğitim anlayışı ile birebir örtüşen bir yapıdadır 

(Çayır, 2016: 78). Ancak özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte dünya genelindeki insan 

hareketliliğinin artmaya başladığı anlaşılmaktadır. Bu dönemde ülkemizden de çalışmak amacıyla, 

başta Almanya olmak üzere, birçok kişi başka ülkelere göç etmiştir. Günümüz dünyasında yaklaşık 

300 milyon kişi doğup, büyüdüğü ülkeden farklı bir ülkede yaşadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 

günümüzün ulus-devletleri bünyelerinde birçok farklı kültürel grubu barındırmaktadır. Bununla 

birlikte son yıllarda artan sığınmacılık ve göçmenliğe dayalı uluslararası göçlerin artmasıyla birlikte 

birçok ülkenin kültürel çeşitliliği daha da artmış durumdadır. Buna göre geçen yüzyıllardaki ulus-

devlet anlayışının ve kültüre dayalı özcü eğitim uygulamalarının değişen toplumsal yapıların 

ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade etmemiz gerekmektedir (Çayır, 2016: 78). 

Mezkûr ulus-devlet ideolojisinin ve buna bağlı bir milli eğitim anlayışının ülkemizde de 

hayata geçirildiği bilinmektedir. Necdet Subaşı’na göre ulus-devlet ideolojisi açık bir öteki anlayışını 

benimseyerek, Türk milliyetçiliği/ulusçuluğu çerçevesinde aynı ülkede yaşayan farklılıkları 

görmezden gelmiştir (Subaşı, 1999: 89). Cumhuriyet döneminde Türklük temel bir değer olarak ulus-

devlet anlayışını inşa etmenin temel öğelerinden biri olmuştur ve bu anlayışın eğitim anlayışına da 
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sirayet ettiği anlaşılmaktadır (Aktoprak, 2010: 18). Bununla birlikte ülkemizin çeşitli farklı etnik, din 

ve dil gruplarını barındıran çok kültürlü bir yapıda olduğunun yadsınmaması gerekmektedir. Aynı 

zamanda son yıllarda Suriyeli sığınmacıların ülkemize gelmesiyle birlikte söz konusu çeşitlilik daha 

da artmıştır. Ülkemizdeki kültürel çeşitliliğe rağmen Türklüğe dayalı bir ulus-devlet yaratma 

ideolojisinin tartışılması gereken bir husus olduğunu ifade edebiliriz. Söz konusu kültürel çeşitlilikle 

birlikte aynı toplumda yaşamak, özcü reçetelerle hazırlanmış bir eğitim anlayışıyla çözüm 

sağlamayacağı gibi, sorunun daha da büyümesine yol açacaktır. Bununla birlikte felsefenin sağladığı 

eleştirellik bağlamında mezkûr sorunların çözümüne yönelik bazı çözüm öneri oluşturmak elzem 

görünmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Eğitimdeki özcü anlayışın ve her türlü ayrımcılığın önüne geçmek adına bazı önerileri 

somutlaştırmaya çalışalım: 

1. Toplumsal barışı/uzlaşıyı geliştirmek/güçlendirmek için öncelikle eğitimde benimsenen ve 

yalnızca tek bir kültüre dayanan “özcü eğitim” anlayışından vazgeçilmesi gerekmektedir.  

2. Eğitimde yalnızca tek bir kültürün değil,  farklı kültürlerin de yaşam olanağı bulması 

sağlanmalıdır. 

3. Her türlü farklılığa sahip bireyler için eşit eğitim fırsatları oluşturulmalıdır. 

4. Farklılıkların ötekileştirilip, dışlanmaması için eğitim alanında bazı pedagojik bir tutumlar 

geliştirilmelidir. 

5. Farklılıkların eğitime ve topluma zenginlik kattığının farkına varılması gerekmektedir. 

6. Farklılıkların birlikte yaşayabileceği ortak ölçütlerin oluşturulması ve geliştirilmesi önem 

arz etmektedir. 

7. Ders kitaplarında özcü anlayışı yansıtan unsurların tespit edilmesi ve bunun yerine 

farklılıkları ötekileştirmeyen/dışlamayan ders kitaplarının hazırlanması gerekmektedir.  

8. Öğrencilerin farklı kültürden olan bireylerle insani anlamda iyi diyalog kurmalarını 

sağlayıcı pedagojik tutumların yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

9. Öğretmenlerin çok boyutlu, kültürel çeşitlilikleri önemseyen öğretim ve değerlendirme 

yöntemlerini kullanmaları önem arz etmektedir. 
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ÖZET 

Müslümanların eğitim geleneği, her ne kadar İslam’ın ortaya çıkışıyla yaşıt kabul edilse de İslam 

tarihinde gerçek anlamda eğitim-öğretim faaliyetleri, 622 yılında Mekke’den Medine’ye yapılan hicretten sonra 

şekillenmeye başlamıştır. Temellerinin ve amaçlarının önemli bir kısmı Hz. Muhammed hayattayken yaygın, 

hatta informal eğitim mantığıyla belirlenen bu gelenek, daha sonraki asırlarda yavaş yavaş kurumsallaşma 

sürecine girmiştir. Bu süreçte fiziksel anlamda eğitime daha uygun kurumlar ihdas edilmiş; eğitimin içeriği 

olgunlaştırılmış, amaçları netleştirilmiş ve eğitim-öğretim nispeten sistemli hale getirilmiştir. Bu arada öğrenciler 

ve eğitimciler için bazı standartlar da belirlenmeye başlanmıştır. Bu standartların belirlenmesi esnasında 

Müslümanlar, çoğu konuda uzlaşı içinde olurlarken bazı konularda da ayrışma yaşamışlardır.   

Bu bildiride tarihsel süreç içinde değişik dönemlerde Müslümanların eğitim-öğretim sorumluluğunu 

üstlenen öğretmenler hakkında yapılan bazı tartışmaların mahiyeti ele alınacaktır. Bu tartışmalar, öğretmenliğin 

meslekleşme sürecinde kendini gösteren ücret kuralları, mesleki kılık kıyafet, toplumsal statü, devlet adamlarıyla 

ilişkiler ve disiplin gibi farklı alanlarda ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kavramlar: İslam, Müslüman, eğitim, öğretmen, eğitim tarihi 

SOME DISCUSSIONS ABOUT TEACHER IN THE HISTORY OF ISLAMIC EDUCATION 

ABSTRACT 

Although the tradition of education of Muslims is accepted as an age by the emergence of Islam, 

educational activities in real sense in the history of Islam have begun to take shape after the migration from 

Mecca to Medina in 622.  An important part of the foundations and aims of Islamic education tradition was laid 

in the time of Prophet Muhammad. However, this tradition gradually entered the process of institutionalization in 

the following centuries. In this process, more appropriate institutions have been created in the physical sense, the 

content of the education has been matured, the objectives have been clarified and the education and training has 

become more systematic. Meanwhile, some standards have begun to be set for students and trainers. During the 

setting of these standards, Muslims, while being in consensus on most issues, have also experienced dissociation 

in some issues.  

In this paper, we will discuss the nature of some of the discussions about teachers who undertake the 

responsibility of teaching Muslims in different periods in the historical process. These debates have arisen in 

different areas such as wage rules, teacher attire, social status, relations with statesmen and discipline, which are 

evident in the professionalization process of teachers. 

Key Words: Islam, Muslim, education, teacher, history of education  

                                                            
  Bu bildiri, İslam Eğitim Geleneğinde Öğretmenlik (Ankara: Sarkaç Yayınları, 2011) adlı çalışmamızdan 
yararlanılarak hazırlanmıştır. 

mailto:bayramali.naziroglu@erdogan.edu.tr


XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

132 

1. GİRİŞ 

Günümüzde bir meslek olarak öğretmenlikle ilgili tartışmalar farklı boyutlara sahiptir. 

Özellikle, nitelik, yeterlik gibi kavramların başat rol üstlendiği bu tartışmalarda eğitim-öğretimde 

verimliliğin arttırılmasında bir öğretmenin taşıması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerinde 

durulmaktadır. Bunun için ulusal ve uluslararası alanda çeşitli tasnifler yapılmakta; bu tasnifler 

öğretmenin sınıf içinde ve sınıf dışındaki rolüne bağlı olarak belli noktalarda odaklanmaktadır. 

Kuşkusuz öğretmen yeterlikleri üzerinde yapılan tartışmaların sağlam bir zeminde 

değerlendirilebilmesi için, tarihten gelen eğitim-öğretim ve öğretmen anlayış ve yaklaşımlarının 

bilinmesi de, önemli katkılar sunma potansiyeline sahiptir. Zira bugünün insanını derinden etkileyen 

sosyo-kültürel ve ekonomik geçmişin şüphesiz çağdaş meslekler üzerinde belirleyici etkisi vardır. 

Toplumun bu mesleklerden beklentileriyle bu beklentilere verilen cevaplar da bu süreçten doğal olarak 

etkilenmiştir. İnsanların ilgili iş koluna ‘hizmet üreten’ veya ‘hizmet alan’ şeklinde yönelmeleri ve o 

mesleğe katılım biçimleri insan kaynakları açısından ilgili kurumsal yapının toplumsal statüsünü 

belirleyen temel faktörlerdir. Çeşitli açılardan üstün yetenek ve becerilere sahip insanların ‘hizmet 

üretici’ olarak katıldıkları iş kolları diğerlerine nazaran daha verimli ve güçlü konumda olmaktadır.  

Bu bildiride İslam eğitim geleneğinde öğretmen anlayış ve yaklaşımlarını oluşturan süreçler 

birkaç başlık altında ele alınacaktır. Bu bağlamda ilk önce öğretmenliğin ortaya çıkışı ve meslek haline 

gelmesi sürecine kısaca değinilecek, ardından öğretmen etrafında dönen tartışmalar üzerinde 

durulacaktır. Bu tartışmalar, öğretmenlerin ücretleri, toplumsal statüleri, devlet adamlarıyla kurdukları 

ilişkiler ve disiplin / dayak konusundaki salahiyetlerinden oluşmaktadır. 

2. ÖĞRETMENLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE MESLEK HALİNE GELMESİ 

İslâm tarihinde eğitim-öğretim faaliyetleri, büyük oranda öğretmene göre şekillenmiştir. 

Öğretmen, bizzat insanların çeşitli öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için toplumun içinden çıkan; 

ta‘lîm, terbiye ve te’dîb edici yönüyle temayüz eden kişidir.  

Şüphesiz İslam dünyasında toplum içinde öğretmenlik mesleği, İslâm’la beraber ortaya çıkmış 

değillerdir. Bu husus hem tarihi kaynaklarda hem de yapılan eğitim tarihi araştırmalarında 

belirtilmiştir. Gerek Mekke’de gerekse Arap yarımadasının diğer bölgelerinde eğitim-öğretim için bazı 

kurumlar oluştuğundan, o dönemde de okuma yazma bilen ve bunu başkalarına öğreten kişilerin 

varlığından bahsedilmektedir (Çelebi, 1998, s. 23 vd.; Gözütok, 2002, ss. 51-70; Kazıcı, 1995, s. 17 

vd.). Bununla beraber Müslüman çocuklara okuma yazma öğretenlerin hepsi de Müslüman Muallimler 

değildir. Örneğin, çocukların eğitimi anlamında Bedir esirlerinden oluşan Muallimlerin önemli bir 

fonksiyonu olmuştur. 

İslâm eğitim geleneğinde öğretmenliğin ortaya çıkışını iki açıdan ele almak mümkündür. 

Bunlardan birincisi dinin yayılma aşamasında tebliğ, davet ve irşad yoluyla oluşan öğretmenlik; diğeri 

de ilköğretim kurumları, mescitler, saraylar ve daha sonra da medreselerde ortaya çıkan 

öğretmenliktir. Birincisi, daha çok dini bir faaliyettir; amaç, dini yaymaktır ve kurumsal bir yanı 

bulunmamaktadır. İkinci tür öğretmenlik ise daha çok bugünkü anlamda eğitim öğretim yapan, sadece 
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dinî konularda değil; aynı zamanda diğer alanlarda da eğitim verenleri kapsayan öğretmenliktir. 

Bunlar küttap Muallimleri, müeddib, müderris ve diğer öğretmelerden oluşmaktadır. 

Bütün bunlar birlikte düşünüldüğünde, İslâm’ın yayılmasının zarurî bir neticesi olarak 

öğretmene ve öğretmenlik yapacak insanlara çok fazla ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılabilir. Bu 

ihtiyacı önceleri Hz. Peygamberin bizzat kendisi karşılarken; daha sonra Müslümanların ve Müslüman 

beldelerin sayısı arttıkça Muaz b. Cebel, İbn Mesud gibi sahabelerin de bu faaliyetlere katıldığı 

anlaşılmaktadır. Din ve Kur’an öğretimi yavaş yavaş okuma-yazma öğretimiyle beraber desteklenmiş; 

evlerde, küttaplarda, Suffa’da ve diğer mescitlerde eğitim öğretim faaliyetleri bilgi sahibi olanların 

bilgileri nispetinde devam ettirilmiştir. Bu süreç Hz. Peygamber’den sonra da devam etmiş, Raşit 

halifeler, Emevîler ve Abbasîlerle beraber olgunlaşmış, nitekim medreseler tesis edilince de 

sistemleşmiştir. 

Öğretmenliğin ilk başta yönetim tarafından resmen tanımlanan bir meslek olmadığı, bu iş için 

özel bir bütçe tahsis edilmemiş olmasından anlaşılabilir. Yöneticiler, bu işi daha çok halkın kendi özel 

meselesi olarak değerlendirmiştir. Ancak bu, yeri ve zamanı gelince yöneticilerin öğretmen olarak 

âlimler, fakihler, kıssacılar, müeddibler gibi bazı zümrelerden yararlanmasını engellememiştir.  

Özetlemek gerekirse İslam eğitim geleneğinde medreselerden önce öğretmenliğin hukuki 

anlamda bir meslek olarak kabul edildiğini söylemek için elde yeterli bilgi mevcut değildir. Bununla 

birlikte medreselerle beraber oluşturulan vakıfların senetlerinde müderrislerin diğer medrese 

elemanlarıyla beraber hak ve sorumluluklarının belirtildiği bilinmektedir. Ayrıca müderrislerin 

fermanla atanmaları, en azından devlet erkinin öğretim kurumları üzerinde bir nevi yasallık 

oluşturduğu fikrini güçlendirmektedir. 

3. ÖĞRETMEN ÜCRETLERİ 

İslâm eğitim geleneğinde parayla öğretim yapma ve öğretmen ücretleri üzerinde ciddi 

sayılabilecek tartışmalar olduğu, konuyla ilgili farklı görüş ve düşüncelerin ileri sürüldüğü 

görülmektedir. Bu tartışmalar, özellikle ilk devirlerde eğitim ve öğretmen anlayışında belli bir 

standardın olmayışına paralel olarak daha fazla gündemde kalmıştır. Eğitimde zamanla kurumsallaşma 

hareketlerinin ortaya çıkması, bu tartışmaları azaltmıştır. 

Öğretmen ücretlerinin üzerinde yapılan mülâhazalar iki yönde gelişmiştir. Bunlardan birincisi, 

öğretmenlerin ücret alıp almamalarının dinî ve ahlâkî boyutunun ele alındığı alan, diğeri de eğer ücret 

alınacaksa bunun miktarının ne olması gerektiği ya da ne olduğu konusudur. 

Konuyla ilgili herkesçe malumdur ki, İslâm’ın ortaya çıkışından itibaren eğitim öğretimin 

temel konusu, Kur’an ve dinî ilimlerdi. Bunların öğretilmesi ise hem Hz. Peygamber hem de onun 

devrinde öğretmenlik yapanlar için Allah rızasını esas alan ve karşılığında ücret talep edilmeyen bir 

anlayışla yapılıyordu. Şüphesiz Kur’an’da geçen Allah’ın ayetlerini az bir paraya satıp dünya 

menfaati elde etme (Âl-i İmran: 3/199; Mâide: 5/44) uyarılarının muhtevası doğrultusunda hareket 

edildiği bir gerçektir.  

İslâm düşünürlerinin bir kısmı da bu konuda ücret alınmaması taraftarıdırlar. Mâverdî, 

Muallimin bildiklerini sadece Allah rızası için öğretmesini, onun adaplarından (el-Mâverdî, 1988, s. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

134 

138) sayarken; Gazzâlî, öğretme karşılığı Muallimin ücret, hatta teşekkür bile beklememesini 

istemekte; Tâşköprîzâde de öğretmenin öğrettiğine karşılık ücret talep etmesine temkinli 

yaklaşmaktadır. 

Buna karşın Emevî sultanı Muaviye’nin kıssacılar tutup, onlara ücret vererek camilerde halka 

kendi propagandasını yaptırmasından başlayarak, medreselerin tesis edilmesine kadar, Muallimlerin, 

müeddiblerin, zaman zaman âlimlerin ve diğer öğretmenlerin düzenli veya düzensiz ücret karşılığı 

ders okuttukları veya daha doğru bir ifadeyle ders okuttukları için kendilerine belli ücret ve 

hediyelerin verildiği bilinmektedir. Yapılan araştırmalar da bu konuda aynı görüşü destekler 

mahiyettedirler. Dağ ve Öymen, ilmî ve mezhebî tartışmalar ve ayrışmalar artınca, mezhep kavgalarını 

kontrol altına almak ve geleceğin memurlarını yetiştirmek amacıyla devlet tarafından eğitim 

kurumlarının tesis edilmeye ve bu kurumlarda maaşla öğretmen ataması yapılmaya başlandığını (Dağ 

& Öymen, 1974, s. 4) belirtmektedirler. 

Öğretmenlerin aldıkları ücret miktarlarına gelince, bu konuda değişik zamanlarda farklı 

Müslüman toplumlarda bazı öznel uygulamalar olduğu görülmektedir. Ancak en önemli fark, 

öğretmenlik hizmetinin gerçekleştirildiği sosyal sınıfa göre ortaya çıkmaktadır. Muallim, müeddib, 

müderris ve yardımcılar için ayrı ayrı ücret standartları bulunduğu ve ücret dağılımında dengesiz bir 

durumun olduğu aşikârdır. Mekteb muallimlerinin, ücretlerini velilerden aldıkları ve basit düzeyde 

öğretim verdikleri için çok ciddî bir gelir elde ettikleri söylenemez. Hatta çoğu zaman belli bir ücretten 

ziyade çeşitli hediyelerle yetinmek zorunda kalabilirlerdi. Çünkü toplumun alt veya orta düzey gelire 

sahip ailelerinin çocuklarına eğitim veriyorlardı. Müeddibler için ise böyle bir sıkıntı söz konusu 

değildi. Onlar talebelerinin velilerinin ekonomik güçlerine bağlı olarak oldukça iyi bir gelir durumuna 

sahiptiler. Müderrisler ve mescitlerde ders okutan âlimler için de aynı durum söz konusudur. 

Öğretmenlik ve ücret konusunda arızî durumlar bir tarafa bırakılınca şu iki temel sonuca 

varılabilir: Birincisi ücret konusu üzerinde durulurken iki farklı dönemin var olduğunu akılda tutmak 

gerekir. Bu dönemlerden birincisi İslâm’ın tam başlangıcında olmasa bile çok kısa süre sonra ortaya 

çıkan öğretmenlik uygulamalarıyla başlayan ve medreselerin tesisine kadar devam eden dönemdir. Bu 

dönemin temel karakteristiği ücretler konusunda belli bir standardizasyona gidilememiş olmasıdır. 

Öğretmenlere verilen ücretler bazen temel geçim için bile yeterli olmazken, bazen de abartılı derecede 

fazla olmuştur. Üstüne bir de ücretin dinî açıdan uygun olup olmadığı tartışmaları, bu dönem içinde 

daha fazla yapılmıştır. İkinci dönem ise medreselerin kurulmasıyla başlayan ve daha çok yazılı 

metinlerle ücretlerin belirlendiği dönemdir. Bu dönemde müderrislerin ve diğer öğretim mensuplarının 

alacakları ücretlere belli bir standart getirilmiştir. Tabiî olarak bu, her yerde aynı anda başlayan bir 

uygulama değildir. Bunun sebebi, medreselerin her yerde aynı anda kurulmamış olmasıdır. İkinci 

sonuç ise öğretmen ücretlerinin, bu alanda hizmet üretenler için farklı farklı değerlendirilmeye ihtiyaç 

hissettiğidir. Kimi âlimler, kendi imkânları yeterli olduğu için araştırmalarını kendileri yapabilmiş, 

kendi öğrencilerine maddî yardımda dahi bulunabilmiş ve onlar için ücret herhangi bir şekilde sorun 

olmamıştır. Ancak bazıları kendi imkânlarının yetersizliği yüzünden sarayın ve diğer kimselerin 

destekleriyle ilim hayatının devamını ve canlılığını sağlamışlardır. Yani ücret konusu bir meslek 

olarak öğretmenlik ücreti şeklinde değil, öğretmenlik yapan kişinin ücreti bağlamında değerlendirilirse 

daha isabetli olacaktır. 
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4. ÖĞRETMENİN STATÜSÜ 

İslâm eğitim geleneğinde öğretmen kimliğinin toplumsal statüsünün oluşmasında bazı 

nedenlere bağlı olarak olumlu ve olumsuz yönde birtakım kalıp yargılar oluşmuştur. Her şeyden önce 

ilme ve âlime gösterilen ihtimam tartışılmayacak kadar güçlüdür. Toplumun hemen her kesiminin bu 

konuda aynı görüş ve düşüncede olduğundan şüphe edilemez. İslâm dininin temel kaynaklarının 

yanında yerleşmiş gelenekler de bu algıyı desteklemektedir. 

Kaynaklarda ilmi, âlimi ve öğretmeni yüceltici ve takdir edici çok sayıda ifadeye rastlamak 

mümkündür. Meselâ, Hz. Peygamber zamanında muallimlik yapabilecek esirlere, esir gibi değil 

muallim gibi davranıldığı görülmektedir. Bu anlayış; fakih, âlim, müderris, müeddib gibi seçkin 

öğretmenler için tarih boyunca böyledir. Ancak daha sonra bu konuda oldukça enteresan ve bir o kadar 

da tartışmaya açık yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Şöyle ki, âlimlerin taşıyıcı güç olarak görev aldığı 

eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında özellikle mekteb muallimlerinin şahsında 

öğretmenler hakkında birtakım olumsuz rivayetler zikredilmiştir. Bunlar arasında özellikle ilk 

dönemin önemli düşünürlerinden biri olan Câhız’ın (ö. 868) eserinde naklettiği, “Mekteb 

mualliminden daha ahmak”, “Muallimlere, koyun çobanlarına ve kadınlarla düşüp kalkanlara fikir 

danışmayınız.” ve “Ahmaklık; dokumacılar, muallimler ve ip bükücülerde bulunur.” (Cahız, 1985, I, 

ss. 248-249) gibi yaygın rivayetler bakılınca hakikaten mektep muallimlerine toplum tarafından çok da 

iyi gözle bakılmadığı düşünülebilir. Nitekim bu tür rivayetlerin varlığı İslâm eğitim tarihi 

araştırmalarında da özellikle mekteb muallimlerinin toplum içinde pek itibar görmedikleri şeklinde 

genel bir kabule yol açmıştır. Bunu haklı gösterecek rivayetler ışığında çeşitli ve bir o kadar da 

enteresan yorumlar yapılmıştır ve hâlâ daha yapılmaktadır. 

5. ÖĞRETMEN VE DEVLET ADAMI MÜNASEBETLERİ 

İslâm eğitim geleneğine bakıldığında idarecilerle âlimlerin ilk dönemlerde güçlü olmayan 

ilişkilerinin, zamanla siyasal ve mezhepsel ayrılıkların artmasıyla daha belirgin hale gelmiştir. Kur’an 

ve Sünnette yer alan âlimi yüceltici ifadeler, İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren Müslümanlar 

nazarında karşılık bulmuş; âlimler, her zaman üst düzeyde ehemmiyet ve saygı görürken, idareciler 

halk üzerinde otorite kurmakta zorlanmış, toplum içi ayrılık ve çatışmaları daha çok askeri güçle 

bertaraf etme yoluna gitmişlerdir.  

Hilâfet Emevîlere geçtikten sonra devlet yönetiminde bulunanlar, her zaman ilim konusunda 

yeterli derecede bilgi ve kültür sahibi kişilerden oluşmamıştır. Bunun için de bu dönemden itibaren 

dinî işlerin yürütülmesi ve halkın irşad edilmesi görevi âlimlere intikal etmeye başlamıştır. İdarî 

görevin ilmî görevden ayrılması, iki farklı zümrenin oluşmasını ve hem olumlu hem de olumsuz yönde 

karşılıklı ilişkilerin gelişmesini hızlandırmıştır.  

Muaviye, sultan olmadan henüz Şam valisi iken kıssacılara emir vererek onlardan, sabah 

namazından sonra ve akşam-yatsı namazları arasında mescitte halka kıssalar anlatarak kendisini ve 

Şam halkını övmelerini istemiştir. Bu şekilde Muaviye, halkın üzerinde etkisi olan bilgin kişilerin bu 

gücünden yararlanma yoluna giderek öğreticilere ilk olumsuz müdahaleyi yapmıştır (Çelebi, 1998, ss. 

166-167). Onun yolundan giden diğer Emevî sultanları devrinde de idarecilerle âlimlerin arasının 

pekiyi olmadığı, zaman zaman âlimler üzerinde etki kurmak isteyen sultanların, onların ilmi ve 
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eğitimci kimliklerine müdahale etmeye çalıştıkları bilinen bir vakıadır. Buna gösterilebilecek en iyi 

örneğin, Ebû Hanife’ye yapılanlar olduğu söylenebilir. Hicrî 130 senesinde son Emevî halifesi Mervan 

b. Muhammed’in (ö.132/750) Irak valisi İbn Hübeyre (ö.133/750), Ebû Hanife’yi kontrol altına almak 

ve onun Emevîlere sadakatini test etmek için ona kadılık veya haznedarlık teklif eder. Ebû Hanife bu 

teklifi kabul etmeyince onu hapse atar (Ebu Zehra, 1999, s. 46 vd.). Abbasîler devrinde de öğretmen 

ve devlet adamı ilişkileri zaman zaman gerginlik içinde ve iki yönlü olarak gelişmiştir. Abbasîler 

Beytü’l Hikme’yi kurup orada tercüme faaliyetleri yürütmüş ve âlimlere yüksek ücretle görev 

vermişlerdir. Özellikle kendisi de ilme düşkün biri olan Me’mun (ö.218/833) zamanında iki taraf 

arasındaki ilişkilerin önemli sayılabilecek bir düzlemde geliştiği söylenebilir. Ancak Abbasîler de 

zaman zaman Emevîler gibi baskıcı ve kontrolcü uygulamalara devam etmişler ve daha ilk yıllarında 

Emevîlerin yolundan gittiklerine işaret eden uygulamalara imza atmışlardır. Örneğin, Emevîler 

devrinde hapse atılan ve hapisten çıkınca Mekke’ye giden Ebû Hanife, Abbasîler iktidara gelince 

‘baskılar biter’ umuduyla tekrar Kûfe’ye döner; ilk başlarda işler yolunda gitmesine rağmen daha 

sonra onların da icraatlarını beğenmeyince eksiklikleri derslerinde tenkit etmeye devam eder. 

Neticesinde tekrar hapis ve üstüne bir de işkence hayatı başlar (Ebu Zehra, 1999, ss. 52-70). 

Selçuklu devrine gelindiğinde devlet adamları, bazen iyi niyetle bazen de politik sebeplerle 

artık eğitime doğrudan müdahale etmeye başlamışlardır. Büyük Selçuklu Devleti’nin en parlak veziri 

kabul edilen Nizamülmülk’ün, kendi adıyla ihdas etmeye başladığı Nizamiye medreseleri, Şii 

karşıtlığını esas alan ve Ehl-i Sünnet düşüncesine ağırlık veren bir eğitim anlayışı inşa etmiş; hatta Şiî 

fikirlere yatkınlığı olan müderrisler, medreselerden uzaklaştırılmıştır. Yine bu devirde yaşamış İmam 

Gazzâlî ise âlimlere şiddetle sultanlardan uzak durmalarını tavsiye ediyordu. Çünkü ona göre, dünya 

tatlı bir yeşilliktir ve yuları da sultanın elindedir. Eğer bir âlim sultana bulaşırsa onun gönlünü hoş 

tutmak, onu yüceltmek için fırsatlar kollamak derdine düşecektir. Sultan zalim olursa âlimin görevi 

bunu haykırmak ve buna karşı çıkmak olmalıdır (Gazzâlî, t.y., I, s. 174 vd.). 

Osmanlı devletine gelindiğinde, medreselerin artık kurumsal açıdan oturmuş olması 

dolayısıyla öğretmen sınıfı, tüm yönleriyle meslekleşme sürecini tamamlamaya başlamış ve ilmiye 

adıyla yeni bir bilgin-öğretmen sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu durum, onların sınıfsal özgürlük alanlarının 

genişlemesini ve özerk statülerinin gelişmesini sağlamıştır. Sınıf özgürlüğü neticesinde âlimlerin 

statüleri daha da belirgin hale gelmiş; devlet yönetimine katkıları çoğalmış ve yöneticilerin üstündeki 

etkileri artmıştır. Örneğin, en üst düzey âlimlerden seçilen, ilmiye sınıfında müderrislerin başı kabul 

edilen ve dinî konularda fetva veren müftüler (XVIII. asırdan itibaren daha çok Şeyhülislâm kavramı 

kullanılmıştır), müftülük makamı aracılığıyla padişahların da müracaat ettikleri bir otorite haline 

gelmişlerdir (Uzunçarşılı, 1988, ss. 174, 178).  

Neticede diğer bütün topluluklarda olduğu gibi İslâm toplumlarında da devlet adamlarıyla 

âlimlerin zaman zaman çok iyi ilişkiler kurdukları olmuştur. Ancak bunun aksine bu ilişkilerde 

tarafların şahsına bağlı olarak iyi niyet yoksunluğu, güç dengesi, gösteriş, vb. gibi pek çok nedenle 

çatışmalar, zıtlaşmalar ve bunların getirdiği oldukça olumsuz sonuçlar da ortaya çıkmıştır. Aradaki 

ilişkinin iyi kurulamayışı, yanlış anlamalara neden olabilmiştir. Belki bu ilişkinin nasıl olması 

gerektiği üzerinde tarafların diyalog eksiklikleri de olmuş olabilir. Öğretmen-idareci arasındaki 

dengenin nasıl kurulacağına dair bir fikir aranacak olursa, aynı zamanda yöneticilik de yapan hadis ve 

fıkıh âlimi İmam Mâverdî’nin, “Bazı sultanlar, üstün fazilet ve karakterleri nedeniyle ilme ilgi ve 

saygı gösterirler. Onlara ders veren âlimler bu hallerini istismar etmemelidirler. Âlimlerin hürmet ve 
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saygıya ihtiyacı olduğu gibi devlet adamlarının da yetki ve makamları nedeniyle buna hakları vardır.” 

(el-Mâverdî, 1988, s. 135) sözünden istifade edilebilir. Yani her iki tarafın yetki ve saygınlığına gölge 

düşürmeyecek, tarafların birbirleri üzerinde egemenlik kurmalarına izin vermeyecek bir yol 

tutulmasının dengeli ve seviyeli ilişki için önemli olduğu görülmektedir. Bu anlayışın, İslâm eğitim 

geleneğinde büyük oranda sağlandığı görülse de zaman zaman kesintiye uğradığı da olmuştur. 

6. ÖĞRETMEN VE DİSİPLİN 

İslâm eğitim geleneğinde dayağın bir disiplin aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağına 

yönelik tartışmalar oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. Hz. Peygamber döneminden başlayan bu 

tartışmalar, azalmakla beraber bugün de devam etmektedir. 

Bu süreçte Müslümanlar, eğitimde öğrenciye dayak atılıp atılamayacağı konusunda ikiye 

bölünmüşlerdir. Bir kısmı, belli şartlar altında öğretmenin, öğrencileri disipline etmek için 

dövebileceğini savunurken bir kısım İslâm âlimleri de bunun tam aksine çocuğa, hiçbir şekilde şiddet 

uygulanamayacağını savunmaktadırlar.  

Hz. Peygamber’den, “Yedi yaşına geldi mi çocuğa namazı emredin, on yaşına geldi mi, 

kılmadığı takdirde dövün!”, (Ebû Dâvûd, Salat, 25-26; Tirmizî, Mevâkıt 187)  şeklinde gelen rivayet, 

dayağın bir disiplin aracı olarak kullanılabileceği taraftarı olanların en önemli ve belki de tek temel 

delilidir. Hadisin metnine bakılınca bunun ebeveyn dışına çıkarılıp eğitim-öğretim ortamında 

öğretmenlerin bir te’dîb yöntemi olarak dayak yoluna başvurmalarını delillendirecek bir içeriğe sahip 

olmadığı ilk planda anlaşılabilir. Çünkü rivayette muhatap, doğrudan Hz. Peygamber’in ashabıdır ve 

rivayetin çeşitli varyantlarında dövülecek [(darb) (bir rivayette eddibû şeklinde-te’dîb edilecek)] olan 

kişi için, öğrenciler (talib, tilmiz, müteallim vs.)’den değil, çocuklar (sabî, sıbyan, ğulam, ğılman, 

evlâd ve ebnâ)’dan söz edilmektedir. Dahası mesele, sadece namaz öğretimiyle sınırlandırılmış ve 

dayak, en son kullanılabilecek bir yöntem olarak değerlendirilmiştir.  

Eğitimle ilgili eser veren ilk müelliflerden biri olan İbn Sahnûn ve onun görüşlerinden büyük 

oranda etkilenen Kabisî, dayağa cevaz verenlerin başında gelmektedirler. Onlara göre öğretmenin 

iyilikleri için çocukları cezalandırmasında (dövmesinde) bir beis yoktur. Ancak cezalandırma limiti 

üçü aşamaz. Bu sınır, bazı durumlarda (arkadaşına eziyet edene) baba izniyle artırılabilir. Derslerde 

tembellik, hatalarda tekrar, oyuna aşırı düşkünlük gibi durumlarda da edebe ve ırza mugayir 

olmayacak sözlerle azarlama ve ceza limitini 10’a kadar çıkarma söz konusu olabilir. Ancak İbn 

Sahnûn, cezayı bizzat öğretmenin tatbik etmesini, cezalandırma işini öğrencilere (yardımcılar 

kastedilmektedir) bırakmamasını istemiştir (İbn Sahnûn, 2009, ss. 45, 52). 

İbn Miskeveyh (ö.421/1030) çocukların nasıl eğitilmesi gerektiği üzerinde dururken onların 

çeşitli açılardan yetiştirilme kurallarına değinmiştir. İbn Miskeveyh’in, çocuk pahalı yiyeceklere 

düşkünlük gösterdiğinde onun kulağının çekilebileceğini söylemesi, öğretmenin dayak atabileceği 

anlamına gelmezse de bir diğer yerde öğretmen dayağını hoş gördüğü veya en azından eleştirmediği 

de bir gerçektir. Ona göre çocuğa öğretilecek davranış biçimlerinden birisi, öğretmen dövdüğü zaman 

bağırmaması ve başka yerlerden medet ummamasıdır. Zira bu, köle ve zayıf olanların davranışıdır. Bu 

gibi ifadelerinden onun, öğretmenlerin çocuklara dayakla ceza vermesi taraftarı olduğu 
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anlaşılmaktadır. Ancak bununla birlikte o, çocuklara yumuşak davranılması gerektiği üzerinde de 

durmaktadır (İbn Miskeveyh, 1983, s. 58 vd.). 

Gazzâlî de dayağa cevaz veren âlimlerden biridir. Ancak onun dayağa cevaz vermesi dayağın 

serbest bırakılmasına yönelik değil -ifadeden anlaşıldığına göre- dayakta sınırın kaçtığı bir ortamda 

ona bir kayıt koymaya yöneliktir. Onun bu konudaki görüşü, “Muallimin ince meziyetlerinden biri de 

talebeyi doğrudan doğruya tahkir mahiyetinde olmayıp ima ve şefkat yoluyla kötü huylardan 

menetmektir. Çünkü kusuru açıkça söylemek hayâ perdesini yırtar, sahibine fenalık cesareti verir. 

Dayağı ve azarlamayı azaltmak gerekir.” şeklindedir (Gazzâlî, t.y., I, s. 143). 

Bunların dışında İbn Sina, İbn Rüşd ve Alâeddin Çelebi gibi İslam âlimleri de dayağı meşru 

gören İslam düşünürleri arasındadırlar (Nazıroğlu, 2011, ss. 127-129).  

Dayak atılması taraftarı olanların bu görüşlerine karşı nispeten daha sonraki dönemlerde 

yaşayan bazı İslâm âlimleri de eğitimde dayağa başvurulmamasını istemişlerdir.  

Bu görüşe karşı çıkan İslam âlimlerinden biri olan Mâverdî (ö.450/1058), öğrencilere karşı 

sert davranmamanın âlimlerin edeplerinden biri olduğunu ifade etmektedir. Ona göre öğretme 

esnasında âlim, küçükleri tahkir etmekten ve müptedileri (derse yeni başlayanları) küçümsemekten 

sakınmalıdır. Bu görüşünü oldukça pedagojik bir gerekçeyle savunan Mâverdî, öğrenciyi bu şekilde 

teşvik etmenin çok daha yararlı olduğunu ifade etmektedir (el-Mâverdî, 1988, s. 139). 

Dayağa karşı çıkan İslâm âlimlerini zikrederken, görüşlerine başvurulması gereken İbn 

Haldûn’a özel bir yer ayırmak ve onun görüşlerine güçlü bir vurgu yapmak gerekir. Onun öğrencilere 

sert davranmanın zararlarını ortaya koyarken söylediği sözler, bugün için dahi oldukça önemli bir 

pedagojik anlayışı yansıtmaktadır. Dayağa karşı çıkarken, Mâverdî’ye paralel olarak dayağın yol 

açacağı olumsuz sonuçlara vurgu yapan İbn Haldûn, dayağın, öğrencin istek ve neşesini yok 

edeceğini, öğrenciyi tembelliğe teşvik edeceğini ifade etmektedir. Ayrıca öğrencinin kendisini baskı 

altında hissedeceği için doğruları söylemekten çekineceğini, riyakârlığa ve ikiyüzlülüğe temayül 

edeceğini belirtmektedir. Bu davranışların devamının zamanla öğrencide birer karakter özelliği 

oluşturacağını, ondaki iyi ve güzel meziyet kazanma melekesini yok edeceğini de belirten İbn Haldûn, 

zulüm ve şiddetle eğitilen kişinin zamanla iyilik yolunu terk edip kötülük yoluna sapacağına, 

tepetaklak olup esfel-i safiline doğru yüz tutacağına işaret etmektedir (İbn Haldun, III, t.y., s. 1253 

vd.). 

Netice olarak denilebilir ki, İslâm eğitim geleneğinde disiplin sağlama konusunda 

öğretmenlere farklı yöntemler kullanma konusunda salâhiyet verilmiştir. Ancak, öğretmenlere hiçbir 

zaman öğrenciyi cezalandırırken sınırsız bir şiddet uygulama konusunda özgürlük tanınmamıştır. 

Dayak, başvurulması gereken en son çare olarak değerlendirilmiştir. Disiplin sağlama konusunda 

zaman zaman bugünkü eğitim psikolojisi ve sınıf yönetimi anlayışına yakın denebilecek esneklik ve 

çeşitlilik arayışlarına girilmiştir. Disiplinde amacın, öğrenciyi kötü ve zararlı kabul edilen davranışları 

terke zorlamak, sınıf içi düzeni temin etmek, öğrenmeyi hızlandırmak ve ahlâkî olgunluğu temin 

etmek gibi sonuçlara ulaşmak olduğuna işaret edilmiştir. 

7. SONUÇ 
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Her geçen gün daha da teknik bir alana dönüşen öğretmenlik, muhtemelen insanlığın en eski 

mesleklerinden biridir. İnsanoğlu, hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu en basit davranışlardan hayatı 

dönüştürmek için uğraş verdiği en kompleks araştırmalara kadar her anını bir öğrenme faaliyeti 

sonucunda yapılandırmaktadır. İnsanoğlunun bu tabii zorunluluğu öğrenmeyi kılavuzlayan öğretmenin 

vazgeçilmez hale gelmesinin de sebebidir. Bunun için, öğretmen, ne kadar yetkinse öğrenci, o kadar 

şanslıdır demek abartılı bir yaklaşım olmasa gerektir.  

O halde toplumun temel görevi, öğretmenini en iyi bireylerinden seçmek ve onu tarihsel 

birikimi de göz önünde bulundurarak en üst düzey yetkinliklerle donatmak olmalıdır. Bu amaca 

giderken geçmişin doğrularını günümüze uyarlamak, yanlışlarını elimine etmek ve sunduğu 

fırsatlardan alabildiğine yararlanmak kaçınılmaz bir görev addedilmelidir. 

Öğretmen yetiştirirken geçmişten yararlanacaksak, bu konuda tüm insanlığın tecrübesi bize bir 

şeyler katacaktır. Bu tecrübe için de kültür ve eğitim tarihimizi belirgin biçimde etkileyen İslam eğitim 

geleneğinden istifade etmemek için hiçbir geçerli neden yoktur. İslam eğitim geleneği, başlangıç 

dönemlerinden bugüne kadar farklı alanlarda, öğretmenini tartışmış, onun daha nitelikli hale gelmesi 

için hem düşünsel hem de kurumsal anlamda önemli birikimler oluşturmuştur. Bu birikimler, bugün 

öğretmen yetiştirme noktasında bazı sıkıntıları olan ve yer yer krizler yaşayan genelde öğretmen 

yetiştiren kurumlarımız ve özelde yüksek din öğretimi sistemi için dikkate alınmaya değer ipuçlarına 

sahiptir.  
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ÖZET 

Türkiye’de yüksek din öğretimi sorumluluğu, ilahiyat/İslami ilimler fakültelerine verilmiştir. Bu 

fakülteler, bir yandan eğitim-öğretim faaliyetleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi 

kurumların nitelikli eleman ihtiyacını karşılarken, öte yandan akademik faaliyetleri aracılığıyla dini alanda 

bilimsel bilgi üretme ya da var olan dini bilgiyi metodolojik araştırmalarla bilimselleştirme gayretindedir. Bunu 

yaparken iş gördüğü alanın hassasiyetlerinin gereğinden fazla olması ve devletten ya da farklı toplumsal 

kesimlerden gelecek müdahalelere açık olması dolayısıyla bu süreçte çeşitli tartışmaların nesnesi olmaktan da 

kurtulamamaktadır. Ne yazık ki, Türkiye’deki ilahiyat tartışmalarında çoğunlukla soruna akademik, düşünsel ve 

bilimsel yaklaşım yerine ideolojik ve politik, hatta mezhep ve meşrep temelli yaklaşımlar baskın çıkmakta ve var 

olan niteliksel çözüm arayışları da bu süreçte malul hale gelmektedir. Sağaltılması zor bu malullük, bilimsel 

literatürden çok bilim dışı alanlarda ortaya çıkmakta; ancak, tez zamanda bilimsel alana sirayet etmesi 

engellenememektedir. Bu bildiride bu zaaftan mümkün olduğunca kaçınılarak yüksek din öğretiminin sorunları 

ana hatlarıyla betimlenecektir. Bunu yaparken mutat olduğu üzere konunun ve gayet tabii sorunun arka planının 

gelişim sürecine göz atılacak; ardından beş temel başlık altında ilahiyatın sorun alanlarına inilecektir. Bu sorun 

alanları; vizyon ve misyon sorunları, yapısal sorunlar, kaliteye dair sorunlar, özerklik sorunu ve meşruiyet 

sorunu olarak tasnif edilecektir. 

Anahtar kavramlar: din eğitimi, yüksek din öğretimi, ilahiyat, özerklik, meşruiyet 

A DESCRIPTIVE EVALUATION ON THE MAIN PROBLEM AREAS OF HIGHER 

RELIGIOUS EDUCATION 

ABSTRACT 

Responsibility of higher religious education is given the faculties of divinity / Islamic studies in Turkey. 

These faculties, on the one hand, strive to meet the need for qualified staff of institutions such as the Presidency 

of Religious Affairs and the Ministry of National Education by means of educational activities and on the other 

hand to produce scientific information on religion through academic activities or to scientize already existing 

religious knowledge through methodological researches. In doing so, he does not get rid of the objections of 

various debates in this process because the sensitivity of the field he works in is excessive and is open to 

interventions from the state or from different social groups. Unfortunately, the problem in theological debate in 

Turkey is based on ideological and political rather than academic, intellectual and scientific approach. The 

search for existing qualitative solutions is also becoming weakened in this process. This invaluable invalidity 

emerges more in unscientific fields than in scientific literature; but cannot prevent the spread of scientific work 

in a short time. In this paper, we will address the problems of higher religious education by reducing the impact 

of this situation as much as possible. In doing so, we will look at the development process of the background of 

                                                            
  Bu bildiri, Türkiye’de İlahiyat Eğitimi (Rize: STS Yayınları, 2016) adlı çalışmamızdan yararlanılarak 

hazırlanmıştır. 
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the problem; then we will address the problem areas of theology under five basic headings. These problem areas 

are, vision and mission problems, structural problems, quality problem, autonomy problem and legitimacy 

problem. 

Key Words: religious education, higher religious education, theology, autonomy, legitimacy 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de 19. yüzyılın sonuna kadar Meşihat Makamı’na bağlı medreselerde yüksek düzeyde 

ilahiyat eğitimi yapılmakta; bu medreseler, toplumun ve devletin ihtiyaç duyduğu görevlileri 

yetiştirmenin yanında öyle ya da böyle toplumun talep ettiği bilgiyi de üretmekteydi. Ancak 

medreseler, Osmanlı Devleti’nin zayıflamaya başladığı tarihlerden itibaren ilmi etkisini yitirmiş, 

devletin ve toplumun çağdaş taleplerini karşılayamayınca da gözden düşmüştür. Bundan dolayı da 19. 

yüzyılın sonlarında alternatif ilahiyat eğitimi kurumları için arayışlara girişilmiş; nitekim Sultan II. 

Abdülhamit zamanında bu arayışlar, somut biçimde karşılık bulmaya başlamıştır. Bunun neticesi 

olarak 1900 yılında Darülfünun-i Şahane bünyesinde Ulum-i Âliye-i Diniye adıyla bir ilahiyat eğitimi 

kurumu ihdas edilmiştir. II. Meşrutiyet’in ilanının ardından adı Ulûm-i Şer’iye olan bu bölüm, 1914 

yılında Darü’l Hilafeti’l-Âliye medresesinin Âli kısmı açılınca tamamen lağvedilmiş, burada öğrenim 

gören talebeler de medreseye aktarılmıştır. 

Cumhuriyet ilan edildikten sonra 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılarak 

bütün öğretim müesseseleri ilgili kurumlardan alınıp Maarif Vekâletine bağlanmış; kanunun amir 

hükmü gereğince 21 Nisan 1924 tarihinde Darülfünun’da mevcut dört fakülteye İlahiyat Fakültesi de 

eklenmiştir. Fakülte, 1933 yılında gerçekleştirilen üniversite reformuyla ömrünü tamamlamış; bu 

reformla öğrencisi olmayan etkisiz bir enstitüye dönüştürülmüş; bu enstitü de 1936 yılında tarih 

sahnesinden silinmiştir. Bu tarihten sonra ülkede, yüksek düzeyde din eğitimi-öğretimi veren ya da bu 

alanda araştırma yapan bir kurum kalmamıştır (Ayhan, 1999, ss. 59-60). 

1948 yılının başında yeniden bir ilahiyat fakültesi açılması için Meclis’e teklif verilmiş ve 3 

Mayıs 1949 tarihinde Ankara Üniversitesine bağlı bir ilahiyat fakültesinin kurulmasına karar 

verilmiştir (Koştaş, 1999, s. 149). Bu tarihten on yıl sonra İstanbul’da ilk kez üniversite dışında bir 

ilahiyat eğitimi kurumu açılmıştır. MEB Müdürler Komisyonu kararıyla açılan bu müessesenin adı, 

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’dür. Enstitü, 19 Kasım 1959 tarihinde eğitime başlamıştır. Yüksek 

İslam enstitülerinin açılması, bu tarihten sonra peyderpey devam etmiş, 1980 askeri ihtilaline kadar 

toplam yüksek İslam enstitüsü sayısı sekize yükselmiştir. Öte yandan Atatürk Üniversitesi Senatosu, 

12 Şubat 1971 tarihinde aldığı kararla dini alanda yeni bir fakülte açılmasını onaylamış ve fakültenin 

ismini İslami İlimler Fakültesi olarak belirlemiştir (Bkz. Aydın, 2005). Böylece üniversite bünyesine 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden sonra yeni bir ilahiyat fakültesi daha eklenmiştir. Bütün 

bu gelişmelerle belli bir aşamaya gelen ilahiyat eğitimi, 1982 yılında yüksek İslam enstitülerinin 

üniversiteye devredilerek fakülteye çevrilmesiyle yeni bir döneme girmiştir. Bu tarihten itibaren resmi 

anlamda sadece üniversite bünyesinde faaliyet yürüten bu kurumlar,1990’lı yılların sonlarına kadar 

nispeten istikrarlı bir büyüme gerçekleştirmiştir. O tarihten sonra ise politik müdahalelerle önce sert 

bir küçülme, ardından yine politik müdahalelerle kontrolsüz bir büyüme dönemi yaşamıştır. 

Geldiğimiz noktada ilahiyat eğitimi yapan kurum sayısı yüzü, hâlihazırda eğitim gören ve daha önce 

mezun olmuş olan öğrenci sayısı yüz bini aşmıştır. Bu kısa tarihinden de anlaşılacağı gibi, istikrardan 
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bu kadar uzak bir kurumun pek çok sorunu olması kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımızda durmaktadır 

(Bkz. Erciyes Üniversitesi-İSAV, 2014; SDÜ İlahiyat Fakültesi, 2004). 

2. İLAHİYAT FAKÜLTELERİNİN SORUNLARI 

2.1. İşlevsellik ve Amaç 

Türkiye’de pek çok ilahiyat fakültesinin web sayfasında görülmesi mümkün olan kurumsal 

amaçlara baktığımız zaman yetiştirilmesi planlanan öğrenci ve yapılması düşünülen bilimsel 

faaliyeteler için bilgi birikimine, bilimselliğe, problem çözmeye, eleştirel düşünmeye, yorumlamaya, 

hayat boyu öğrenmeye, hoşgörü ve saygıya, erdemliliğe, yeniliğe açık olmaya ve evrenselliğe yapılan 

güçlü atıfları görmek mümkündür. Pek çoğunu çağdaş dünyanın ürettiği bu kavramların ilahiyatların 

amaçlarını ifade etmek için sorgusuz sualsiz ödünç alınmasında, kuşkusuz bunların doğrudan 

ilahiyatın varlık sebebini meşrulaştırma kapasitelerinin yanı sıra bir bakıma dostlar alışverişte görsün 

kabilinden yazılmalarının da etkisi büyüktür. Zira Türkiye’de çeşitli bilimsel mecralarda konunun 

uzmanları tarafından da dile getirilen bu ve benzeri amaç ifadeleri, ilahiyat eğitimi yapan fakülteler 

tarafından kolayca benimsenmekteyse de sahada aynı doğrultuda bir eğitim-öğretim ve araştırma 

faaliyetinin yapıldığını söylemek oldukça güçtür. Bir bakıma büyük ve önemli laflar edilmesine 

rağmen yapılan işler nispeten küçük ve yüzeysel kalmaktadır. 

Gayet tabii, bu demek değildir ki ilahiyat fakülteleri hiçbir olumlu iş yapmamaktadır. Vaat 

ettikleri büyük hedeflere yaklaşamamış olsalar da ülke genelinde din ve eğitim hizmeti sunan insan 

yetiştirme noktasında devletin ve toplumun sağladığı parasal ve insani kaynağı en azından 

üniversitenin diğer birimleri kadar olumlu değerlendirdiklerini kabul etmek gerekir. Çünkü bu 

kurumlar, hem Diyanet’e hem de Milli Eğitim’e ihtiyaç duyduğu hizmeti sunma potansiyeli taşıyan 

niceliksel anlamda yeterli sayıda meslek erbabı yetiştirmektedir. Bu, elbette yadsınamaz bir hizmettir. 

Ancak yetiştirdiği bu kişilerin sahada ürettikleri din ve eğitim hizmetinin devletin ve toplumun bu 

yöndeki talebini niteliksel anlamda tam olarak karşılayıp karşılamadığı hakkında kuşkular 

bulunmaktadır. Hem öğretmen olarak eğitim sisteminin farklı tür ve kademelerinde görev yapanlara, 

hem de din görevlisi olarak Diyanet’te değişik unvan ve kademelerde hizmet icra edenlere yönelen 

nitelik merkezli her eleştiri, dolaylı olarak bu kişileri yetiştiren ilahiyat eğitimi kurumlarının da 

sorgulanmasını beraberinde getirmektedir. Bu alanlardaki eleştirilerin de oldukça yaygın olduğunu 

herhalde tekrardan dile getirmeye gerek yoktur. 

İlahiyat fakültelerinin, bunun dışında ürettikleri dini ve tarihsel bilgiyle de önemli bir işlev 

gördükleri söylenebilir. Bu işlev, hem bilimsel bilgi ihtiyacını hem de pratik dini bilgi talebini 

kapsamaktadır. Ancak ilahiyatın bilgi üretiminde ve dolayısıyla entelektüel çabasında bazı sorunlar da 

yok değildir. Bu sorunların başında bilimsel meşruiyet anlamında ciddi sıkıntıları bulunan mevcut dini 

yapının korunması ve hatta paradoksal biçimde yeniden üretilmesi gelmektedir. Bunun yanı sıra 

Müslüman toplumların kurumsallaşması sürecinde nispeten geç dönemlerde üretilen çoğunluğu 

problemli bir dile sahip, gücü, şiddeti ve otoriteyi meşrulaştıran bazı bilgi ve anlayışların çağdaş 

dönem Müslümanı için üst değer olmaktan çıkarılmasına yönelik metodolojik çabaların yadsınması ve 

bu çabaları ortaya koyan ilahiyatçıların ötekileştirilmesi de problemli bir yaklaşımdır. Bu durumun 

tersi olarak, tarihsel ve geleneksel bilgi birikimine yönelik toptancı bir ötekileştirme de sorunun diğer 

yüzünün yumuşak karnını temsil etmektedir. Neticede ilahiyat fakültelerinin amaçlarıyla ilgili en 
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belirgin sorunun, gerçek durumla ideal durum arasındaki büyük fark olduğu söylenebilir. Fark 

büyüktür, ancak çözüm nispeten kolaydır. En azından yapılması gereken şey bellidir. Bu da işe 

koşulan kişilerin işle ilgili ehliyetlerinin diğer vasıflarının önünde tutulması; kurum ve kişilerin zekâ, 

yetenek ve kapasitelerine gerçekçi yaklaşımdan ibarettir.  

2.2. Yapısal ve Kurumsal Sorunlar 

İlahiyat fakültelerinin işlevsellik ve amaç sorunuyla karşılaştırılınca çok daha karmaşık olan 

ve çözümü de bir o kadar zor olan problem alanı, yapısal ve kurumsal tıkanıklıktır. Bu tıkanıklık, 

bazen fakülteye verilecek ismin ne olacağı gibi son derece yüzeysel bir meselede ortaya çıkarken, 

bazen nasıl bir bölümleşmeye gidileceğinden örgün ve uzaktan / açık öğretim olanaklarına kadar çok 

daha kompleks bir karaktere bürünebilmektedir.  

İsimlendirme: İlahiyat fakültelerinin yeniden yapılandırılması işi, son yıllarda birçok 

bakımdan çıkmaza girmiş olduğu halde, bu sürecin önemli uğraşlarından biri haline gelen bu 

fakülteleri isimlendirme meselesi ilahiyatlar için hiç yoktan yeni bir problem alanı açmıştır. İlk bakışta 

önemsiz bir detay gibi görünen bu durum, aslında zihniyet tahlili açısından oldukça dikkat çekicidir. 

Bilindiği üzere yüksek din öğretimi faaliyetlerini ifa eden kurumlar için 1924 yılında kullanılmaya 

başlanılan “ilahiyat” sözcüğüne 1959 yılında yüksek İslam enstitüsü de eklenmiş, 1982 yılında 

ikinciden vazgeçilmiş; bu alanda tek isim olarak ilahiyat kalmıştı. Bu durum, 2000’li yıllardan sonra 

açılan yeni yüksek din öğretimi kurumlarına farklı isimlerin verilmesiyle sona erdirilmiştir. İlahiyat 

eğitimi alanını en azından görünüşte çeşitlendiren bu gelişme, daha sonra mevcut tüm kurumların 

“İslami İlimler” ismine dönüştürülmesi teşebbüsüyle yeniden tek tipleştirilmeye evrilmiştir. 2013 

yılındaki bu baskın girişim, tam anlamıyla başarılı olamasa da, ondan sonra açılan yeni fakültelere 

sadece İslami ilimler isminin verilmesi sürecini başlatmıştır. Böylece hâlihazırda din bilimleri, dini 

ilimler gibi birkaç farklı ismin dışında ana kitleyi ilahiyat ve İslami ilimlerin oluşturduğu bir yüksek 

din öğretimi atlası ortaya çıkmış oldu.  

Bu duruma dışarıdan bakınca en basit ve yalın bir uzlaşıyla dahi rahatlıkla çözümlenebilecek 

isimlendirme konusunda başta ilahiyatçılar olmak üzere bu kurumlarla ilgisi bulunan toplumsal 

kesimler ikiye bölünmüş oldular. Çünkü ilahiyat kavramının temsil ettiği dünyayla İslami ilimler 

tamlamasının temsil ettiği dünya birbirinden oldukça farklı çağrışımlara sahipti. Esasında kavramsal 

bir savrulma olan bu denklemde İslami ilimler, daha dini/dindar bir çağrışıma sahip olurken; ilahiyat, 

felsefeyi, Batı’yı, modernizmi, çağdaşlığı vesaireyi temsil eden ya da ettiği varsayılan yoz ve yabancı 

bir kulvara sıkıştırıldı. Oysa ilahiyat kavramı, özellikle ilahiyatçılar için kendine burada bahsedilen 

etiketlerden çok daha fazlasını, hatta dinilik ve dindarlığı da kapsayan etimoloji ötesi bir havzayı uzun 

zaman önce yaratmış durumdaydı. Kuşkusuz ilahiyat kavramına yönelen içinde naif bir tedirginlik de 

barındıran bu dışlayıcı perspektif, Cumhuriyet’e ve onun din algısına gösterilen tepkiden bağımsız bir 

denklemde yorumlanamaz. Ancak ilahiyatçıların kahir ekseriyetinin dahi başta kurgulanan dini ve dini 

hayatı tashih ya da reforme etme görevini reddetmişken, bu algıyı canlı tutmaya çalışmak, en iyimser 

tavırla iyi niyetten yoksun bir anlayış olarak değerlendirilmelidir. Burada yapılması gereken şey, 

yüksek din öğretimi alanını farklı isimlere açık tutmak; ama bu açıklığı sadece isimde değil, içerikte 

de sağlamaktır. 
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Çoğunlukla yapay bir tartışma olan isimlendirme sorununu bir kenara bırakınca ilahiyatların 

gerçek meselelerine eğilmek daha kolay olmaktadır. Örneğin isim tartışmasına göre çok daha derinlikli 

ve bir o kadar da çetrefilli bir alan olan bölümleşme hususunda ilahiyat çevrelerinde kayda değer bir 

kararsızlık ve hatta bir kafa karışıklığı bulunmaktadır. Bunun kanaatimizce en önemli nedenlerinden 

biri; kitap, söz ve gelenek üzerine bina edilen teorik din ve ilahiyat algısıyla, pratikteki din ve eğitim 

hizmetlerinin birbirleriyle örtüştürülememesidir. Buna Türk üniversite sisteminin akademik 

yapılanmasının ilahiyata uyarlanamamasını da ekleyince sorun daha da müzminleşmektedir. Çünkü 

Türkiye’de üniversiteler, genelde lisansta sahip oldukları akademik bölümlerin her birinde okuyan 

öğrencilere ayrı ayrı diploma verirken, tıp ve ilahiyat gibi fakültelerde farklı akademik bölümler 

olmasına rağmen lisans düzeyinde sadece bir diploma verilmektedir. Bu da bir dizi karışıklığa ve 

yönetim zorluğuna yol açmaktadır. Bu durumda doğal olarak, “Nasıl bir ilahiyat kurgulamalıyız?” 

sorusunun cevabını vermek, oldukça zor bir uğraş haline gelmektedir. İlahiyat, bir bilim disiplini 

olarak camide din görevlisi, okulda din eğitimcisi ve fakültede din araştırmacısı yetiştirme 

potansiyeline sahip olmakla beraber, bunların her biri için ayrı diploma vermemekte; dolayısıyla farklı 

amaçlar için özelleştirilmiş bir program yapma imkânına da sahip olamamaktadır. Bu manada 

gelişigüzel ortaya çıkan din kültürü ve ahlak bilgisi, dünya dinleri, yaygın din öğretimi gibi lisans 

bölümleri, tezsiz yüksek lisans ve dini danışmanlık gibi lisansüstü açılım denemeleri de çoğunlukla 

akim kalmaktadır. Bu sorunun kaynağında ideal bir ilahiyat yapılanmasının nasıl olması gerektiği 

konusundaki indirgemeci ve ideolojik tutumların hatırı sayılır etkisi vardır  (Bkz. Nazıroğlu, 2016). 

İlahiyat eğitimini bunlardan da öte tehdit eden en önemli gelişme ise uzaktan eğitim 

(İLİTAM) ve açık öğretim uygulamalarının özelikle son yıllarda korkunç derece yaygınlaşmasıdır. 

Hizmet üretenler için öncelikli olarak maddi kazanç, hizmet alanlar içinse kısa yoldan ve 

üniversiteleşmeden (!) diploma tedarikini mümkün kılan bu uygulamalar muhtemelen örgün ilahiyat 

eğitimini ve ilahiyatçı kimliğini orta ve uzun vadede dönüşü olmayan bir çıkmaza sürükleyecektir. 

2.3. İdari Özerklik ve Akademik Özgürlük Sorunu 

İlahiyat fakültelerinin bir diğer sorun alanı da idari özerklik ve akademik özgürlük alanında 

ortaya çıkmaktadır. İdari özerklik ve akademik özgürlük, üniversiteyi gerçek anlamda üniversite yapan 

iki temel ilke olduğu (Özipek, 2003, s. 188)  gibi ilahiyatın da üniversite içinde olmasını anlamlı kılan 

vazgeçilmez ilkelerdir. Aynı zamanda bu iki ilkenin olması ya da olmaması, ilahiyat fakültelerini ve 

burada icra edilen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini büyük oranda değiştirme potansiyeline 

sahiptir. Burada ilahiyat fakültelerinin idari özerkliğinden bahsederken hem YÖK’ün hem de siyasetin 

hatta zaman zaman yargı kurumlarının müdahaleleri; akademik özgürlükten bahsederken de yine 

benzer otoritelerin yanı sıra kariyer sistemlerindeki bağımlılıklar ve kişisel tutsaklıklar akla gelmelidir. 

Türkiye’de idari özerklik konusunda genel anlamda ciddi sorunlar vardır. Ancak ilahiyatlar 

için bu durum bir adım daha ileri taşınmaktadır. Bir üniversitenin en temel özelliği olan kendi 

kararlarının imkân ve kapasitesi ölçüsünde kendi kurulları tarafından alınması hususunun, ilahiyatlar 

için çoğu zaman devre dışı bırakıldığı ve bu fakültelerde kanunla belirlenmiş kurulların hemen hemen 

hepsinin usulen var olduğu bilinen bir durumdur. İlahiyat müfredatının YÖK tarafından çoğu zaman 

akademik beklenti ve kaygılar dışındaki saiklerle belirlenmesi ve fakültelere dayatılması, idari 

özerkliğin en açık ihlallerinin başında gelmektedir. Bu bağlamda okutulacak derslerin dağılımında ve 

kontenjanların belirlenmesinde fakültelerin yetkili kurullarından çıkan taleplerin dikkate alınmaması, 
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eleştiriye açık bir başka konudur. Bütün bunlardan belki daha da tehlikeli bir müdahale ise fakültelere 

belli bir eğitim mantığı ve felsefe telkini yapılmasıdır. Siyasetin ve eğitim bürokrasisinin iyi ya da 

kötü hangi niyetle olursa olsun, ilahiyatları bağımlı kılmaktan vazgeçmesinin gerekliliği açıktır. 

Çünkü iyi niyetle de olsa müdahale, her durumda aleyhte olmakta ve yarın yapılacak daha kötü amaçlı 

müdahaleler için siyasi, hukuki ve ahlaki zemin oluşturmaktadır. Kuşkusuz ilahiyat fakülteleri, henüz 

1900 yılında üniversiteye intisap ettiğinde dahi devlet tarafından kendisine biçilen ve devletin din ve 

toplum politikalarının desteklenmesini önceleyen hassas bir konuma sahip olmuştur. O günden bugüne 

çok zaman geçmiş olmasına rağmen, bu rolü hakkıyla gerçekleştirmesi için devlet gücünü temsil 

edenlerin nefesini her zaman ensesinde hissetmiş; yaşadığı kontrol-otokontrol/özerklik-özgürlük 

açmazını bir türlü aşamamıştır (Nazıroğlu, 2016). 

İdari özerklikten yoksunluk, yönetim mekanizmalarında kritik gedikler oluştururken akademik 

özgürlük sorunu ise daha çok bilimsel ve eğitimsel alanlarda zaaf yaratmaktadır. Özellikle akademik 

yükselmelerin kurumsal, bilimsel ve etik kontrol ve denetleme mekanizmalarının objektif kapsamı 

dışarıda bırakılarak üst akademik hiyerarşinin sübjektif denetimine mahkum edilmesi, alttan gelen 

bilim insanlarının özgürce eğitim yapma, yazma ve eleştirme imkânını önemli oranda azaltmaktadır. 

Bu durum, mevcut yapının bilimsel ve etik kaygıdan ziyade kişisel kaygıyı öncelediği anlamına 

gelmektedir. Kaldı ki, ülkemizde verili bilimsel bilgi üretimin en yoğun üretildiği ve akademisyenlerin 

en verimli olduğu zamanlar, kariyer gelişiminin devam ettiği doçentlik öncesi dönemlerdir. 

Dolayısıyla kişisel kaygının bilimsel kaygının önüne geçmesi, toplamda akademik birikimin zaafa 

uğramasına yol açma tehdidini içinde barındırmaktadır. 

Öte yandan şunu da belirtmek gerekir ki,  idari ve akademik anlamda ilahiyat fakültelerine bu 

kadar açık ve kolay müdahale edilmesinin ardında camianın içinde bulunduğu ruhsal tutsaklığın da 

önemli bir yeri vardır. Korku, kaygı ve beklentiyle şekillenen bu tutsaklık, ilahiyatları ve ilahiyatçıları 

tüm otoriteler karşısında zayıf birer kula ve kuklaya dönüştürmektedir. Bundan kurtuluşun yolu da 

zihinlerin aydınlanmasından; korku, kaygı ve beklentilerin minimize edilmesinden hatta tamamıyla 

aşılmasından geçmektedir. 

2.4. Meşruiyet Sorunu 

İlahiyat fakültelerinin bir başka sorunu da meşruiyet sorunudur. Sosyolojik anlamda her 

kurumun faaliyet gösterdiği alanda muteber bir özne olarak saygı görmesi ve ürettiği hizmetin bu 

hizmeti talep edenlerce kıymetlendirilmesi için yasal ve toplumsal meşruiyete ihtiyacı vardır. Bir 

kurumun bunu tesis edememesi demek, meşruiyet krizine girmesi ve yasal ve toplumsal açıdan 

gayrimeşru bir alana itilmesi demektir (Okumuş, 2003). Yüksek din öğretimi kurumları için de bu 

kural geçerlidir. Ne yazık ki bu kurumların, din ve din bilimi alanında kendilerini meşru bir otorite 

olarak tasdik etmesi gereken devlet erki ve toplumsal çevreler nazarında meşru bir özne olarak kabul 

edildiğini söylemek güçtür. Bu bağlamda ilahiyatların meşruiyetini dört farklı kesim nazarında ele 

almak lazımdır. Bu kesimler devlet, seküler çevreler, örgütlü dini çevreler ve örgütsüz dindarlar/cami 

cemaatidir.  

İlahiyatın devletin gözünde stabil bir konumu yoktur. Devlet, kendini yöneten iktidarın siyasi 

tercihine göre bazen ilahiyatı bir tehdit olarak görmüş, bazen de kendi siyasetinin meşruiyet kaynağı 

olarak telakki etmiştir. Bu durum, Cumhuriyet’in kuruluş dönemlerinde de ara dönemlerinde de 
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konsolidasyon dönemlerinde de üç aşağı beş yukarı aynı olmuştur. Ancak özellikle 1990’lı yıllarda 28 

Şubat süreci sonrasında devletle ilahiyat fakülteleri arasındaki krizler iyice şiddetlenmiş; bu süreç, 

ilahiyatlar için olumsuz pek çok sonuç doğurmuştur. 28 Şubat’ın hemen ardından başlayan devletin 

kısıtlayıcı müdahaleleri, ilahiyatı bir nevi varoluşsal bir krize sokmuştur. Bu müdahalelerin gerekçesi, 

ilahiyatların devletin temel referanslarına yeterince hizmet etmediği düşüncesidir. Bir bakıma devlet, 

mezkûr yıllarda ilahiyatın meşruiyetine dair derin kuşkulara sahiptir. Bundan dolayı da devlet, meşru 

baskı aygıtlarını kullanarak ilahiyatı kendince daha meşru bir zemine çekmeye çalışmıştır. Neyse ki bu 

süreç tahmin edildiği kadar uzun sürmemiş; devleti yöneten siyasi figürler değişince devletin ve onun 

kurumlarının ilahiyata bakış açısı da değişmeye başlamıştır. Yeni siyasi figür için ‘meşru ilahiyat’, 

eski siyasi figürlerinkinden oldukça farklı olduğundan bunun birtakım sonuçlarının olması da 

kaçınılmazdı. Nitekim öyle de oldu ve devlet, 2010’lu yıllara gelirken yeni bir ilahiyat perspektifi 

ortaya koyarak seleflerine göre meşru olan ilahiyat algısını değiştirmeye ve yeni bir meşru ilahiyat 

çerçevesi oturtmaya, bunu yaparken de seri müdahalelere başlamıştır. 

Devletin ilahiyata bakışını daha çok müdahale ve kontrol bağlamında ele alırken, toplumsal 

kesimlerde oluşan algıyı ise yaşantı, ön yargı ve iletişim penceresinden değerlendirmek gerekmektedir. 

Bu bağlamda ilk olarak dine mesafeli ve seküler bir yaşam biçimine sahip kişilerin ilahiyat algısının 

özellikle devletin 28 Şubat’taki algısıyla paralellik gösterdiğini söylemek mümkündür. Bu algı da 

nispeten olumsuz bir algıdır. Çünkü ilahiyatların yapıp ettiklerinden bağımsız olarak, seküler insanlar, 

dine ve din düşüncesine sıcak bakmadıkları için ilahiyata da çoğu zaman olumlu değer 

atfetmemektedirler. 

Sekülerler, ilahiyat için belki bir dış meşruiyet kaynağı olarak değerlendirilebilirler. Kuşkusuz 

bu kesimin ilahiyatı güvenilir bulması, burada üretilen bilgiye değer vererek üye ve mezunlarının 

birikimlerine saygı göstermesi, ilahiyat için kurumsal meşruiyetin sağlamlaşması anlamına gelir ki bu 

yadsınamaz derecede önemli bir kazançtır. Ancak ilahiyatın meşgul olduğu alan itibariyle doğrudan 

hizmet ürettiği dindar çevreler nazarında güvenilir bulunması, seküler çevrelere nispetle daha fazla 

ehemmiyet arz etmektedir. Özellikle cemaat, tarikat, vakıf, dernek gibi bir anlamda sivil dini alanı 

temsil eden örgütlü dindar çevrelerin ilahiyat eğitimine ve ilahiyatçıya bakışının nispeten sorunlu 

olduğu bir gerçektir. Çünkü bu çevreler, kendi kapalı grup yapıları içinde ihtiyaç duydukları dini 

bilgiyi kendileri üretme gayret ve hevesindedirler. Bunlar, genelde dini tutum ve düşünce bakımından 

ilahiyatta az da olsa var olan tartışma ve eleştiriye açık gruplar değillerdir. Ayrıca temel metinlere 

çoğunlukla ya literal ya da bâtınî yaklaşmakta; hem normal hem de kriz zamanlarında bu metinleri, 

koruyucu ve savunucu bir tutum takınmakta veya tamamen bağlamsız yorumlamaktadırlar. Dahası, 

epistemolojik açıdan bilgi kaynaklarını denetlenebilir ve objektif olmaktan tecrit etmekte; dolayısıyla 

ilahiyattaki görece çoksesliliğe, bilimselliğe ve eleştirel düşünmeye mesafeli durmayı tercih 

etmektedirler. Bu kesimler, bazen ilahiyatı kendileri için tehdit olarak algılamakta, bundan dolayı da 

ilahiyat aleyhinde kamuoyu oluşturarak, bu kurumlara yönelik bir nevi itibar suikastı yapmaktadırlar. 

Ancak bu çevrelere müzahir öğrencilerin ilahiyat eğitiminden vazgeçmedikleri; diploma almak için bu 

fakültelere müracaat ettikleri ve bu diplomanın maddi getirilerinden istifade ettikleri de bilinen bir 

vakıadır. 

Öte yandan cami cemaati dediğimiz, camiden başka örgütsel mekânı ve faaliyeti olmayan 

dindarların ilahiyat algısının büyük oranda pozitif olduğunu belirtmek mümkündür. Bu çevrelerin 

ideolojik veya politik bir beklenti içinde olmamaları dolayısıyla ilahiyatı, özellikle de popüler veya en 
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yakınlarındaki ilahiyatçılar üzerinden betimledikleri bilinmektedir. Bu algı için özellikle 

televizyonlardaki aşırı teknik tartışmalar ciddi bir tehlikedir ve zamanla bu insanların dini duygu ve 

düşünce dünyalarının ilahiyatçılar tarafından derdest edilmesi tehlikesi endişe verici bir durumdur.  

İlahiyat fakültelerinin meşruiyet sorunlarıyla baş etmeleri göründüğü kadar kolay bir görev 

değildir. Çünkü bu sorun, kısmen kendilerinden kaynaklanmaktadır; ancak, daha çok dışarıdaki 

meşruiyet odaklarının beklentilerinin bilimdışılığından ve bireyselliğinden neşvünema bulmaktadır. 

Bu beklentileri karşılamaya çalışması, ilahiyat için belki resmi ve toplumsal meşruiyeti bir dereceye 

kadar sağlar; ancak, bu durumda da akademi, bilimsel ve ahlaki zeminini yitirir. Bu halde de ilahiyat 

bir bakıma üniversite olmaktan çıkar, sıradan ve yozlaşmış toplumsal bir kurum halini alır. 

2.5. Kalite ve Verimlilik Sorunu 

Türkiye'de ilahiyat eğitiminin doğrusal gelişme göstermemesi nedeniyle ortaya çıkan 

istikrarsızlığının yol açtığı pek çok arıza vardır. Bunlara yukarıda temas edildi. Gayet tabii ki, 

istikrarsızlığın hem niceliksel hem de niteliksel sıkıntılara yol açması muhtemeldir. İlahiyat 

fakülteleri, bu istikrarsızlık sarmalında iniş çıkışlarla varlık alanında kalmaya çabalayan kurumlar 

olarak, bazı alanlarda ciddi bedeller ödemek durumunda kalmaktadır. Kalite konusu, bu bedellerin en 

dikkat çekicilerinden biri olarak irdelenmeyi hak eden önemli sorun alanlarından biridir. Literatürde 

genellikle iktisadi bir bağlamda ele alınan kalite kavramı, en yalın ifadesiyle bir ürün veya hizmetin 

belirlenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin tümü olarak ifade edilebilir (Gencel, 

2001). Kuşkusuz kalite, tek başına anlamı olan bir olgu olmaktan ziyade verimlilik, itibar, kemiyet, 

güvenilirlik, performans ve sürdürülebilirlik gibi bir dizi kavramla da yakın ilişki içindedir. 

Bir kurumun kendinden beklenen hizmet ve ürünü en üst düzeyde üretebilmesi için belli bir 

potansiyele sahip olması ve tüm unsurlarıyla bu potansiyeli açığa çıkaracak şekilde organize edilmesi 

gerekir. İlahiyat fakültesinin de din hizmeti sağlama, eğitim-öğretim faaliyetleri yapma, toplumu 

aydınlatma, bilim üretme gibi pek çok açıdan kendinden beklenilen her şeyi en iyi düzeyde 

gerçekleştirebilecek şekilde kurgulanması icap eder. Bu şekilde, ilahiyat kurumu, sorumluluğunu 

üstlendiği iş ve eylemleri yapabileceğinin en iyisini yaparak yerine getirme imkânına kavuşur. Bunun 

gerçekleşmesi için ilahiyat fakültelerinin özellikle üç temel unsurunun çok üst düzey niteliklerle 

donanmış olması beklenir. Bunlar; ders veren ve bilim üreten hoca, ders alan ve geleceğe hazırlanan 

öğrenci ile her iki kesimin bir araya gelerek üzerinde araştırma, sorgulama ve uygulama yaptığı bilgi 

alanları ve disiplinleridir. Bu üç sacayağının bir araya gelerek oluşturduğu sinerji, ilahiyatın toplam 

kalitesinin temel göstergesidir. 

İlahiyat akademisyenleri için nitelik vurgusunun temel parametrelerinden biri dil yeterliğidir. 

Çünkü hem Arapça hem de Batı dilleri olmadan ilahiyatçıların alanlarına hâkim olmaları ve yazıp 

çizdiklerinin uluslararası arenada değer görmesi mümkün değildir. Ayrıca bilimsel düşünme, 

eleştirellik, popülariteye düşkünlük, politik ve idari beklentiler, akademi dışı kariyer hesapları, bilgi, 

inanç ve davranış arasındaki bütünlük gibi noktalarda da önemli eksiklikler vardır.  

Öğrenci kalitesi konusunda durum daha da vahimdir. Neredeyse her ile bir ilahiyat 

fakültesinin açılması, bu da yetmezmiş gibi kontenjanların anormal düzeyde arttırılması, dahası ikinci 

öğretimlerin tam kapasite aktif tutulması ve uzaktan eğitimin yaygınlaştırılması gibi gelişmeler, bu 
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sayılanların her birinin aynı havuzdan beslenmesi dolayısıyla ilahiyat eğitimi için yeterince nitelikli 

öğrenci bulmayı zorlaştırmaktadır. 

Müfredat ayağında ise üç noktada yetersizlik dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi, hazırlık 

ve dil eğitimidir. Bu konuda hangi yöntem denenirse denensin idealize edilen düzeyde dil öğretiminin 

mümkün olmadığı konusunda neredeyse bir öğrenilmiş çaresizlik hali mevcuttur. Müfredatın ikinci 

arızası, hedefsizliktir. İlahiyat eğitiminde yeterince bölümleşme olmadığı için mevcut yapıda net bir 

hedef bulunmamaktadır. Ne hoca ne de öğrenci, içinde bulunduğu kurumdan ne yetiştiğini tam olarak 

bilmemektedir. Bu da üçüncü arızaya yol açmaktadır. Üçüncü arıza, eldeki öğrenciden her şey 

yapmaya çalışmanın hiçbir şey yapamamayla neticelenmesi halidir. 

İlahiyat eğitiminde kalite ve verimlilikle ilgili sorunlar neden değil sonuçtur. Diğer alanlardaki 

meselelerin hal çaresine bakılmadan yani amaçlar netleşmeden, özerklik ve özgürlük alanı açılmadan 

meşruiyet kaygısı giderilmeden toplam kalitede bir iyileşme ve niteliksel verimlikte bir artış beklemek 

beyhude bir çabadan öteye geçmez. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sayıları yüze yaklaşan; öğretim kadrosu binlerle, öğrenci sayısı on binlerle, mezun sayısı 

yüzbinlerle ifade edilen, hem örgün hem de uzaktan eğitim boyutu olan bir camianın tüm sorunlarını 

sınırları belli bir bildiride tam anlamıyla ortaya koymak mümkün değildir. Burada yapılmaya çalışılan, 

neredeyse sürekli değişim ve dönüşüme uğrayan camianın değişmeyen sorunlarının altını belirgin bir 

şekilde çizmekten ibarettir. Meseleye bu açıdan yaklaşınca bir sonuç başlığı altında vurgulanması 

gereken temel nokta şu şekilde ifade edilebilir:  

İlahiyat eğitiminde sorunları azaltmanın yolu, ilk başta amaçları belirginleştirmek ve 

somutlaştırmaktan geçmektedir. İmkânlar ve kabiliyetler gözetilmeden süslü sözcüklerle ifade edilen 

mevcut amaçların sosyolojik karşılığı yoktur. Bunların tarihsel arka plan da gözetilerek bilimsel 

zemine uygun olarak yenilenmesinin zamanı gelmiştir. Bunu yaptıktan sonra Türk üniversitesinin 

genelinde olduğu gibi ilahiyatlar için de bu toprakların işini görecek özgün bir kurumsal yapı 

oluşturmak gerekecektir. 

Bunun türlü zorlukları elbette vardır. Ancak bu zorlukları aşmak için edilgen ve nesne değil, 

kurucu ve özne olmak yeterlidir. Zira Doğu’nun ya da Batı’nın doğrudan taklidiyle, politik ve 

bürokratik vesayetle bir yere kadar yürüyen işlerin ara dönemlerde ve istikrarın teklediği zamanlarda 

ayağı dolanmaktadır. Bunu engellemek için ilahiyatın uzaktan eğitim, açık öğretim, ikinci öğretim ve 

aşırı fakülte ve şişirilmiş kontenjan gibi ağırlıklarını azaltması hatta bazılarından derhal ve behemehal 

kurtulması icap etmektedir. 

Bundan sonra ilahiyatın sorun çözecek bir üniversite mi yoksa statüko kuracak / koruyacak bir 

medrese mi olduğuna karar verilmedir. Buna karar vermeden özerklik ve özgürlük tartışmanın anlamı 

yoktur. Çünkü özerklik ve özgürlük, üniversal bir ayrıcalıktır ve karşılığında ödenmesi gereken bir 

bedel vardır. Bu bedel, yasal belki, ama toplumsal meşruiyetten vaz geçmeyi de kapsamaktadır. 

Bunları yapamadan ilahiyatların tüm bileşenleriyle kaliteli, verimli ve üretken olmasını beklemek 

abesle iştigal etmektir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada dünya nüfusunun neredeyse % 90’nı teşkil eden ve yaşayan dünya dinleri olarak bilinen 

Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Hinduizm, Budizm ve Konfüçyanizm gibi temel dinlerden hareketle dinlerin, 

mensuplarından talep ettiği temel ahlaki ilkeler üzerinde durulmuş ve bu doğrultuda söz konusu ilkelerin hayata 

tam olarak tatbik edilip edilemediği, edilemediği noktalarda hangi temel sorunlarla karşı karşıya kalındığı ve bu 

sorunların çözümü noktasında nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarına işaret edilmeye çalışılmıştır. Sonuç 

olarak günümüzde yaşanan ahlaki sorunların büyük çoğunluğunun temelinde dini geleneklerin öğretilerinin 

değil, mensuplarının anlayış ve yorumlarının yattığı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Din/ler, Küresel Ahlak, Empati, Sevgi, Şiddet 

TRANSCENDENT SYNERGY OF MORAL VALUES: RELIGIONS VERSUS GLOBAL 

MORAL PROBLEMS 

ABSTRACT 

In this paper, through the basic religions as Judaism, Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism and 

Confucianism, which have almost 90 percent of the world population and is known as the living world religions, 

it is referred to the basic ethical principles that were requested by the followers of religious traditions and it is 

pointed whether these principles were applied to the life or not, and if it is not applied what kind of problems we 

have, and what kind of points we must have to solve them. As a result, it is emphasised that the understandings 

and the comments of the followers underlie the basis of the most ethical problems in our time, not the religious 

principles. 

Keywords: Religions, Global Moral, Empathy, Love, Violence 
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1. GİRİŞ 

Günlük hayatta pek çok ahlak problemi ile karşı karşıya geldiğimiz ve karşılaştığımız olumsuz 

hadiselerin bizleri ahlak olgusu ile yüzleştirerek bir arayışa sürüklediği bir vakıadır. Poyraz’ın ifade 

ettiği üzere, “şiddetin, fanatizmin, terörün, baskının ve savaşın olduğu bu dünyada, ahlakı arıyoruz. 

Ahlâkı yani olması gerekeni… Şu ya da bu kişi, şu ya da bu toplum için değil, herkes için genel geçer 

olabilecek bir ahlâkı. Tüm insanlık için olması gerekeni” (2016:55). Bu noktada niçin ahlaklı olmamız 

gerekir, ahlakın kaynağı nedir, nasıl ahlaklı olabiliriz gibi çeşitli sorular gündeme getirilebilir. Öteden 

beri tartışılan bir husus olarak Ahlakın kaynağı problemine hem felsefe hem de dinler açısından çeşitli 

cevaplar verildiğini hatırlatarak yetinmek ve doğrudan konumuz olmadığı için mevcut tartışmalara 

(Bkz. Tatar, 2007:193-210; Görgün 2016; Özturan, 2015: 65-108) girmek istemiyoruz.  

İnsanlık tarihinin bilinen bütün dönemlerinde bir ahlak meselesinin bulunduğuna işaret eden 

Görgün, söz konusu meselenin tam ve nihai olarak halledildiği bir dönemin de bilinmediğini ifade 

etmekte; ahlak meselesinin neden nihai bir çözümünün olmadığı sorusunu ise doğrudan ahlakın ve 

ahlakiliğin kendisiyle bağlantılı olarak yorumlama yoluna gitmektedir (2016:1-2). Öte yandan Niçin 

ahlaklı olmalıyız? sorusu ise Ahlakı nasıl yaşamalıyız? sorusu ile bağlantılıdır ve birlikte ele alınması 

gerekir. Poyraz (2006)’ın “Yolun Ahlakı” adlı makalesinde üzerinde durduğu üzere Taoizm, Budizm, 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi büyük dinsel geleneklerin ahlaklarından günümüz anlayışlarına 

gelinceye kadar yol, metaforik anlamda ahlakla alakalı olarak yorumlanmıştır. Bu kullanım gündelik 

dilde de yansımasını bulmaktadır. Nitekim yoluna şaşırmak, yola girmek, yoldan çıkmak gibi deyimler 

ahlakla ilişkili durumlara gönderme yapmaktadır (Poyraz, 2016:56). 

Doktrinsel ve diğer bazı farklılıklarına rağmen, tüm dünya dinleri insanlığın mutluluğu ve 

refahı için bir takım ilke ve prensipler ortaya koymuştur. Bu prensiplerden bazısı bireyin doğrudan 

kendisi ile ilgili iken diğer bazısı toplumsal ilişkileri düzene koymaya yöneliktir; bazı ise daha 

evrenseldir. Bu açıdan bir tasnif yapılacak olursa dinlerin bireysel, toplumsal ve evrensel ahlak 

prensiplerinden söz edilebilir. Dinsel gelenekler nasıl bir insan yetiştirmeyi amaçlamaktadır, ona nasıl 

bir yaşam tarzı sunmaktadır, ideal bir bireyde bulunması gereken ahlaki nitelikler nelerdir gibi sorular 

bireysel prensiplerin tespit edilmesine katkı sağlamaktadır. Bireyden ziyade toplumu ilgilendiren ya da 

en azından bireyler arası ilişkileri düzenleyen ahlaki ilkeler, toplumsal; küresel çapta etkileri olan 

sosyo-ekonomik adalet, savaş-barış gibi konular ise küresel ahlak prensiplerini ortaya çıkarmaktadır 

(Bkz. Köylü, 2010:12-13).  

Bu çalışmada dünya nüfusunun neredeyse % 90’nı teşkil eden ve yaşayan dünya dinleri olarak 

bilinen Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Hinduizm, Budizm ve Konfüçyanizm gibi temel dinlerden 

hareketle dinlerin mensuplarından talep ettiği temel ahlaki ilkeler üzerinde duracak ve bu doğrultuda 

söz konusu ilkelerin hayata tam olarak tatbik edilip edilemediği, edilemediği noktalarda hangi 

toplumsal ve evrensel sorunlarla karşı karşıya kalındığına işaret edilmeye çalışılacaktır. Konunun 

genişliğinin ve böylesine sınırlı bir çalışmada bütün boyutlarıyla ele alınmasının imkansız bir işe 

girişmek olacağının farkındayız. Bundan dolayı burada konunun ana hatları içerisinde hareket etmeye, 

desktrif bir yöntemle problemlere işaret etmeye ve bazı tespit ve değerlendirmelere yer vermeye gayret 

edeceğiz.  

2. DİNLERDEKİ TEMEL AHLÂKİ PRENSİPLER 
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Bilindiği üzere Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinleri içerisinde kronolojik olarak en eskisi 

Yahudiliktir. Yahudiliği diğerlerinden ayıran en temel özelliği kendilerini seçilmiş bir kavim (Gürkan, 

2005) olarak görmeleridir Yahudi dininin bel kemiğini oluşturan dini kurallar, teorik boyutunu Tanrı 

ile İsrail arasındaki ahitleşmenin teşkil ettiği ve Yahudiliğin merkezinde yer alan seçilmişlik inancının 

pratik boyutuna karşılık gelmektedir. Öte yandan İbn Ezra ve Yitshak Abravanel gibi Yahudi 

alimlerinin kabul ettiği üzere Yahudiliğin ve Yahudi ahlakının temelini Hz Musa’ya Sina’da verilen ve 

iki levhadan oluşan On Emir’in oluşturduğu söylenebilir (Gürkan, 2015: 89, 171). Tevrat’ta iki ayrı 

şekli (Çıkış 20:1-17; Tesniye 5:1-21) yer alan On Emir’in ilk dört maddesi Tanrı ile birey, alan altı 

maddesi ise bireylerarası ilişkileri düzenleyen, bir anlamda pratik ve etikle ilgili kuralları ihtiva 

etmektedir. 

1. Seni Mısır’dan esaretten çıkaran Tanrı benim. 

2. Benden başka Tanrı’n olmayacaktır. Boşlukta, yerin üstünde veya altında, denizlerin 

derinliklerinde mevcut olan varlıkların resimlerini yapmayacak ve onlara hiç bir 

suretle tapmayacaksın. 

3. Tanrı’nın ismini boş yere ağzına almayacaksın. 

4. Şabat gününü daima hatırlayıp, onu kutsal kılacaksın. Haftanın 6 günü çalışacak, 

yedincisinde istirahat edeceksin. Şabat günü istirahata tahsis edilmiş umumi dinlenme 

günüdür. O gün ne sen, ne oğlun, ne kızın, ne uşağın, ne de hayvanların, kısaca hiç 

biriniz çalışmayacaksınız. 

5. Anne ve babana hürmet edeceksin. 

6. Öldürmeyeceksin. 

7. Zina yapmayacaksın. 

8. Çalmayacaksın. 

9. Yalan şahadette bulunmayacaksın. 

10. Hiç kimsenin evine, barkına, karısına, hizmetçisine, öküzüne, eşeğine velhasıl sana ait 

olmayan bir şeye göz dikmeyeceksin. 

Kişinin kendisini var kılan Tanrısıyla, yakın çevresiyle, toplumuyla ve tüm insanlıkla 

ilişkilerini düzenleyen yasaların kaynağı ve ilahi dayanağı olarak nitelendirilen On Emir, Yahudi inanç 

biçiminin pusulası, yaşam pratiğinin nirengi noktası kabul edilmektedir (Alalu vdğ., 2001:153).. 

Yahudi dini kuralları elbette sadece On Emir’den ibaret değildir. Rabbani gelenek yoluyla Tevrat’a 

dayandırılan 613 kural söz konusudur. Bunlardan 248’i emir, 365 tanesi ise yasakları ihtiva 

etmektedir. Söz konusu kurallar, bireyin Tanrı’yla ve toplumla ilişkilerini düzenleyen hukuki, teolojik 

ve etik kurallar bütününü yansıtmaktadır (Gürkan, 2015:172).  

Yahudilik, bireylere yönelik -bir kısmı On Emir’de zikredilen- pek çok ahlaki ilke içermesinin 

yanı sıra toplumsal ve evrensel nitelikli emirlerle de bireyler ve toplumlar arasındaki ilişkileri 

düzenlemeye çalışmıştır. Bu doğrultuda evlilik yoluyla aile kurmanın teşvik edildiği, evliliğin bir dini 

görev addedildiği, bekarlığın tasvip edilmediği ve aile kurumunu zedeleyici tutum ve davranışların 

yasaklandığı görülmektedir (Bkz. Yasdıman, 2001; Turan 2018). Yine yardımlaşma ve fakirleri 

gözetme Yahudiliğin en temel prensiplerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda işaret 
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edildiği üzere, On Emir’de Şabat ile ilgili yasada kişinin altı gün çalışıp yedinci günü Tanrıya tahsis 

etmesi emredilmektedir. Bu doğrultuda Yahudilik sosyo-ekonomik adaleti gerçekleştirmede kişinin 

bizzat çalışarak kazanmasına vurgu yapmakla birlikte yardım, bağış ve hayırseverlik gibi kavramlarla 

eş anlamlı olarak da kullanılan Tsedaka prensibi Yahudi yaşam biçiminde önemli bir yer işgal etmiştir 

(Alalu vdğ. 2001:184-188; Köylü, 2010:125-127). Tesniye kitabında bu konuda şu ifadelere yer 

verilmektedir: 

Her yedi yılın sonunda size borçlu olanları bağışlayacaksınız. Borçları bağışlama işini şöyle 

yapacaksınız: Her alacaklı, komşusunun borcunu bağışlayacak. Borcun ödenmesi için komşusunu ya 

da kardeşini zorlamayacak. Çünkü Rab’bin borçları bağışlama yılı duyurulmuştur. Yabancıdan 

borcunu alabilirsin. Ama İsrailli kardeşinin borcunu bağışlayacaksın. Aranızda yoksul kimse 

olmayacak. Tanrınız Rab’bin mülk edinmek için size vereceği ülkede Tanrınız Rab’bin sözünü can 

kulağıyla dinler, bugün size bildirdiğim bütün bu buyruklara uyarsanız, O sizi kesinlikle kutsayacaktır. 

Tanrınız Rab verdiği söz uyarınca sizi kutsayacak. Siz birçok ulusa ödünç vereceksiniz, ama siz ödünç 

almayacaksınız. Siz birçok ulusu yöneteceksiniz, ama onlar sizi yönetmeyecek. Tanrınız Rab’bin size 

vereceği ülkenin herhangi bir kentinde yaşayan kardeşlerinizden biri yoksulsa, yüreğinizi 

katılaştırmayın, yoksul kardeşinize eli sıkı davranmayın. Tersine, eliniz açık olsun; gereksinimlerini 

karşılayacak kadar ona ödünç verin. Yedinci yıl, borçları bağışlama yılı yakındır' diyerek yüreğinizde 

kötü düşünce barındırmaktan sakının. Öyle ki, yoksul kardeşinize karşı eli sıkı davranıp ona yardım 

etmekten kaçınmayasınız. Yoksul kardeşiniz sizden Rab’be yakınabilir, siz de günah işlemiş 

olursunuz. Ona bol bol verin, verirken yüreğinizde isteksizlik olmasın. Bundan ötürü Tanrınız Rab 

bütün işlerinizde ve el attığınız her şeyde sizi kutsayacaktır. Ülkede her zaman yoksullar olacak. 

Bunun için, ülkenizde yaşayan kardeşlerinize, yoksullara, gereksinimi olanlara eli açık davranmanızı 

buyuruyorum (Tesniye 15:1-11). 

Yukarıdaki pasajda her ne kadar yardımlaşma teşvik ediliyorsa da diğer bazı hususlarda 

olduğu gibi bu emrin Yahudiler arasında sınırlı tutulduğu ve yabancıları kapsamadığı hatırlatılmalıdır. 

Örneğin bu noktada ödünç para verme ile ilgili hükümler hatırlatılabilir: 

Halkıma, aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz, ona tefeci gibi 

davranmayacaksınız. Üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Komşunuzun abasını rehin alırsanız, gün 

batmadan geri vereceksiniz.  Çünkü tek örtüsü abasıdır, ancak onunla örtünebilir. Onsuz nasıl yatar? 

Bana feryat ederse işiteceğim, çünkü ben iyilikseverim (Çıkış 22:25-27) 

Kardeşinize para, yiyecek ya da faiz getiren başka bir şey ödünç verdiğinizde, ondan faiz 

almayacaksınız. Yabancıdan faiz alabilirsiniz ama kardeşinizden almayacaksınız. Böyle yapın ki, mülk 

edinmek için gideceğiniz ülkede el attığınız her işte Tanrınız Rab sizi kutsasın (Tesniye 23:19-20). 

Yine şahitlik toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinde Yahudiliğin önem verdiği hususların 

başında gelmektedir. Bu noktada yalancı şahitlik yasaklanmış (Çıkış 20:16; Tesniye 19:16) gördüğüne 

ve bildiğine bile bile şahitlik etmeyen kişi günahkar kabul edilmiş (Levililer 5:1) ve herhangi bir suç 

ya da günah konusunda birini suçlu çıkarmak için tek kişinin şahitliği yeterli görülmemiştir (Tesniye 

19:15). 
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Küresel sorunlar bağlamında akla ilk gelen hususlardan biri hiç kuşkusuz şiddet konusudur. 

Şiddet konusu, genelde dinler, özelde monoteist dinlerle bağlantılı ele alındığında olumsuz çıkarımlara 

ve genellemelere gitmek son derece kolaydır. Konu özellikle Yahudilik ve şiddet olduğunda söz 

konusu genellemeciliğin iki önemli sebebinden söz edilmektedir. Bunlardan ilki Yahudi dininin 

temelinde yer alan Tanah metinleri ve bu metinlerin problemli içeriğidir. İkincisi ise, modern İsrail 

devletiyle birlikte ortaya çıkan ve bilhassa son 30 yıldır yükselişe geçen dini Siyonizm’dir (Gürkan, 

2016:118).  

Barış ve esenlik anlamlarında şalom (selam) kelimesi Tanah’ta 63 kez geçmesine ve Yahudi 

günlük hayatında da önemli bir yer tutmasına karşın, dinlerin şiddetle ilişkisini araştıranlar 

Yahudiliğin şiddet üzerine kurulmuş bir din olduğunu ileri sürerler (Albayrak, 2010:103). Bazı 

modern Yahudi ve Hıristiyan yazarlar tarafından da vurgulandığı üzere, Tanah’ın tamamen barış 

içerikli metinler ihtiva eden Rut, Neşideler Neşidesi ve İşaya kitabındaki ilgili bölümler dışında Tanah 

literatürünü oluşturan hemen her bölümde şiddet unsuru yer almaktadır (Gürkan 2016:119). Tanah 

incelendiğinde kıskançlık, korku ve nefret kökenli şiddet (Habil-Kabil), adalet ve cezanın sonucu olan 

şiddet (Sodom ve Gomore), baskı ve zulümden doğan şiddet (Mısırlıların baskısı altındaki Yahudiler), 

savaş ve işgalle ele geçirme sonucu uygulanan şiddet (Kenan’ın ele geçirilmesi) ve dini görev ve 

pratiklerin bir parçası olan şiddet (Kurban) gibi çeşitli şiddet türleri ile karşılaşılmaktadır. Şiddet bazen 

doğrudan Tanrı Yahve’nin (Bkz. Çıkış 12:29; Tesniye 3:22; Mezmurlar 78:31-34) ve bazen de 

peygamberlerin (Levililer 24:15-23; Çıkış 31:15; Yeşu 11:22-22; Yeremya 1:10) müdahil olduğu bir 

eylem olarak da karşımıza çıkabilmektedir. 

Bugün dünya nüfusunun yaklaşık % 33’ünü bilindiği üzere Hıristiyanlar teşkil etmektedir. 

Hıristiyanlık mensuplarının sayısı ve coğrafi açıdan yayıldığı alan itibariyle ilk sırada yer almanın 

dışında bünyesinde barındırdığı mezhepsel çeşitlilik dolayısıyla da dinsel gelenekler içerisinde başta 

yer almaktadır. Bu son noktaya bağlı olarak Hıristiyan dünyasında karşımıza çıkan oldukça farklı 

yorumlar nedeniyle tüm Hıristiyanlarca kabul edilmiş bir ahlak setinden söz etmenin neredeyse 

imkansız olduğunu hatırlatmak gerekir (Köylü, 2010:137). 

Bireysel nitelikli ahlaki prensipler açısından bakıldığında Yahudilik ve İslam ile Hıristiyanlık 

arasındaki en temel fark olarak insanın tabiatına ilişkin bakış açısından söz edilebilir. Bu noktada 

karşımıza, temelde ilk insanın günahının kötülüğün ve yeryüzündeki her türlü düzensizliğin kaynağı 

olduğu anlayışını yansıtan asli günah doktrini çıkmaktadır. Buna göre ilk insan olan Adem, 

itaatsizliğin; İsa ise yaratılışı yeniden restore eden itaatin sembolüdür. İsa Mesih’in kendisini feda 

etmesi, Hıristiyanlıktaki itaatin, fedakarlığın ve sevginin temeli olarak görülmektedir (Bkz. Batuk 

2006). 

Hıristiyan bireylerin taşıması istenen değerler açısından bakıldığında pek çok ahlaki ilkenin 

ortaya konulduğu görülmektedir. Örneğin Pavlus, Galatyalılara yazdığı mektupta (5:19-24); 

Hıristiyanların zina, pislik, şehvet, putperstlik, sihirbazlık, düşmanlık, kıskançlık, gazap, ayrılık, haset, 

sarhoşluk ve sefahat gibi davranışlardan kaçınmalarını isterken ruhun semeresi olarak kabul edilen 

sevgi, sevinç, selamet, tahammül, lütuf, iyilik, sadakat, hilm ve nefis kontrolü gibi şeylerin yapılmasını 

talep etmektedir (Bkz. Üçal-Malcolm, 2003).  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

155 

Kanonik İnciller incelendiğinde bir takım ahlaki prensiplerle karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda 

özellikle İsa’nın dağ vaazına atıfta bulunmak gerekir: 

Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben 

geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan 

kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile 

eksilmeyecek. Bu nedenle, bu buyrukların en küçüklerinden birini kim çiğner ve başkalarına öyle 

yapmayı öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir 

ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliğinde büyük sayılacak… Atalarımıza, ‘Adam öldürme. 

Öldüren, yargılanmayı hak edecek’ denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine karşı 

öfkelenen her kişi yargılanmayı hak edecek. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek 

Kurul'un yargısını hak edecek. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecek… Senden 

davacı olanla, daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da gardiyana teslim 

edebilir; sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim, son kuruşu ödemedikçe oradan 

asla çıkamazsın… ‘Zina etme’ denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle 

bakan her adam, zaten yüreğinde o kadınla zina etmiştir. Eğer sağ gözün seni günaha sokarsa, onu 

çıkar, at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, tüm vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. 

Eğer sağ elin seni günaha sokarsa, onu kes, at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, tüm 

vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir… ‘Göze göz, dişe diş’ denildiğini duydunuz. Ama ben size 

diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size 

karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla 

iki bin adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin… 

‘Komşunu sev, düşmanından nefret et’ denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, 

düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin… Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ne 

ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, 

fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu?... (Matta 5) 

Söz konusu metinde İsa’nın takipçilerinden başka insanları da kendileri gibi sevmeleri 

istenmektedir. Bilindiği üzere başta Yahudilik olmak üzere diğer dinsel geleneklere karşı öteden beri 

Hıristiyanlığın en önemli iddialarından birisi sevgi ilkesine yaptığı vurgu olmuştur. Dahası yukarıdaki 

metinde de görüldüğü üzere İsa’ya göre sevgi sadece komşuya ya da dost ve arkadaşlara yönelik 

olmamalı; kişi düşmanının hatta kendisine zulmedenleri bile sevmeli ve onlardan nefret etmemelidir 

(Matta 6:14-15; Markos 11:25-26). Bağlılarınca günümüzde de sevgi ve barış dini sloganıyla tanıtılan 

Hıristiyanlığın, kutsal metinler ve tarihsel süreç dikkate alındığında gerçekten sevgi dini olup olmadığı 

elbette önemli bir problem ve ikilem olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Hıristiyanlık her ne kadar bağlılarınca sevgi ve barış dini olarak tanıtılmaya çalışılsa da tarih 

boyu şiddet üreten ve başvurduğu şiddeti meşrulaştıran bir din olagelmiştir. Öte yandan Hıristiyan 

kaynaklarında sevgi ve hoşgörüyü vurgulayan ifadeler olmakla birlikte bu kaynaklarda Hıristiyan 

bireylerin tarih boyu başvurdukları şiddete dayanak olacak yeterince metin bulunmaktadır (Harman, 

2016:167-196; Gündüz, 2002:57-67): 

Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde 

kılıçtan geçirin! (Luka 19:27). 
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Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim. 

Çünkü ben oğulla babasının, kızla annesinin, gelinle kaynanasının arasına ayrılık sokmaya geldim 

(Matta 10:34-35). 

Biz ya da gökten bir melek bile, size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde bildirirse, 

lanet olsun ona! Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum, bir kimse size, kabul ettiğinize ters 

düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun! (Galatyalılar 1:8-9). 

Bilindiği üzere Hıristiyanlığın aksine İslam inancında doğan herkes temiz ve fıtrat üzere 

doğar; asli günah diye bir inanç söz konusu değildir. İslam düşüncesinde ahlak önemli bir yer tutar ve 

hatta pek çok davranışın temeli ahlaki erdemleri oluşturmaya matuftur.  

İster bireysel isterse toplumsal nitelikli olsun İslam’ın müntesiplerinden istediği en temel 

özellik samimiyettir. Bunun dışında Kur’an’da bireysel nitelikler açısından hoşgörü, sükür, sabır, 

azimli irade, ahde vefa, dürüstlük, doğruluk, emaneti gözetme, tutum ve davranışlarda ölçülü olma, 

nezaket, itidal gibi çeşitli vasıflardan söz edilir (Örneğin bkz. 2/152; 3/159;23/96; 28/54; 41/34-35; 

17/26-27; 4/86). Buna karşılık adam öldürmek, hırsızlık yapmak, bozgunculuk yapmak, azgınlık, 

saldırganlık, miskinlik, cimrilik ve insanlarla alay etme (Bkz. 4/936; 5/38-39; 26/183; 16/90; 3/146; 

9/34) gibi davranışlar yasaklanmıştır. 

Kur’an’ın nihai hedefi ahlaklı bireyler ve buna bağlı olarak da ahlaklı toplumlar yetiştirmektir. 

Bu ideali gerçekleştirmek için Kur’an, bazı davranışların yapılmasını, bazı davranışlardan 

kaçınılmasını kesin bir şekilde ortaya koymuş ve bu iki kesin sınırın ötesindeki davranışları mubahlar 

kategorisinde değerlendirerek insanlara geniş bir yaşam alanı bırakmıştır. 

Toplumsal açıdan bakıldığında tıpkı diğer dinsel gelenekler gibi İslam’ın aileye, dolayısıyla 

aile hayatının temelini oluşturan evlilik müessesine büyük önem atfettiği bilinmektedir. Bu doğrultuda 

bu kuruma zarar verecek gayrı meşru ilişkiler ve eşcinsellik gibi eğilimler yasaklanmıştır (Bkz. 

Okumuş, 2018; Köylü, 2010:175-180). Yine sosyo-ekonomik adaletin tesisi ve toplumun huzurlu bir 

şekilde devamı için olumlu nitelikteki bazı emirler ile yasaklayıcı emirler ortaya koymuştur. Birinci 

grupta yer alan emirlere hayatın idamesi için çalışma prensibi, zekat, sadaka ve miras konusundaki 

emirler verilebilir. İkinci gruptakilere ise faizin, meşru olmayan ticari eylemlerin ve israfın 

yasaklanması örnek verilebilir. 

Şiddet konusunda İslam’ın tavrı incelendiğinde öncelikle insanoğlunun tüm yaratıklar 

içerisinde en değerli ve şerefli varlık olarak yaratıldığını ve bu doğrultuda haksız olarak bir insanı 

öldürmenin tüm insanlığı öldürmek gibi suç ve günah sayıldığını (Maide 5/32) hatırlatmak gerekir. 

Son İslam Peygamberi Hz Muhammed, insanları dini zorlamak için değil, en güzel şekilde öğüt 

vermek, hatırlatmak ve uyarmak için gönderilmiş ve böyle yapmıştır. Müslümanlar kültürel yönden de 

geçmişlerinde barışı gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Nitekim İslam ülkelerinde binlerce yıldır 

Müslüman olmayan değişik din mensupları barış ve huzur içinde yaşamış ve yaşamaya da devam 

etmektedir. Kaldı ki İslam tarihindeki uygulamalardan bu dinin sevgiye, barışa ve hoşgörüye yönelik 

örneklerini görmek hiç de zor değildir (Bkz. Albayrak, 2010:183-184). Öte yandan bilindiği üzere 

Batı’da İslam’la ilgili bir söz açıldığında hemen “cihat” kavramına gönderme yapılmakta “İslam eşittir 
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şiddet” algısı gündeme getirilmektedir. İslam hakkındaki bu olumsuz algının ülkemizde de bir 

karşılığının bulunduğunu da üzülerek gözlemlemekteyiz (Sancar, 2016:18; Evkuran, 2016).  

İslam dini, Hıristiyanlıkta olduğu üzere sağ yanağınıza tokat atana öbür yanağınızı da çevirin 

ilkesini benimsemediği gibi hiçbir zaman ilk tokadı atan tarafta olmak istemez. Bu bağlamda İslam’ın 

savaş ve barış konusundaki temel yaklaşımı, her ne kadar insan yaşamı kutsal olsa da, insan yaşamının 

kutsallığını devam ettirmek, dünyadaki dini ve ahlaki yaşamı korumak, masum insanları çeşitli zulüm 

ve baskılardan uzak tutmak için bazı durumlarda savaşa izin vermek şeklindedir. Nitekim Kur’an 

saldırganlığı ve ileri gidip haddi aşmayı asla tasvip etmediği gibi dengeli olmayı da önermektedir. 

“Size karşı savaş açanlara siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırıları 

sevmez” (Bakara 2/190) ayeti bunu açıkça ortaya koymaktadır (Bkz. Apaydın, 2016). 

Son olarak dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli şekillerde acı tablolar karşımıza çıkaran 

islamofobi algısını da hatırlatmak gerekir (Kalın-Esposito, 2018). Yakın dönemde El-Halil’de Hz 

İbrahim camiinde bir fanatik Yahudi’nin namaz kılanlar üzerine ateş açması sonucu 20’den fazla 

Müslüman ölmüştür. 15 Mart 2019 tarihinde bu kez Yeni Zelanda’da bir fanatik Hıristiyan’ın iki 

camideki cuma cemaatine ateş açması sonucu 49 Müslüman şehit olmuş, onlarcası da yaralanmıştır. 

Yeni Zelanda’daki cami katliamlarının hemen ardından 16 Mart 2019’da İngiltere’nin başkenti 

Londra’nın doğu kesiminde de 20 yaşlarında üç kişi, cami önündeki Müslümanlara çekiç ve sopalarla 

saldırdı. "Müslümanlar terörist” diye bağıran saldırganlar daha sonra araçlarına binerek kaçmaya 

çalıştı. Bu iki dinde de temel emrin “öldürmeyeceksin” olmasına karşın ortaya çıkan sonuç yoruma 

mahal bırakmayacak kadar açık bir şekilde karşımızda durmaktadır. 

Bilindiği üzere Hint alt kıtası birçok inanç sisteminin ortaya çıktığı bir coğrafyadır. Bu inanç 

sistemleri arasında tarihi bakımdan en eski gelenek Hinduizm’dir. Hindu ahlakını tam olarak 

anlayabilmek için kişinin ahlaki gelişimi ve olgunluğuna eden faktörleri dikkate almak gerekir. 

Hinduizm’de bir kişinin ahlaklı ve erdemli olması sadece kişinin kendi çabasıyla olmayıp, diğer bazı 

faktörlerin etkisine de bağlıdır. Bu bağlamda Hindu ahlak yapısını etkileyen kalıtım, çevre, niyet ve 

ilahi müdahale olmak üzere dört temel faktörden söz edilmektedir (Köylü, 2010:21-23). 

Hinduizm’de ferdin ruhi tekamülünün sürekli ve düzenli olabilmesi ömrünün şu dört safhaya 

bölünmesiyle açıklanmaktadır: 1) Öğrencilik dönemi, 2) Aile hayatı dönemi, 3) İnziva ve riyazet 

hayatı dönemi, 4) Dini dilencilik dönemi. Kişinin yaşamını dört döneme ayıran Hinduizm’de hayatın 

dharma, artha, kama ve mokşa şeklinde isimlendirilen 4 temel gayesi bulunmaktadır. Özetle dharma, 

dini ve ahlaki kuralların benimsendiği bir hayat sürmeyi; artha, ferdin kendine ve ailesine yetecek 

kadar mal mülk sahibi olmasını; kama, şehevi arzularını meşru çerçevede karşılamayı; mokşa ise 

yukarıdaki üç gayeyi bir kenara bırakarak samsara çarkından kurtulup mutlak kurtuluşa ulaşmayı ifade 

etmektedir (Yitik, 2014:48-49). 

Toplumsal açıdan bakıldığında Hinduizm’in en belirgin özelliği olarak Kast Sistemi dikkatleri 

çekmektedir. Buna göre toplum, brahminler (din adamları), kşatriyalar (yöneticiler ve askerler), 

vaisyalar (tüccar, esnaf ve çiftçiler) ve surdalar (hizmetçiler) olmak üzere dört kategoriye 

ayrılmaktadır. Ayrıca bunların dışında çeşitli gerekçelerle kastın dışına itilen paryalar (dokunulmazlar) 

sınıfı yer almaktadır. Bilindiği Kast anlayışının doğurduğu inanca göre bireyin mevcut hayatında 

çalışarak sınıf değiştirme imkanı söz konusu değildir. Daha üst kastlardan birine mensup olarak 
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yeniden dünyaya gelmek, ancak şu an içinde bulunulan kasta ait sorumlulukların eksiksiz yerine 

getirilmesi şartıyla ölümden sonra gerçekleşebilmektedir (Yitik, 2014:46-47). Her ne kadar şehirleşme 

ve eğitim faaliyetlerinin bir sonucu olarak eskisi kadar çok katı bir şekilde varlığını devam ettirmese 

de evlenilecek eş seçimi, bazı mesleklerin yasaklanması ve hatta insanların birbirlerini selamlamasında 

etkisi hala devam etmektedir (Köylü, 2010:41).  

 Bilindiği üzere Hint alt kıtasında Hinduizm, Budizm, Caynizm ve Sihizm’in dışında 

Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Zerdüşt ve pek çok yerel dine ve animist inanca mensup insan da 

bulunmaktadır. Bu din mensuplarının birbirlerine yönelik bakış açıları ve davranışları tarihsel süreçte 

ve günümüzde değişmektedir. Hindu din adamları klasik ve ortaçağ döneminde diğer dinlere karşı 

genelde dışlayıcı bir tavır benimsemişlerdir. Modern döneme gelindiğinde diğer dini geleneklerde de 

gerçeklik payı olabileceğini savunarak çoğulcu bir yaklaşım benimseyen düşünürler karşımıza 

çıkmaktadır (Bkz. Kutlutürk, 2017:179-191). 

Savaş ve barış konusundaki yaklaşıma baktığımızda bir Hindu kavramı olan ahimsa, düşünce 

ve eylemlerde diğer insanlara karşı fiziki ve psikolojik zarar vermekten kaçınmayı ifade eder ve bu 

bağlamda bireyler arasında olduğu kadar milletler arasında da savaş ve çatışmaların hiç istenmeyen bir 

durum olduğuna gönderme yapar. Ancak uygulamaya baktığımızda kurban ibadeti dolayısıyla zaman 

zaman Müslümanlarla olduğu gibi, bırakın diğer din mensuplarını tarihsel süreçte Hindu geleneği 

içerisinde bile ciddi çatışma ve savaşların varlığı bir vakıadır (Morgan-Lawton, 2007:48-53; Batuk, 

2016). 

Hinduizm’in çok tanrıcılığına, din adamlarının otoritesine ve kast sistemine tepki olarak ortaya 

çıkan bir din olan Budizm, misyoner karakteri ve Hint alt kıtasının dışında da etkin olması ile farklı bir 

görünüm arz etmektedir. Budizm’de ahlaki açıdan olgunlaşmanın yolu, Buda tarafından ortaya 

konulan bazı ilke ve prensiplerin takibiyle mümkündür. Bunları da 4 soylu gerçek ve 8 dilimli yol 

inancı oluşturmaktadır. 

1. Acı ve Istırap (dukkha)  

2. Acı ve Istırabın Kaynağı (samudaya)   

3. Acı ve ıstıraba son vermek (nirodha)  

4. Acı ve ıstıraplara son vermenin yolu (marga) 

Doğru Bilgi; Doğru Amaç/düşünce; Doğru Konuşma; Doğru Eylem; Doğru Meslek; Doğru 

Çaba; Doğru Dikkat; Doğru Tefekkür  

Budizm’de bireysel ahlaki ilkelerin başında sorumluluk bilinci ve niyet zikredilebilir. Zira 

yukarıdaki 8 soylu yolda da görüldüğü üzere, her Budist düşünce, söz ve davranışlarından sorumludur. 

İçerdiği metinlerin büyük çoğunluğu ahlakla ilgili olan Budist kutsal metinlerinden Dhammapada (1:1, 

1:3, 1:4, 1:15)’da bu duruma şöyle atıfta bulunulmaktadır: 

Bugünkü yaşamımız dünkü düşüncelerimizin, yarınki yaşamımız da bugünkü 

düşüncelerimizin eseridir… Bu kişi bana hakaret etti, şu kişi bana zarar verdi, şu kişi beni yendi 
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şeklinde düşünen kişiler hiçbir zaman nefretten kurtulamazlar… Nefret, nefretle değil, ancak sevgiyle 

yok edilebilir… Kötülük yapan insan bu dünyada da öte dünyada da acı çeker. Yaptığı yanlışları 

gördüğü zaman acı çeker ve ağlar. 

Budist toplumu genel olarak rahipler/keşişler ve rahip olmayanlar diye ikiye ayrılmaktadır. Bu 

ayrılıktan dolayı da Budist öğretide rahip olmayanlarla rahip olanların uyması gereken emirler farklılık 

arz etmektedir. Tüm Budistlerin uyması gereken temel kurallar; adam öldürmemek, hırsızlık 

yapmamak, zina etmemek, yalan konuşmamak ve her türlü sarhoşluk verici şeyden uzak durmak 

şeklindedir. Öte yandan Vinaya Pitaka’da erkek keşişler için 227 bayan keşişler için 311 kural daha 

konmuştur. Yasaklanmış zamanlarda yiyip içmekten sakınmak, dans etmekten, şarkı söylemekten ve 

şov yapmaktan sakınmak, her türlü süs ve güzel kokudan uzak durmak, geniş ve rahat yataklarda 

yatmaktan sakınmak ve her türlü altın veya gümüş eşyayı kabul etmekten sakınmak bu kuralların 

başında gelmektedir. Sıradan Budistlerle Sangha’yı oluşturan keşişlerin arasındaki farklılık evlilik gibi 

konularla toplumsal hayatta da kendini göstermektedir (Bkz. Aydın, 2018:205; Turan, 2015:63-93). 

Budizm denildiğinde Müslümanların zihnine bilindiği üzere son dönemde Myanmar’da 

yaşanan şiddet olayları gelmektedir. Yukarıda tüm Budistlerin uyması gereken kurallardan 

bahsederken öldürmeme emrinin herkes için geçerli olduğuna işaret etmiştik. Bu emir ve pratikte 

yaşananların nasıl izah edilebileceği önemli bir soru olarak karşımızda durmaktadır. 

Budistler ve Müslümanların bir arada yaşadığı ve etkileşimde bulunduğu ülkelerin başında 

Tibet, Tayland, Malezya, Endonezya ve Myanmar gelmektedir. Myanmar günümüzde çeşitli eyaletlere 

bölünmüş durumdadır ve bunlardan biri olan Arakan’da iki milyon civarında Müslüman yaşamaktadır. 

Son yıllarda gündeme gelen Budist-Müslüman gerginliği bu bölgede cereyan etmektedir. Tarihsel 

süreç incelendiğinde XIV. yüzyıldan XVIII. yüzyılın sonuna kadar yaklaşık dört asır Arakan’ı 

yönetmiş olan Müslümanların din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin herkese engin hoşgörü 

sergiledikleri görülecektir. Hâlbuki Myanmar bağımsız bir devlet olup yönetimin başına Budistler 

geçtikten sonra Arakan’da yaşayan Rohingya Müslümanlarına yönelik baskılar artmıştır. Myanmar 

yönetiminin kimi zaman kayıtsız tavrı kimi zaman da dolaylı desteği ile güçlenen aşırı milliyetçi 

Budist gruplar, 2012 yılında yaşanan olaylarda olduğu gibi çeşitli bahaneler üreterek Müslümanlar 

üzerine saldırmaktadırlar. Arakan’da yaşayan bütün Budistler, Müslümanlara yönelik böyle bir tavır 

içinde olmayıp zulme destek vermeseler de milliyetçi Budist gruplar, Müslümanları ülkeden çıkarmak 

için şiddet olaylarının yanı sıra psikolojik baskı ve toplumsal ayrımcılık da uygulamaktadır. Bu 

bağlamda Müslümanların seyahat etme, eğitim, evlilik, iş bulma ve dini vecibelerini yerine getirme 

gibi temel hakları kısıtlanmaktadır (Kutlutürk, 2017:197-200). 

Hint alt kıtasından Asya’ya uzandığımızda ahlaki ve sosyo-politik içerikli inanç ve 

öğretileriyle karşımıza Çin’in büyük bilgin ve filozofu Konfüçyüs’ün adına izafe edilen 

Konfüçyanizm çıkmaktadır. Diğer dinsel geleneklerin aksine Konfüçyanizm’in en önemli farkı, 

önerdiği ilke ve prensiplerin amacının ne bir takım tanrıları memnun etmek ne de gelecek dünyada 

daha iyi bir hayat yaşamasına yönelik bir umut oluşturmaktadır. Onun yegane amacı, söz konusu 

ahlaki davranışlarla bu dünyada arzulanan sonuçları başarmaya yardımcı olmaktır (Bkz. Köylü, 

2010:82).  
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Konfüçyüs, bir üstün insan yetiştirmeye yönelik hayat tarzı benimseyen bir ahlak öğreticisi 

olarak nitelendirilebilir. Onun sisteminin amaçları arasında bilgi, samimiyet, şahsi hayatı geliştirme, 

ailede ve sosyal ilişkilerde uyum ve dünya barışını sağlamak yer almaktadır. Konfüçyüs’ün ahlak 

sistemi toplum ve millet içindir. Gayesi ise halkını siyasi terbiye yoluyla saadete kavuşturmaktır. 

Konfüçyüs’ün ahlak öğretisinde; insan sevgisi, üstün insan, örnek evlat ve törelere uymak yer 

almaktadır. Konfüçyüs’ün ana teması insan sevgisidir. Bu sevgide hiyerarşi önemlidir; önce kendini, 

sonra aile bireylerini ve daha sonra başkalarını sevmeyi tavsiye eder. Konfüçyüsçülük’te toplum, şu 

beş ilişkiden doğan şahsi münasebetlere ve ahlâkî sorumluluklara göre değerlendirilir: idareci-halk, 

karı-koca, ebeveyn-çocuk, büyük kardeş-küçük kardeş, arkadaşlar arasındaki ilişki. Konfüçyüs’e göre 

herkes adına yakışır bir biçimde ve bulunduğu mevkiye göre davranmalı ve böylece ülkenin huzura 

kavuşması sağlanmalıdır (Güç, 2015:442; Kurt-Aykıt, 2019:137). 

Beş şeyi her şeye uygulama yeteneğini “erdem” olarak tanımlayan Konfüçyüs, üstün insanın 

beş özelliğinden söz eder: ağırbaşlılık, cömertlik, samimiyet, doğruluk ve nezaket. Buna göre; 

Ağırbaşlı isen saygısızlık görmezsin 

Cömert isen her şeyi elde edersin. 

Samimi isen halk sana güvenir 

Doğru isen çok şeyi başarırsın. 

Nazik isen başkalarını hizmetinde kullanabilirsin. 

Konfüçyüs’e göre bir kimse dış güzellikten ziyade iyi ahlaka değer verirse, ailesine hizmette 

en büyük gayreti gösterirse, efendisine bütün hayatında bağlı kalabilirse, arkadaşlarıyla olan 

ilişkilerinde samimi ise o insan için bir şey bilmiyor denilse ile o insan bilgilidir. Konfüçyüs, bir 

kimsenin bütün hayatına rehber olabilecek bir şey var mıdır, sorusuna “Kendine yapılmasını 

istemediğin şeyi başkalarına yapma!” (Konuşmalar, 12:2; 15:23) diye cevap vermiş, bu karşılık Çin 

kaynaklarında “altın kural” olarak yer almıştır (Güç, 2015:443). 

Konfüçyanist düşüncede devletler arasındaki savaş en tahripkar mücadele şekli görülmüş olup, 

toplumun huzurunun en temel yıkıcısı olarak değerlendirilmiştir. Konfüçyüs bir devletin ihtiyaç 

duyduğu üç şeyden söz etmiştir: yeterli besin, yeterli güç ve halkın güvenliği. Bunlardan birinin 

gözden çıkarılması gerekse hangisinin önceleneceği sorulduğunda önce güçten, daha sonra da 

besinden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etmiş ve şunu eklemiştir: “Eski çağlardan beri bütün insanlar 

ölmeye mahkumdur, ama inancını kaybetmiş bir halk ayakta duramaz” (Konuşmalar, 12:7). Elbette bu 

anlayış, Konfüçyanistlerin savaş konusunda mutlak anlamda pasif bir anlayışa sahip olduklarını 

göstermez. Nitekim “eğer barış istiyorsanız, savaşa hazırlanın” sözü de Konfüçyüs’e atfedilmektedir 

(Köylü, 2010:100). 

3. SONUÇ 

Son birkaç yüzyıldır insanoğlunun bilimsel, teknolojik ve ekonomik açılardan elde ettiği 

başarılar ve geldiği noktanın insanların maddi refah düzeyi ve yaşam kalitesini artırdığı bir vakıadır. 
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Bilgi, iletişim ve ulaşım imkanlarının sınırları kaldırarak küresel bir köy haline getirdiği dünyamızda 

insanların büyük bir bölümü gelinen noktada huzur, mutluluk ve gelecek adına ümit beslemek yerine 

umutlarını yitirmiş ya da yitirme noktasına gelmiştir. Bireysel açıdan düşünüldüğünde bir zamanlar 

gayri ahlaki olarak nitelendirilen bazı davranış ve uygulamaların özgürce yapılır hale geldiğini 

gözlemlemekteyiz. Cinsel özgürlük adına yapılan sınır tanımaz cinsel taşkınlıklar herkesin 

malumudur. Özellikle Batı’da evlilik öncesi cinsel ilişkinin arttığı, normal evliliğe yönelimin azaldığı 

ve evlilik kurumuna zarar veren eşcinselliğin yaygınlaştığı ve dahası eşcinsel evliliklerin onaylandığı 

ve evlat edinebildikleri bir zaman dilimindeyiz. Tüm bunların ciddi tıbbi, psikolojik, sosyolojik ve 

ekonomik sorunlara neden olduğu bir gerçektir. Bireysel açıdan yaşanan ahlaki sorunlar sosyal yapıyı 

da bozmaya başlamıştır. Bu açıdan bakıldığında toplumsal sorunların başında aile yapısında meydana 

gelen değişimden söz edilebilir. Bu ve benzeri toplumsal sorunlar sadece belli bir ülke ya da milleti 

etkilemekle kalmayıp tüm dünyayı etkiler ve kapsar bir nitelik taşımaktadır. Günümüz dünyasında 

sosyo-ekonomik adaletsizlik ile savaş ve çatışmalar küresel nitelikli en önemli sorunlar olarak 

zikredilebilir. Elbette tarihin hiçbir döneminde, mutlak anlamda sosyo-ekonomik adaletin sağlandığı, 

barış ve huzurun hakim olduğu söylenemez. Ancak özellikle son yüzyılda bu bağlamda önemli bir 

gerileme ve çöküşün yaşandığı söylenebilir (Köylü, 2010:204-206). 

Bilindiği üzere araştırmacılar ve teorisyenler, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle insanların 

dinden uzaklaşacaklarını varsayarak bir zamanlar dinin ölümüne hükmetmiş veya en azından onu özel 

bir alana, insanın kalbine hapsetmişlerdi. Ancak son elli yıldır dünya genelinde ve özelde Batı’da dini 

farklılığın artıp yayılması ve bilhassa YDH’ler olarak isimlendirilen oluşumların ortaya çıkması bu 

algının/kanaatin bir yanılgı olduğunun açık bir göstergesi olmuştur. Elbette din, sihirli bir değnek gibi 

dünyanın tüm önemli sorunlarını anında çözecek kısa süreli çözümler sunmasa da dünya sorunlarının 

tek ve nihai çözüm kaynağının yine din olacağı muhakkaktır. 

Dinsel geleneklerin mensupları kendi dinlerini tek kurtuluş yolu olarak görüp buna göre 

davranmasına karşın, doktrinel ve diğer farklılıklarla birlikte, tüm dünya dinleri kendi mensuplarının 

iyi birer insan olmasını ister ve bu bağlamda sevgi, şefkat, tolerans ve paylaşma gibi değerlere vurgu 

yaparken kin, nefret, hırsızlık, adam öldürme gibi olumsuz davranışların da ortadan kaldırılmasına 

çalışır. Nitekim bireysel, toplumsal ve evrensel ahlak ilkeleri bağlamında farklı dinsel geleneklerin 

öğretilerine yer verdiğimiz bu çalışmada görüldüğü üzere, dinler, insanlığın huzuru ve refahını tesis 

edecek temel prensipleri de sıralamıştır. Elbette bazı dini geleneklerin bazı ahlaki alanlarda bir takım 

eksik ya da olumsuz yönleri olabildiği gibi bazen de dini geleneklerin öğretileri mensuplarının bir 

kısmı tarafından çok farklı şekillerde yorumlanarak olumsuz durumlar da ortaya çıkarabilir. 

Günümüzde yaşanan çatışmaların çoğunun temelinde bu son noktanın yattığı söylenebilir. Bundan 

dolayı her hangi bir dinsel geleneğin mensuplarının olumsuz uygulamalarının söz konusu dine mal 

edilmesi hatasına da düşülmemelidir. 15 Mart 2019’da Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan saldırı 

üzerinden örnek verilecek olursa bilindiği üzere söz konusu saldırı sonrası gerek vatandaşlarımız 

gerekse diğer insanlar tepkilerini farklı platformlarda ve özellikle sosyal medyada çok değişik 

şekillerde dile getirdiler. Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan biri tam da bizim dikkat çekmek 

istediğimiz noktaya işaret eden “Hıristiyan değil, Haçlı terörü; Yahudi değil Siyonist terörü” 

şeklindeydi. Nitekim söz konusu terör saldırısından sonra Norveç ve dünyanın diğer bazı 

bölgelerinden medyaya düşen camilerin etrafını sararak güvenlik önlemi alan Hıristiyanlar ile 

kiliselerin etrafında güvenlik duvarı ören Müslümanlar aslında durumu çok güzel özetlemektedirler. 
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ÖZET 

Çalışmanın amacı Türkiye Taekwondo Federasyonu’nda faal olarak farklı kategorilerde görev yapan 

Taekwondo hakemlerinin psikolojik rahatlık düzeylerini incelemektir. Araştırma nicel desende hazırlanmış ve 

tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubu 2018 yılında Eskişehir ilinde düzenlenen 

Taekwondo Hakem Terfi Kursuna katılan hakemler arasından 70, Antalya’da düzenlenen Taekwondo Hakem 

Gelişim Seminerine katılan hakemler arasından 95 olmak üzere toplam 165 hakemden oluşmaktadır. Bu 

çalışmadaki veriler kişisel bilgi formunun yanı sıra Edmondson, (1999) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik 

ve güvenirlik çalışması Yener, (2015) tarafından yapılmış olan Psikolojik Rahatlık Ölçeği kullanılarak 

toplanmıştır. Verilerin analizde ikili karşılaştırmalar için Mann Whitney-U Testi, çoklu karşılaştırmalarda ise 

Kruscal Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen bulgularda cinsiyet ve eğitim düzeyi 

değişkenine göre psikolojik rahatlık alt boyutlarında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Yaş, hakemlik 

kategorisi, müsabakanın önem derecesinin stres oluşturma durumu ve sporcu geçmişi değişkenlerine göre 

inisiyatif alt boyutunda, aylık gelir değişkeninde ise hoşgörü alt boyutunda anlamlı fark olduğu bulunmuştur 

(p<0.05). Araştırma sonucunda bayan ve erkek hakemlerin psikolojik rahatlık düzeylerinin benzer özellikler 

gösterdiği, yaşı küçük ve müsabakanın önem derecesinden etkilenen hakemlerin inisiyatif düzeylerinin daha az 

olduğu, uluslararası hakemlerin ve sporcu geçmiş yılı fazla olanların inisiyatif düzeylerinin yüksek olduğu ve 

aylık gelir düzeyi yüksek olanların hoşgörü düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Rahatlık, Hakem, Taekwondo 

EXAMINING THE PSYCHOLOGICAL COMFORT LEVELS OF THE TAEKWONDO 

REFEREES 

ABSTRACT 

The objective of this study is to examine the psychological comfort levels of the Taekwondo referees, 

who are actively working in different categories in the Turkish Taekwondo Federation. The study was conducted 

in a quantitative design with the survey model. The sample group of the research was comprised of 165 referees, 

70 of whom were selected from the referees participating in the Taekwondo Referee Development Training in 

Eskişehir province, and 95 of whom were selected from the referees participating in the Taekwondo Referee 

Development Seminar held in Antalya province in 2018. Besides the personal information form, the data of 

the research were collected through the Psychological Comfort Scale, which was developed by Edmonson 

(1999) and whose Turkish reliability and validity tests were conducted by Yener (2015). In the analysis of 

the data, the Mann Whitney-U test was used for the paired comparisons, and the Kruscal Wallis test was 

used for the multiple comparisons. According to the findings obtained from the research data, it was 

mailto:amer.karademir@hotmail.com
mailto:cengizhanpakyardim@hotmail.com


XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

165 

determined that there was statistically no significant difference in the psychological comfort sub-

dimensions concerning the gender and educational status variables. It was found that there were statistically 

significant differences in the initiative sub-dimension concerning the age, referee category, stress status 

based on the importance of the competitions, and sports experience variables and there was statistically 

significant difference in the tolerance sub-dimension concerning the monthly income variable (p<0.05). As 

the conclusion of the research, it was determined that the psychological comfort levels of the male and 

female referees demonstrated similar characteristics, the initiative levels of the younger referees, who are 

influenced from the importance levels of the competitions, were lower, the initiative levels of the 

international referees with longer sports experience were higher, and the tolerance levels of the referees 

with higher monthly income were higher.  

Key Words: Psychological comfort, Referee, Taekwondo 

GİRİŞ 

Spor organizasyonlarında sporcu, antrenör, yönetici ve izleyicilerin yanı sıra organizasyonun 

vazgeçilmez öğesi olan hakemler oldukça önemli bir yere sahiptir. Hakemlerin görevlerini başarıyla 

tamamlayabilmelerinde, meslekte yükselebilmelerinde ve mesleğe devamlarında fiziksel ve psikolojik 

açıdan iyi durumda olmaları ve bu yönde kendilerini geliştirebilmeleri gerekmektedir. Branşa özgü 

kural bilgisi, mesleki tecrübe ile birlikte arka alanda hakemlerin performansını etkilediği düşünülen 

birçok farklı unsur olduğu bir gerçektir. Bunlardan bir tanesi de hakemlerin performansını 

etkileyebilecek psikolojik unsurlardır. Seyirci, antrenör ve sporcu baskısının oluşturabileceği stresin 

yanı sıra hakemlerin kendi birimleri içerisinde algıladıkları stres düzeyi de hakem performansının 

şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Stresin doğru karar verme davranışını olumsuz 

etkileyeceği psikolojik sağlığı olumsuz etkileyerek hakem performansını olumsuz etkileyebileceği 

düşünülmektedir. Edmondson (2003) Psikolojik Güvenlik Olgusunu, bireylerin çalışma alanlarında 

algıladıkları kişilerarası endişe’’ olarak tanımlamaktadır. Bireyin herhangi bir konuda fikrini 

söylemesi, soru sorması, geri besleme yapması, hataların gündeme getirmesi, yeni bir fikir öne 

sürmesi şeklindeki çıkışlarında diğerlerinin tepkileri organizasyonda psikolojik güvenlik algısının 

çerçevesini çizmekte ve olumlu yada olumsuz psikolojik güvenlik algısının oluşmasını sağlamaktadır. 

Bu çalışma ile spor literatürüne ve diğer branşlarda yer alan hakemler ilgili yapılabilecek olan 

çalışmalara da katkı sağlamaya çalışılmıştır. Araştırmada taekwondo hakemlerinin psikolojik rahatlık 

düzeylerinin ele alınan bazı değişkenlere göre nasıl şekillendiğini belirlemek amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma nicel desende hazırlanmış ve tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın 

örneklem grubu 2018 yılında Eskişehir ilinde düzenlenen Taekwondo Hakem Terfi Kursuna katılan 

hakemler arasından 70, Antalya’da düzenlenen Taekwondo Hakem Gelişim Seminerine katılan 

hakemler arasından 95 olmak üzere toplam 165 hakemden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak Edmondson, (1999) tarafından geliştirilen Psikolojik Rahatlık ölçeğinin, Türkçe geçerlik 

ve güvenirlik çalışması, Yener, (2015) tarafın yapılan hoşgörü ve inisiyatif olmak üzere iki alt boyutta 

toplam 7 maddeden oluşan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket program 

kullanılmış olup, veriler analiz edilmeden önce normallik sınaması yapılmış, parametrik olmayan 

Mann Whitney U ve  Kruscal Wallis H testinden yararlanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık derecesi 

p<0.05 olarak değerlendirilmiştir. 
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BULGULAR 

Araştırma grubundan elde edilen bulgular tablolaştırılarak aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırma grubunun cinsiyet değişkenine göre analiz sonuçları 

Psikolojik Rahatlık 

Ölçeği Alt Boyutları 
Cinsiyet N Mean Rank Z p 

Hoşgörü 
Erkek 94 86,27 

-1,020 ,308 
Kadın 71 78,68 

İnisiyatif 
Erkek 94 83,16 

-,052 ,959 
Kadın 71 82,78 

 

Tablo 2. Araştırma grubunun yaş değişkenine göre analiz sonuçları 

Psikolojik Rahatlık 

Ölçeği Alt Boyutları 
Yaş Grubu N Mean Rank X2 p 

Fark 

U test 

Hoşgörü 

20-23 54 92,47 

3,788 ,285 - 
24-27 32 77,42 

28-31 20 71,98 

32 Ve Üzeri 59 81,09 

İnisiyatif 

20-23 54 68,23 

9,039 ,029* 
1<3 

4>1 

24-27 32 87,86 

28-31 20 100,45 

32 Ve Üzeri 59 87,97 

*p<0.05 

Tablo 3.Araştırma grubunun eğitim durumu değişkenine göre analiz sonuçları 

Psikolojik Rahatlık 

Ölçeği Alt Boyutları 
Eğitim Düzeyi N Mean Rank X2 p 

Fark 

U test 

Hoşgörü 

Lise 53 84,66 

1,346 ,510 - Üniversite 97 84,18 

Lisansüstü 15 69,50 

İnisiyatif 

Lise 53 83,62 

,303 ,859 - Üniversite 97 81,76 

Lisansüstü 15 88,80 

 

Tablo 4.Araştırma grubunun hakemlik kategorisi değişkenine göre analiz sonuçları 

Psikolojik Rahatlık 

Ölçeği Alt Boyutları 

Hakemlik 

Kategorisi 
N Mean Rank X2 p 

Fark 

U test 

Hoşgörü 

Aday 115 85,86 

4,553 ,208 - 
Bölgesel 28 82,79 

Ulusal 17 76,09 

Uluslararası 5 41,90 

İnisiyatif 

Aday 115 75,64 

11,035 ,012* 
1<3,4 

 

Bölgesel 28 94,07 

Ulusal 17 102,53 

Uluslararası 5 123,90 

*p<0.05 
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Tablo 5. Araştırma grubunun müsabakanın önem derecesinden etkilenme durumu değişkenine göre 

analiz sonuçları 

Psikolojik Rahatlık 

Ölçeği Alt Boyutları 

Müsabakanın önem derecesi sizde 

stres oluşturur mu? 
N 

Mean 

Rank 
X2 P 

Fark 

U test 

Hoşgörü 

Evet 39 87,10 

2,337 ,311 - Hayır 38 72,76 

Kısmen 88 85,60 

İnisiyatif 

Evet 39 65,42 

7,103 ,029* 1<2,3 Hayır 38 88,39 

Kısmen 88 88,46 

*p<0.05 

Tablo 6. Araştırma grubunun sporculuk geçmişi değişkenine göre analiz sonuçları 

Psikolojik Rahatlık 

Ölçeği Alt Boyutları 

Kaç yıllık sporculuk geçmişiniz var? 

(branş ayrımı olmaksızın) 
N Mean Rank X2 p 

Fark 

U test 

Hoşgörü 

2-4 yıl 20 84,18 

3,664 ,300 - 
5-7 yıl 30 97,53 

8-10 yıl 28 78,54 

+11 yıl 87 79,16 

İnisiyatif 

2-4 yıl 20 60,80 

15,439 ,001* 4>1,2 
5-7 yıl 30 64,40 

8-10 yıl 28 79,71 

+11 yıl 87 95,57 

*p<0.05 

Tablo 7. Araştırma grubunun ekonomik durum değişkenine göre analiz sonuçları 

Psikolojik Rahatlık 

Ölçeği Alt Boyutları 
Aylık Gelir N Mean Rank X2 p 

Fark 

U test 

Hoşgörü 

-2000 TL 42 94,29 

16,429 ,001 1>2,3 
2001-3000 TL 66 71,68 

3001-4500 TL 37 73,45 

4501-6000 TL 20 114,33 

İnisiyatif 

-2000 TL 42 79,33 

7,429 ,059 - 
2001-3000 TL 66 74,70 

3001-4500 TL 37 90,19 

4501-6000 TL 20 104,78 

*p<0.05 

Tablo 8.Araştırma grubunun aktif hakemlik yılı değişkenine göre analiz sonuçları 

Psikolojik Rahatlık 

Ölçeği Alt Boyutları 

Aktif olarak kaç yıl hakemlik 

yaptınız? 
N Mean Rank X2 p 

Fark 

U test 

İnisiyatif 

-1 68 70,69 

14,456 ,006 5>1 

2-4 45 83,19 

5-7 9 85,22 

8-10 13 83,04 

11+ 30 109,93 

Hoşgörü 

-1 68 90,85 

5,074 ,280 - 

2-4 45 82,99 

5-7 9 72,72 

8-10 13 63,19 

11+ 30 76,88 

*p<0.05 

Tablo 11.Araştırma grubunun taekwondo sporculuğu (müsabık) geçmişi değişkenine göre analiz 

sonuçları 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

168 

Psikolojik Rahatlık 

Ölçeği Alt Boyutları 

Müsabık taekwondo 

sporculuğu yaptınız mı? 
N MeanRank X2 p 

Fark 

U test 

İnisiyatif 

Hiç yapmadım 33 68,67 

11,786 ,019* 

1<3,4,5 

3>4 

5>3,4 

1-3 32 84,69 

4-6 38 93,66 

7-9 35 71,83 

+10 27 98,00 

Hoşgörü 

Hiç yapmadım 33 86,56 

2,431 ,657 - 

1-3 32 88,19 

4-6 38 80,68 

7-9 35 86,30 

+10 27 71,48 

*p<0.05 

Tablo 12. Araştırma grubunun hakemlik statüsünü değerlendirme durumu değişkenine göre analiz 

sonuçları 

Psikolojik Rahatlık 

Ölçeği Alt Boyutları 

Hakemliğin sosyal statüsünü 

nasıl değerlendiriyorsunuz? 
N 

Mean 

Rank 
X2 p 

Fark 

U test 

İnisiyatif 

Kötü 21 62,48 

8,527 ,036* 1<4 
Yeterli 38 73,21 

İyi 61 88,91 

Çok İyi 45 92,83 

Hoşgörü 

Kötü 21 91,38 

3,275 ,351 - 
Yeterli 38 91,13 

İyi 61 81,23 

Çok İyi 45 74,62 

*p<0.05 

Tablo 13. Araştırmaya katılan taekwondo hakemlerinin, değişen müsabaka kurallarını öğrenme şekli 

değişkenine göre analiz sonuçları 

Psikolojik Rahatlık 

Ölçeği Alt Boyutları 

Değişen müsabaka  kurallarını nereden 

öğreniyorsunuz/takip ediyorsunuz? 
N 

MeanRa

nk 
X2 p 

Fark 

U test 

İnisiyatif 

Müsabakalarda 39 75,01 

15,670 ,000* 

2>1,3 

1>3 

 

Gelişim Seminerlerinde 112 90,89 

Takip Edemiyorum 14 42,14 

Hoşgörü 

Müsabakalarda 39 86,40 

968 ,616 - Gelişim Seminerlerde 112 80,70 

Takip Edemiyorum 14 91,96 

*p<0.05 

TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Araştırmada 2018 yılında Türkiye Taekwondo Federasyonunda faal olarak farklı kategorilerde 

görev yapan hakemlerin psikolojik rahatlık düzeylerinin ele alınan değişkenlere göre nasıl şekillendiği 

belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre araştırma sonucunda;  

Cinsiyet değişkenine göre; bayan ve erkek hakemlerin psikolojik rahatlık düzeylerinin benzer 

özellikler gösterdiği belirlenmiştir. Yaş değişkenine göre; psikolojik rahatlık  inisiyatif alt boyutunda 

28-31 yaş grubunda ve 32 ve üzeri yaş grubunda yer alan hakemlerin 20-23 yaş grubunda yer alan 

hakemlere göre inisiyatif düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Eğitim durumu değişkenine göre; 

psikolojik rahatlık düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir. Hakemlik 

kategorisi değişkenine göre; psikolojik rahatlık inisiyatif alt boyutunda Uluslararası ve Ulusal hakem 

kategorisinde yer alan hakemlerin inisiyatif düzeylerinin Aday hakem kategorisinde yer alan 

hakemlerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Müsabakanın önem derecesinden etkilenme durumu 
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değişkenine göre psikolojik rahatlık inisiyatif alt boyutunda müsabakanın önem derecesinin kendisi 

üzerinde stres oluşturduğunu ifade eden hakemlerin inisiyatif düzeylerinin daha düşük olduğu 

bulunmuştur. Sporculuk geçmişi (branş ayrımı olmaksızın) değişkenine göre psikolojik rahatlık 

inisiyatif alt boyutunda, 11 yıl ve üzeri sporculuk geçmişine sahip hakemlerin inisiyatif düzeylerinin, 

2-4 yıl ve 5-7 yıllık sporculuk geçmişine sahip hakemlerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Ekonomik durum değişkenine göre psikolojik rahatlık hoşgörü alt boyutunda 2000 TL ve altı gelir 

düzeyine sahip olduğunu ifade eden hakemlerin hoşgörü düzeylerinin daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Aktif hakemlik yılı değişkenine göre psikolojik rahatlık inisiyatif alt boyutunda 11 ve 

üzeri yıldır hakemlik yapanların inisiyatif düzeylerinin, 1 yıl ve daha kısa süre aktif hakemlik yapmış 

olanlardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Taekwondo sporculuğu (müsabık) geçmişi değişkenine 

göre; psikolojik rahatlık inisiyatif alt boyutunda müsabık olarak hiç taekwondo sporculuğu yapmamış 

olan hakemlerin inisiyatif düzeylerinin, 4-6 yıl, 7-9 yıl  ile 10 yıl ve üzeri müsabık sporculuk yapmış 

olan hakemlerden daha düşük düzeyde olduğu, 4-6 yıl müsabık sporculuk yapmış olan hakemlerin 

inisiyatif düzeylerinin  7-9 yıl müsabık sporculuk yapmış olanlardan daha yüksek düzeyde olduğu, 10 

yıl ve üzeri müsabık sporculuk yapmış olanların inisiyatif düzeylerinin ise 4-6 yıl, 7-9 yıl ve hiç 

müsabık sporculuk yapmamış olan hakemlerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Hakemlik 

statüsünü değerlendirme durumu değişkenine göre psikolojik rahatlık inisiyatif alt boyutunda 

hakemliğin sosyal statüsünü “kötü” olarak değerlendiren hakemlerin inisiyatif düzeylerinin, 

hakemliğin sosyal statüsünü “çok iyi” olarak değerlendiren hakemlerden daha düşük olduğu 

bulunmuştur. Değişen müsabaka kurallarını öğrenme biçimi değişkenine göre psikolojik rahatlık 

inisiyatif alt boyutunda değişen müsabaka kurallarını Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 

düzenlemiş olduğu hakem gelişim seminerlerinde öğrendiğini ifade eden hakemlerin inisiyatif 

düzeylerinin, değişen kuralları müsabakalarda öğrendiğini ifade edenler ile değişen kuralları takip 

edemediğini ifade eden hakemlerden daha yüksek seviyede olduğu, değişen müsabaka kurallarını takip 

edemediğini ifade eden hakemlerin inisiyatif düzeylerinin değişen müsabaka kurallarını, 

müsabakalarda ve gelişim seminerinde öğrendiğini ifade eden hakemlerden daha düşük seviyede 

olduğu bulunmuştur. 
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ÖZET 

Bu araştırma, farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin demografik özelliklerinin spora 

yönelik tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Trabzon ilinde yer alan 

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluştururken; örneklemini 4 bölümden gönüllü olarak 

seçilmiş toplam 200 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Koçak tarafından 2014 

yılında geliştirilen ve geçerlik-güvenirliği yapılan “Spora Yönelik Tutum Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından 

oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ölçek, 22 madde ve psikososyal gelişim, fiziksel gelişim ve 

zihinsel gelişim olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirlik seviyesini test etmek için 

Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısına ve Spearman-Brown iç tutarlık katsayısına bakılmış ve bu değerler 

sırasıyla 0.891 ve 0.839 olarak hesaplanmıştır. Ölçekten elde edilen nicel veriler, SPSS 21.0 istatistik paket 

programı ile analiz edilmiş olup, yapılan tüm değerlendirmelerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<.05 olarak 

kabul edilmiştir. Verileri analiz etmek için, cinsiyet değişkenine göre t testi uygulanmış olup, bölüm değişkenine 

göre çok değişkenli ANOVA, farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey testinden 

yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, zihinsel gelişim alt boyutuna ve toplam puanlarına göre cinsiyet 

değişkenine bakıldığında, kadın ve erkek bireyler arasında anlamlı bir farklılığın anlamlı farklılığın olduğu, 

psikososyal ve fiziksel gelişim alt boyutlarına göre ise, kadın ve erkek bireyler arasında anlamlı bir farklılığın 

olmadığı görülmektedir. Ayrıca, bölüm değişkenine göre yapılan analizler sonucunda, psikososyal gelişim alt 

boyutunda ve ölçekten elde edilen toplam puanlara göre beslenme ve diyetetik bölümü öğrencileri ile sosyal 

hizmet öğrencilerinin aralarında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bunun yanında,  fiziksel gelişim alt 

boyutunda ise, beslenme ve diyetetik bölümü ve çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin spora yönelik tutum 

ortalamalarının, sosyal hizmetler bölümündeki öğrencileri göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bölüm 

değişkenine göre, zihinsel gelişim alt boyutuna göre ise, bölümler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Demografik Özellik, Spor, Tutum 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the effect of demographic characteristics of students 

attending different departments on their attitudes towards sports. The population of the study was composed of 

the students of Faculty of Health Sciences of Avrasya University in Trabzon. The sample consisted of 200 

volunteer students from 4 departments. As a data collection tool; The Attitude Scale towards Sport ”developed 
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by Koçak in 2014 and validated and validated, and the Personal Information Form created by the researchers 

were used. The scale consists of 22 items and 3 sub-dimensions of psychosocial development, physical 

development and mental development. In order to test the reliability level of the scale, Cronbach-s Alpha 

reliability coefficient and Spearman-Brown internal consistency coefficient were evaluated and these values 

were calculated as 0.891 and 0.839. The quantitative data obtained from the scale were analyzed with SPSS 21.0 

statistical package program and the statistical significance level was accepted as p <.05 in all evaluations. In 

order to analyze the data, t test was applied according to gender variable, multivariate ANOVA according to 

department variable and Tukey test was used to determine which groups the difference was between. According 

to the results of the research, when the gender variable according to the sub-dimension of mental development 

and total scores are examined, it is seen that there is a significant difference between men and women and there 

is no significant difference between men and women in terms of psychosocial and physical development sub-

dimensions. In addition, as a result of the analyzes performed according to the department variable, it was seen 

that there was a significant difference between the students of the department of nutrition and dietetics and social 

work according to the total scores obtained from the psychosocial development sub-dimension and the scale. 

Besides, in the physical development sub-dimension, it was found that the attitude of the students in the nutrition 

and dietetics department and the child development department towards sports was higher than the students in 

the social services department. According to the sub-dimension of mental development, there was no significant 

difference between the departments. 

Keywords: Student, Demographic Characteristic, Sport, Attitude 

 

1. GİRİŞ 

Spor; yarışma, zevk, sağlık, estetik, eğlence, oyun, reklam, propaganda, meslek, bilim, boş 

zamanları değerlendirme biçimi gibi birçok farklı amaç için gerçekleştirilse de, kişisel ve toplumsal 

ilişkileri düzenleyen bir olgu olması bakımından da önemlidir (Yetim, 2011). Sporun temel unsurunun 

insan olduğu düşünüldüğünde, gerek iş verimi yüksek bir toplum ortaya çıkarabilmek, gerekse 

geleceğin yapıcı, yaratıcı ve sağlıklı gençlerini yetiştirmek olsun, toplumsal ayrışmaya ve 

yabancılaşmaya karşı koyabilecek bir araç olması bakımından, günümüzde vazgeçilmez bir sosyal 

olgu haline gelmiştir (Yetim, 2011). Bunun yanında popüler kültür konusu içerisinde genel anlamda 

sporu tanımlayacak olursak, toplum içerisinde yer alan bireylerin sağlıklı bir hayat sürdürme, eğlence 

ve rekreatif etkinliklere katılabilmenin değerlendirilmesi olarak tanımlanabilmektedir (Solmaz ve 

Aydın, 2012). Spor yalnızca, bu bahsi geçen sportif faaliyetlere aktif olarak katılımı değil, aynı 

zamanda pasif katılım gerçekleştiren bireyleri de sosyal, siyasal ve ekonomik olarak temsil edebilme 

becerisine sahip bir alandır (Solmaz ve Aydın, 2012). 

Gelişen ve her gün gelişmeye devam etmekte olan teknoloji sayesinde insanlar, aktif 

yaşamlarından uzaklaşmaktadır. Aynı zamanda teknoloji, sporun önemi üzerine insanları bir kez daha 

düşündürmeye sebep olmaktadır (Koçak, 2014). Sporun insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini 

gösteren birden çok tanım var olsa da, toplumsal gelişim açısından spor, en kapsamlı ve geniş halde 

düşünüldüğünde, yediden yetmişe ve her yetenekten kişilere uygun faaliyetler yaptırma sürecidir 

(Koçak, 2014). Bir başka tanımda spor, bireylerin doğal döngüsünü beşeri hale çevirmek için kendine 

ait becerileri geliştirme, belirlenen hususlar altında araçlı ya da araçsız, bireysel veya grup halinde, 

rekreatif faaliyet kapsamında veya tüm zamanlı olacak halde mesleki olarak yapılan, sosyalleştiren, 

çevreyle uyumunu geliştiren, ruhen ve fiziken gelişime katkı sağlayan, rekabetçi, dayanışmacı ve 

kültürel bir olgudur (Erkal, Güven ve Ayan, 1998). Sporun insan hayatına farklı yollardan girdiği 
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düşünüldüğünde, insanların her zaman odak noktası olabilme becerisine sahip olduğu görülmektedir. 

Bu sebeple spor, toplumda yer alan bireylerin hayattan farklı beklentilerine karşılık verebilecek 

kapasiteye sahiptir (Kılcıgil, 1998). Özellikle günümüz şartları göz önüne alındığında, sporun 

bireylerdeki her türlü farklı beklentiyi karşılayabilmek adına, ilgi alanını daha da genişleterek, 

toplumsal sorunlarında çözümünde eğitici yönü öne çıkarılarak önemli bir işlevinin olduğu görülmeye 

başlanmıştır (Göksel ve ark., 2017).  

Literatürdeki spor ile ilgili olarak yapılan tanımlara bakıldığında anlaşılacağı üzere, spor, 

insan yaşamının her döneminde bireylere her anlamda olumlu katkılar sağlayan ve onların gelişimine 

olanak tanıyan bir olgudur. Buradan hareketle, bireylerin hangi yaşta olursa olsun, bilimsel temellere 

dayalı olarak sistemli ve bilinçli olarak yapılan, tüm yaşamında başarılı, sağlıklı ve mutlu 

olabilmesinin yanında moral gücünün de yüksek olabilmesi için önemli bir rol oynayan en temel araç 

spordur (Yalçınkaya, Saracaloğlu ve Varol, 1993). 

Tutum, TDK’nın yapmış olduğu çeşitli tanımlarda; “Bireyin insanlar, olaylar ve cansız 

varlıklar karşısında takındığı davranış biçimi”, diğer bir tanımında ise, “Belli nesnelere, olaylara, 

kişilere karşı belli biçimde davranma yolunda toplumsal olarak kazanılmış eğilim ya da yönelim” 

olarak tanımlanmıştır (TDK, 2018). Aynı zamanda tutum, bireylerin çevrelerindeki olgu veya 

nesnelere yönelik olarak sahip olunan tepkileri olarak adlandırılabilmektedir. Ayrıca tutum, 

“İnsanların kendilerine veya yaşamakta oldukları çevrede bulunan herhangi bir nesneye, olaya veya 

konuya karşı bilgi, tecrübe ve güdülerine dayanarak geliştirdikleri zihinsel, duygusal ve davranışsal bir 

tepki ön eğilimi” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımlar göz önüne alındığında, bireylerin bir olay, 

durum ya da olgu karşısında ortaya koyulan davranışlar bütünü olarak “tutum” kavramı ele alınabilir. 

Bireylerin sahip oldukları tutumlar somut nesnelere yönelik olabildiği gibi,  iyi, kötü, mutluluk, 

mutsuzluk gibi konularda tutumun konu alanı içerisine girebilmektedir (İnceoğlu, 2010).  

Özellikle çocuk ve genç yaştaki bireyleri hem kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, hem de 

gündelik yaşamlarında bedensel, zihinsel ve sosyal olarak sağlıklı bir yaşam sürmeleri için erken 

yaşlardan itibaren spora yönelik olumlu tutum kazanmalarını sağlayabilmek büyük önem arz 

etmektedir (Göksel, Caz, Yazıcı ve İkizler, 2017). Yapılan literatür taramasında, beden eğitimi ve spor 

dersine yönelik tutumla ilgili olarak birçok araştırmacı tarafından farklı çalışmaların yapılmış olduğu 

göze çarpmaktadır (Sivrikaya ve Kılçık, 2017; Erden ve Özmutlu, 2017; Göksel ve Caz, 2016; Gürbüz 

ve Özkan, 2012; Güllü, Cengiz, Öztaşyonar ve Kaplan, 2016). Spora yönelik tutumun ölçülmesiyle 

ilgili olarak ise, üniversite öğrencileri üzerinde yapılmış çalışmalara pek rastlanmamıştır. Buradan 

hareketle çalışmanın amacı; farklı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerin demografik 

özelliklerinin spora yönelik tutumlara etkisinin belirlenmesidir. 

1.1. Problem Durumu 

Araştırmanın amacı; farklı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerin demografik 

özelliklerinin spora yönelik tutumlara etkisinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 

sorulara yanıt aranmıştır.  

1-Cinsiyet değişkenine göre farklı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin spora 

yönelik tutumları alt boyutlarına göre farklılaşmakta mıdır? 
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2-Bölüm değişkenine göre farklı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin spora 

yönelik tutumları alt boyutlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli iki ya da daha çok 

sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan 

araştırma modelidir (Karasar, 1994). Araştırma kapsamında da demografik özelliklerden, cinsiyet ve 

bölüm değişkenlerinin öğrencilerin spora yönelik tutumlarına etkisi belirlenmeye çalışıldığı için bu 

yöntem uygun bulunmuştur. 

2.2. Araştırmanın Katılımcıları 

Araştırmanın katılımcıları; Avrasya Üniversitesi’nde Beslenme ve Diyetetik (70 kişi), Çocuk 

Gelişimi (70 kişi), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (30 kişi) ve Sosyal Hizmetler (30 kişi) bölümlerinde 

öğrenim görmekte olan, 112’si kadın ve 88’i erkek toplam 200 öğrencinin gönüllü katılımlarıyla 

oluşturulmuştur. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak “Spora Yönelik Tutum Ölçeği (SYTÖ)”ve “Kişisel Bilgi 

Formu” kullanılmıştır. 2014 yılında Koçak tarafından geliştirilen SYTÖ 22 madde ve 3 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Ölçek, psikososyal gelişme alt boyutunda 12 madde, fiziksel gelişme alt boyutunda 6 

madde ve zihinsel gelişme alt boyutunda 4 maddeden oluşmaktadır (Koçak, 2014). SYTÖ, 5’li likert 

tipine göre hazırlanmış olup, Tamamen Katılıyorum “5 puan”, Katılıyorum “4 puan”, Orta Düzeyde 

Katılıyorum “3 puan”, Az Katılıyorum “2 puan”, Hiç Katılmıyorum “1 puan” alacak şekilde 

puanlandırılmıştır. Bu puanlama şekli ile ölçekten alınabilecek en yüksek puan 110; en düşük puan ise 

22’dir.  

Ölçekteki maddelerin yük değerleri 0.452 ile 0.850 arasında değişmektedir. Ölçeğin güvenirlik 

seviyesini test etmek için ise Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısına ve Spearman-Brown iç tutarlık 

katsayısına bakılmış ve bu değerler sırasıyla 0.891 ve 0.839 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak; 

yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışması sonucunda üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumlarını 

ölçmek amacıyla geliştiren ölçeğin kullanılabilir bir ölçüm aracı olduğu tespit edilmiştir (Koçak, 

2014). 

2.4. Verilerin Analizi 

Çalışma kapsamında farklı bölümlerdeki üniversite öğrencilerinden elde edilen veriler, 

araştırmacı tarafından kodlandıktan sonra SPSS 21 istatistik programına girilerek, analiz yapılmıştır. 

Araştırmada katılımcıların cinsiyet ve okudukları bölümler bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. 

İstatistiksel testlerin anlamlılık düzeyi için, p<0,05 değeri kabul edilmiştir. Çalışmanın analizinde, t-

testi ve çok değişkenli ANOVA (MANOVA) kullanılmıştır.  
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Bölümler arasındaki anlamlı farklılığı tespit etmek amacıyla “Tukey” çoklu karşılaştırma testi 

kullanılmıştır. Elde edilen verilerin parametrik olarak ön şart konusunda değerlendirilmesinde 

“Çarpıklık” ve “Basıklık” değerleri ile “Levene” testi sonuçlarına bakılmıştır. Bu bağlamda 

analizlerin, parametrik varsayımları karşıladığını göstermiştir. 

SYTÖ’nün değerlendirilmesinde;  

• Psikososyal Gelişim alt boyutu için 1 – 12 arasındaki soruların toplam değerlerinin 12’ye 

bölünmesi sonucu elde edilen değere göre, 

• Fiziksel Gelişim alt boyutu için 13 – 18 arasındaki soruların toplam değerlerinin 6’ya 

bölünmesi sonucu elde edilen değere göre, 

• Zihinsel Gelişim alt boyutu için 19 – 22 arasındaki soruların toplam değerlerinin 4’e 

bölünmesi sonucu elde edilen değere göre analizler yapılmıştır. 

2.5. Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri 

Ölçekteki maddelerin yük değerleri 0.452 ile 0.850 arasında değişmektedir. Ölçeğin güvenirlik 

seviyesini test etmek için ise Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısına ve Spearman-Brown iç tutarlık 

katsayısına bakılmış ve bu değerler sırasıyla 0.891 ve 0.839 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak; 

yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışması sonucunda üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumlarını 

ölçmek amacıyla geliştiren ölçeğin kullanılabilir bir ölçüm aracı olduğu tespit edilmiştir (Koçak, 

2014). 

3. BULGULAR 

Demografik Özelliklerin Dağılım Tablosu 

Bölüm 

 

Cinsiyet 

 Beslenme ve 

Diyetetik 

Çocuk 

Gelişimi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Sosyal 

Hizmetler Toplam 

Kadın  24 60 11 17 112 

Erkek 46 10 19 13 88 

Toplam 70 70 30 30 200 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin bölümleri incelendiğinde, beslenme ve diyetetik bölümünden 

24 kadın 46 erkek, çocuk gelişimi bölümünden 60 kadın 10 erkek, fizyoterapi ve rehabilitasyon 

bölümünden 11 kadın 19 erkek, sosyal hizmetler bölümünden 17 kadın 13 erkek araştırmaya 

katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 56’sı (n=112) kadın , % 44’ü (n=88) ise erkektir.  

Cinsiyet Değişkeninin SYTÖ’nün Alt Boyutları Arası İlişki 
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Tablo 1. SYTÖ’nün Psikososyal Gelişim Alt Boyutu Puanlarının Cinsiyete Göre T–Testi Sonuçları 

Cinsiyet N x  S sd t p 

Kadın 112 4,11 0,85 198 1,882 .061 

Erkek 88 4,30 0,53    

 

Farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin SYTÖ’nün psikososyal gelişim alt 

boyutu puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir, t(198)=1.882, p<.01. Erkek 

öğrencilerin SYTÖ’nün psikososyal gelişim alt boyutuna göre puanları (x =4.30), kadın öğrencilere 

(x =4.11) göre daha olumludur. Ancak standart sapma değeri ve p değeri göz önüne alındığında 

psikososyal gelişim ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Tablo 2. SYTÖ’nün Fiziksel Gelişim Alt Boyutu Puanlarının Cinsiyete Göre T–Testi Sonuçları 

Cinsiyet N x  S sd t p 

Kadın 112 4,15 0,83 198 1,759 .080 

Erkek 88 4,33 0,49    

 

Farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin SYTÖ’nün fiziksel gelişim alt boyutu 

puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir t(198)=1.759, p<.01. Erkek öğrencilerin 

SYTÖ’nün fiziksel gelişim alt boyutuna göre puanları (x =4.33), kadın öğrencilere (x =4.15) göre daha 

olumludur. Ancak standart sapma değeri ve p değeri göz önüne alındığında fiziksel gelişim ile cinsiyet 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Tablo 3. SYTÖ’nün Zihinsel Gelişim Alt Boyutu Puanlarının Cinsiyete Göre T–Testi Sonuçları 

Cinsiyet N x  S sd T p 

Kadın 112 3,90 0,98 198 2,160 .032 

Erkek 88 4,19 0,81    

 

Farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin SYTÖ’nün zihinsel gelişim alt boyutu 

puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. t(198)=2.160, p<.05. Erkek öğrencilerin 

SYTÖ’nün zihinsel gelişim alt boyutuna göre puanları (x =4.19), kadın öğrencilere (x =3.90) göre daha 

olumludur. Ancak standart sapma değeri ve p değeri göz önüne alındığında zihinsel gelişim ile 

cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Tablo 4. SYTÖ’nün Toplam Puanlarının Cinsiyete Göre T–Testi Sonuçları 

Cinsiyet N x  S sd t p 

Kadın 112 89.92 17.63 198 2,12 .035 

Erkek 88 94.46 10.63    

 

Farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin SYTÖ’nün toplam puanları cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. t(198)=2.12, p<.05. Erkek öğrencilerin SYTÖ’nün toplam 

puanları (x =94.46), kadın öğrencilere (x =89.92) göre daha olumludur. Bu bulgu, farklı bölümlerde 

öğrenim görmekte olan öğrencilerin spora yönelik tutumlar ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. 
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SYTÖ Puanlarının Bölüm Değişkenine Göre Dağılımı 

Tablo 5. SYTÖ’nün Alt Boyut Puanlarının Bölümlere Göre Çok Değişkenli ANOVA Sonuçları 

 Bölüm n x  Ss sd F p Anlamlı Fark 

Psikososyal 

B v D*  70 4.37 .60 

3 - 196 4.30 .006 B v D-SH 
ÇGL **  70 4.23 .63 

FTR ***  30 4.01 .71 

SH ****  30 3.86 1.06 

Fiziksel Gelişim 

B v D*  70 4.41 .56 

3 - 196 4.96 .002 
B v D-SH 

ÇGL-SH 

ÇGL **  70 4.28 .57 

FTR ***  30 4.06 .59 

SH ****  30 3.87 1.15 

Zihinsel Gelişim 

B v D*  70 4.27 .77 

3 - 196 2.75 .044 B v D-SH 
ÇGL **  70 3.94 .89 

FTR ***  30 3.95 .89 

SH ****  30 3.76 1.21 

      Toplam B v D*  70 96.10 12.61 

3 - 196 4.87 .003 B v D-SH 
ÇGL **  70 92.34 12.30 

FTR ***  30 88.36 13.01 

SH ****  30 84.76 23.42 

* B v D: Beslenme ve Diyetetik      ** ÇGL: Çocuk Gelişimi  

*** FTR: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon      **** SH: Sosyal Hizmetler 

Bölümün SYTÖ’nün alt boyutları bakımından anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin 

MANOVA yapılmıştır. MANOVA sonuçları, araştırmaya dâhil olan bölümler arasında anlamlı 

farklılık olduğunu ortaya çıkarmıştır. [λ=0.901, F (4, 472) = 2.29, p<.05]. Bu bulgu, psikososyal 

gelişim, fiziksel gelişim ve zihinsel gelişim puanlarından oluşan doğrusal bileşenden elde edilecek 

puanların bölüm değişkenine bağlı olarak değiştiğini gösterir. Hangi bağımlı değişkenin çok 

değişkenli anlamlılığa katkı sağladığını tespit etmek amacıyla yapılan ANOVA sonuçlarına göre 

psikososyal gelişim puanları [F(3, 196)=4.30, p<.05]; fiziksel gelişim puanları [F(3, 196)=4.96, 

p<.05]; zihinsel gelişim puanları [F(3, 196)=2.75, p<.05] bölüme göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. Ölçeğin alt boyutlarına göre bölümler arasındaki farklılaşmanın hangi gruplar arasında 

olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Tukey HSD testinin sonuçlarına göre, psikososyal gelişim alt 

boyutunda beslenme ve diyetetik bölümündeki öğrencilerin spora yönelik tutum ortalamalarının 

(x =4.37), sosyal hizmetler bölümündeki öğrencilerin ortalamalarından (x =3.86), zihinsel gelişim alt 

boyutunda beslenme ve diyetetik bölümündeki öğrencilerin spora yönelik tutum ortalamalarının 

(x =4.27), sosyal hizmetler bölümündeki öğrencilerin ortalamalarından (x =3.76) yüksek olduğu 

görülmüştür. Fiziksel gelişim alt boyutuna göre ise, beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin spora 

yönelik tutum ortalamalarının (x =4.41) ve çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin spora yönelik tutum 

ortalamalarının (x =4.28), sosyal hizmetler bölümündeki öğrencileri göre (3,87) yüksek olduğu 

görülmüştür. Ölçekten elde edilen toplam puana göre, [F(3, 196)=4.87, p<.05] bölüm değişkeni 

anlamlı farklılık göstermektedir. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yapılan çalışma kapsamında farklı bölümde okuyan üniversite öğrencilerinden elde edilen 

veriler bu bölümde tartışılmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında, cinsiyet değişkenine göre 

kadın ve erkek bireyler arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Varol ve ark. (2017) 
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tarafından yürütülen ve Bartın üniversitesine bağlı fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin spora 

yönelik tutum düzeylerini spora ilgi duyma, sporla yaşama ve aktif spor yapma şeklinde gruplayarak 

spora yönelik tutumlarını belirlemeye çalışmayı amaçladığı araştırmada, spora yönelik tutum ölçeği alt 

boyutlarından aldıkları puanlar ile cinsiyet değişkeni arasında istatistikî olarak anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Benzer biçimde, Yıldız ve ark. (2017) tarafından spor dışındaki alanlarda öğrenim gören 

üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapmış olduğu çalışmada, 

cinsiyet değişkeni ve spor tutumu puanlarının ilişkisi incelendiğinde, aralarında anlamlı bir ilişkinin 

olduğu tespit edilmiştir. Türkmen ve ark. (2016) tarafından İslami ilimler fakültesi öğrencilerinin 

spora ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada, katılımcıların ölçekten almış oldukları 

ortalama tutum puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bir diğer çalışma, spor 

dışındaki alanlarda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumlarını ölçebilecek bir 

ölçme aracı geliştirmek için yapılmış olup, araştırma sonuçlarına göre, erkek öğrencilerin spora 

yönelik tutumlarının kadın öğrencilerden yüksek olduğu görülmüştür (Koçak,2014). Bu sonuçlara 

göre, günümüzde sporun kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın tüm bireyler için ne kadar önemli 

olduğuna yönelik olumlu tanıtımların yapılmasına rağmen, halen kadınların erkeklere oranla spora 

yeterince yönlendirilemediğini ve bu sebeple erkeklerin spora yönelik tutumlarının daha yüksek 

olduğu söylenebilir.  

Öte yandan Göksel ve ark., (2017) tarafından üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören 

öğrencilerin spora yönelik tutumlarının karşılaştırılması amacıyla yapılan çalışmada cinsiyet değişkeni 

açısından kadın ve erkek öğrenciler arasında spora yönelik tutum noktasında herhangi bir manidar fark 

tespit edilememiştir. Benzer biçimde Yanık ve Çamlıyer (2015) tarafından ortaöğretim 9. sınıf 

öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları ile okula yabancılaşma düzeylerinin bazı 

değişkenler ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapmış olduğu çalışmada cinsiyet değişkeni açısından 

kadın ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Göksel ve Caz (2016)’nın 

lise öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumları üzerine yapmış oldukları çalışmada 

cinsiyet değişkenlerinde kız ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel açıdan, anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. Gürbüz ve Özkan (2012)’ın öğrenciler üzerinde yapmış oldukları çalışmalarda 

cinsiyet değişkenlerinde kadın ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel açıdan herhangi bir farklılık 

tespit edilmemiştir. Günümüzde toplum bilinçlenmeye başladıkça, kadın ve erkek ayrımı olmaksızın 

bireylerin sağlıklı bir şekilde yaşama arzuları onları spora yönlendirmektedir. Üniversite çağına gelmiş 

bireylerin de bu anlamda yeterli bilgiye sahip olduğu söylenebilir. 

Yapılan çalışma kapsamında üniversite öğrencilerinin bölüm değişkenlerine göre aralarında 

anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Bu farklılık psikososyal gelişim alt boyutunda, beslenme 

ve diyetetik bölümündeki öğrencilerin sosyal hizmetler bölümündeki öğrencilere oranla spora yönelik 

tutumlarının daha yüksek olduğunu ortaya çıkarılmıştır. Fiziksel gelişim alt boyutuna göre ise, 

beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin ve çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin spora yönelik 

tutum ortalamalarının, sosyal hizmetler bölümündeki öğrencilere göre daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Bu sonuç ışığında, literatür incelendiğinde Yıldız ve ark. (2017) tarafından spor alanı 

dışındaki bölümlerde eğitim gören üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada, eğitim görülen 

fakülte değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmış ve öğrencilerin eğitim 

gördükleri fakülte değişkenlerine göre, öğrencilerin spora yönelik tutumlarının toplam puan ve alt 

boyutlarda, öğrenim gördükleri fakültelere göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bir 
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diğer araştırma, Göksel ve ark., (2017) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yürütülen çalışmada 

öğrencilerin bölüm değişkenine göre aralarında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, 

araştırma sonuçları ile paralellik göstermektedir. Buna karşılık, Varol ve ark. (2017) yılında üniversite 

öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada spora yönelik tutum ölçeği alt boyutlarından aldıkları puanlar 

ile fakülte değişkeni arasında istatistikî olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Bireylerin spor yapma 

alışkanları göz önüne alındığında, bu bölümlerdeki öğrencilerin spora yönelik tutumlarının daha 

yüksek olmasının nedeni, sporun beslenme ile yakından ilişkisinin olması ve çocuk gelişimi 

bölümündeki öğrencilerin çocuk ve spor ile ilgili almış oldukları derslerin onlarda farkındalık yarattığı 

düşünülebilir. 

Araştırmaya katılan bireylerden elde edilen sonuçlara göre, zihinsel gelişim alt boyutuna ve 

toplam puanlarına göre cinsiyet değişkeni değerlendirildiğinde, kadın ve erkek bireyler arasında 

anlamlı bir farklılığın anlamlı farklılığın olduğu, psikososyal ve fiziksel gelişim alt boyutlarına göre 

cinsiyet değişkenine göre kadın ve erkek bireyler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

görülmektedir. Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç, bölüm değişkenine göre psikososyal gelişim 

ve zihinsel gelişim alt boyutlarında, beslenme ve diyetetik bölümündeki öğrencilerin sosyal hizmetler 

bölümündeki öğrencilere oranla spora yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu, fiziksel gelişim alt 

boyutuna göre, beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin ve çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin 

spora yönelik tutum ortalamalarının, sosyal hizmetler bölümündeki öğrencilere göre daha yüksek 

olduğu, ölçekten elde edilen toplam puanlarına göre de beslenme ve diyetetik bölümündeki 

öğrencilerin sosyal hizmetler bölümündeki öğrencilere oranla spora yönelik tutumlarının daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir 

5. ÖNERİLER 

• Spora yönelik tutumları düşük çıkan bölümlere, sporun faydalarını gösterecek seminerler 

verilmesi önerilmektedir. 

• Yapılacak çalışmaların farklı bölgelerde veya farklı üniversitelerde tercih edilen bölüm 

dışında kalan bölümlerle birlikte gerçekleştirilerek karşılaştırılma yapılması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Toplumların çağdaş uygarlık düzeyi adı verilen seviyeye ulaşmalarında bireylerin bir konu hakkında 

olumlu ya da olumsuz düşüncelerini ifade edilebilmesi gibi eleştirel bakışın; karşılaşılan problem durumlarında 

kendisini problemi yaşayan kişinin yerine koyma gibi empatik davranışın oldukça önemli yeri bulunmaktadır. 

Bu bağlamda da bireylerin empati kurma ve eleştirel düşünme düzeylerinin belirlenmesi ilgili seviyeye 

ulaşabilmeyi sağlamak için gereklidir. Araştırma kapsamında da bu durum dikkate alınarak spor bilimleri 

bölümü öğrencilerinin demografik özelliklerinin empati kurma ve eleştirel düşünme düzeylerine etkisini 

belirlemek amaçlanmaktadır. İlgili amaç doğrultusunda araştırma ilişkisel tarama modeli tercih edilerek 

yürütülmüştür. Araştırmanın örneklem grubunu Trabzon il merkezinde yer alan vakıf üniversitesinin spor 

bilimleri bölümünde öğrenim görmekte olan toplam 161 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 

Demografik Özellikler Bilgi Formu, UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği ve Empatik Eğilim Ölçeği 

kullanılmıştır. Örneklem grubundan elde edilen verilerin analizinde, betimleyici frekans ve yüzde dağılımlar 

kullanılmıştır. Öğrencilerin verdikleri yanıtlar dikkate alınarak demografik özellikler ile ölçekler arasındaki 

ilişkiyi ortaya çıkarmak için t-testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre, spor bilimleri 

bölümü öğrencilerinin cinsiyet, yaş, sınıf seviyesi, anne eğitim durumu gibi demografik değişkenlerinin eleştirel 

düşünme düzeyi üzerine anlamlı farklılık oluşturmadığı, baba eğitim durumu değişkeninde ise anlamı farklılığın 

olduğu ortaya çıkarılmıştır. Empatik eğilim ile demografik özelliklerin arasındaki ilişkiye bakıldığında ise, yaş 

ve cinsiyet değişkeninde anlamlı farklılığın olduğu, sınıf seviyesi, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu 

değişkeninde ise anlamlı farklılığın olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Spor Bilimleri Bölümü, Demografik Özellik, Empati Kurma, Eleştirel Düşünme 

ABSTRACT 

The critical point of view, such as expressing positive or negative thoughts of individuals about a 

subject, is the critical approach that societies reach to the level of contemporary civilization; empathic behavior, 

such as putting oneself in the place of the person who has the problem, has a very important place in the problem 

situations encountered. In this context, it is necessary to determine the level of empathy and critical thinking of 

individuals in order to reach the relevant level. Within the scope of this research, it is aimed to determine the 

effect of demographic characteristics of students of sports sciences department on empathy and critical thinking 

levels. For this purpose, relational survey model was preferred. The sample group of the research, consists of 161 

students studying in sports sciences department of foundation university in Trabzon province. Demographic 
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Characteristics Information Form, UF / EMI Critical Thinking Tendency Scale and Empathic Tendency Scale 

were used as data collection tools. Descriptive frequency and percentage distributions were used in the analysis 

of the data obtained from the sample group. The t-test and ANOVA test were used to reveal the relationship 

between demographic characteristics and scales, taking into consideration the responses of the students. 

According to data, it was found out that the demographic variables such as gender, age, class level, mother 

education level of the students of the sports sciences didn’t make a significant difference on the level of critical 

thinking, but there was a meaningful difference in the father education status variable. When the relationship 

between empathic tendency and demographic characteristics is examined, it was found that there was a 

significant difference in age and gender, and there was no significant difference in the level of education, mother 

and father education. 

Keywords: Sport Sciences Department, Demographic Characteristic, Empathy, Critical Thinking 

 

1. GİRİŞ 

Medeniyet kavramına yönelik algının değişerek dönüşüm içine girdiği, toplumların dinamik 

yapılarının dikkate alındığı ve teknoloji-bilim döngüsünün hayatın her alanına etki ettiği küreselleşen 

dünyada eğitim-öğretim sistemi de kuşkusuz bir şekilde bu temel değişim sürecine ayak 

uydurmaktadır (Bebek, 2016). Bu uyum teknolojik ve bilimsel ihtiyaçlara cevap verebilecek bir eğitim 

anlayışının oluşturulması gerekliliğini ön plana çıkarmış ve bireylere bu konular hakkında verilecek 

olan eğitimi ve toplumun sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve çevresel yapısına ait düşünce ve 

davranış özelliklerini de etkilemiştir. Bu etki sadece tek taraflı değil bireyden topluma ve dolayısıyla 

eğitime doğru da şekil almaktadır (Tartuk, 2015). 

Eğitim-öğretim sürecini ve eğitim politikaları ile bu politikaların uygulamalarını doğrudan 

şekillendiren en üst konumun siyasal yapı olduğu düşünüldüğünde, bu yapının çağın ve ülkenin 

ihtiyaçlarına karşılık verebilecek yönde insan tipi yetiştirmeleri ve bireylerin istekleri ya da ihtiyaçları 

doğrultusunda eğitim ortamı tasarlamaları gerekmektedir. Bu gereklilik eğitim-öğretim sürecinin en 

büyük paydaşlarından olan öğrencileri de etkilemektedir (Gülle, 2015). 

Toplumu oluşturan kişilerin ortaya çıkan değişikliklere uyum sağlamalarında ve bu uyumla 

beraber toplumun gelişmesine yarar sağlama noktasında eğitim kurumlarına ve öğrencilere önemli 

görevler düşmektedir (Öztürk, 2006). Bu bağlamda, eğitimcilerin çağın şartlarına uygun biçimde 

eğitim sürecini organize etmeli, derse ait sorumluluklarını başarıyla yerine getirmeli ve öğrencilerini 

bilgi ve beceri yönünden donanımlı bir şekilde yetişmelerine yardımcı olmalıdır (Öztürk, 2006). Bu 

bilgilerden hareketle günümüz şartlarına göre, öğrenciler artık bilgiyi direk alan değil, onu işleyen, 

eleştirel bakabilen, üzerinde düşünen, sorgulama yapan, sorumluluk sahibi ve dolayısıyla eğitim ve 

öğretim sürecine aktif katılan bireylerdir. Özellikle de toplumların çağdaş uygarlık düzeylerinin 

üzerine çıkabilmeleri için bireylerin bir konu hakkında olumlu ya da olumsuz düşüncelerini ifade 

edilebilmesi gibi eleştirel bakışın; karşılaşılan problem durumlarında kendisini problemi yaşayan 

kişinin yerine koyma gibi empatik davranışın oldukça önemli bir yeri olduğunu söylemek gerekir 

(Gülle, 2015). 

Eleştirel düşünme, insanların sahip oldukları düşünceleri yorumlayabilme, yorumladıkları 

durumları analiz edebilme ve analiz sonuçlarına göre çıkarımda bulunabilme biçimi (Facione, 2000) 
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şeklinde ifade edilirken empati kurma ise karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlayarak 

kendimizi onun yerine koyabilme yeteneğidir (Aydemir, 2005). Multidisipliner ilişkiye sahip olan 

eleştirel düşünme ve empati kurma becerisi bireylerin yaşamsal becerileri arasında ilgi oluşturmak 

yetisine bağlı olarak hayatın organizasyonu ve farklı perpektiflerden bakabilmeye olanak 

sağlamaktadır (Gossett ve Fischer, 2005). Bu durum şüphesiz bir şekilde bilimsel anlamda yürütülen 

çalışmaların temelinde kendilerine yer bulmalarına imkan tanımıştır. Bu bağlamda da literatür 

incelendiğinde öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri incelendiği konu alanına yönelik çeşitli 

çalışmalara (Akar, 2007; Akbıyık, 2002; Akdere, 2012; Aybek, 2006; Bal, 2011; Cengiz, 2004; Deniz, 

2009; Erdoğan, 2012; Göbel, 2013; Gülveren, 2007; Hazer, 2011; Kızıltaş, 2011; Kortan, 2010; 

Kürüm, 2002; Özelç, 2012; Saçlı, 2008 , 2013; Soğukpınar, 2017; Tufan, 2008; Yeşilpınar 2011; 

Zayif, 2009) rastlanmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin empatik meyilleri tetkik edildiğinde 

(Arslanoğlu, 2012 ; Ata, 2010; Akbulut, 2010; Balcı, 2012; Çelik, 2008; Erkmen, 2007; Erçoban, 

2003; Güzel, 2011; Kira, 2011; Sargın, 1993; Yavuz, 2006; Yılmaz, 2011; Yiğiter, 2008) ve son 

olarak eleştirel düşünme ve empatik eğilimin beraberinde tetkik edildiğinde (Ekinci, 2009; Gülle 

2015) çalışmaların yürütüldüğü görülmüştür. Ancak yürütülen çalışmalar arasında bilimsel olguların 

çeşitli alanlara farklı yönde etkiler edebileceğini belirten multidisipliner araştırmalara pek 

rastlanmamıştır. Bu bağlamda da araştırma kapsamında spor bilimleri bölümünde öğrenim görmekte 

olan öğrencilerin empati kurma ve eleştirel düşünme düzeylerini belirlemek ve literatürde yer alan 

eksikliği gidermek adına önemli bir çalışma olduğu söylenebilir. 

1.1. Problem Durumu 

Araştırmanın amacı; spor bilimleri bölümünde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin 

demografik özelliklerinin empati kurma ve eleştirel düşünme düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.  

1- Cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin empatik düşünme eğilim ve eleştirel düşünme 

eğilimleri toplam puanlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

2-Yaş değişkenine göre öğrencilerin empatik düşünme eğilim ve eleştirel düşünme eğilimleri 

toplam puanlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

3- Sınıf seviyesi değişkenine göre öğrencilerin empatik düşünme eğilim ve eleştirel düşünme 

eğilimleri toplam puanlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

4- Anne eğitim durumu değişkenine göre öğrencilerin empatik düşünme eğilim ve eleştirel 

düşünme eğilimleri toplam puanlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

5- Baba eğitim durumu değişkenine göre öğrencilerin empatik düşünme eğilim ve eleştirel 

düşünme eğilimleri toplam puanlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

183 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli iki ya da daha çok 

sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan 

araştırma modelidir (Karasar, 1994). Araştırma kapsamında da demografik özelliklerden, cinsiyet, yaş, 

sınıf seviyesi ve anne eğitim durumu değişkenlerinin öğrencilerin empati kurma ve eleştirel düşünme 

düzeylerinin belirlenmeye çalışıldığı için bu yöntem uygun bulunmuştur. 

2.2. Araştırmanın Katılımcıları 

Araştırmanın katılımcılarını; bir vakıf üniversitesinin Spor Bilimleri Bölümünde öğrenim 

görmekte olan, 58’i kadın ve 103’ü erkek toplam 161 öğrencinin gönüllü katılımlarıyla 

oluşturulmuştur. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”, 

öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri University of Florida Engagement, Maturity and 

Innovativeness (UF/EMI) “Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği” ve empatik eğilimleri de "Empatik 

Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır.  

UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği, eleştirel düşünme eğilimi konusunda geliştirilen 

diğer ölçeklerden daha az sayıda alt faktöre sahip olan ve Florida Üniversitesi tarafından geliştirilmiş 

olan bir ölçektir. Eleştirel düşünme eğilimi konusunda geliştirilen ve araştırmacılar tarafından tercih 

edilen ölçeklerden birisi olan Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği’nde analitiklik, özgüven, 

meraklılık, olgunluk, açık fikirlilik, sistematiklik ve doğruyu arama gibi 7 alt faktör bulunurken; 

UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği’nde ise katılım, bilişsel olgunluk ve yenilikçilik olmak 

üzere 3 alt boyut bulunmaktadır.  

• Katılım Boyutu: Bu boyutun ölçekte yer almasının nedeni bireylerin sahip oldukları 

becerileri kullanarak akıl yürütmeleri, problemleri çözüme ulaştırmaları ve bir durum ya da olay 

hakkında yargıya varmalarında katılım eğilimlerinin etkisinin olmasından kaynaklıdır. Dolayısıyla da 

birey katılım eğilimine sahip ise sahip olduğu beceri ve yeterlikleri işe koşmak isteyecektir. Eleştirel 

düşünme sürecinde de beceriler ve yeterlikler ışığında bir yargıya varma durumunun oluşturulmaya 

çalışılması bağlı olarak ölçeğin toplam 11 maddesi katılım boyutunu ölçmek için oluşturulmuştur 

(Ertaş-Kılıç ve Şen, 2014). 

• Bilişsel Olgunluk Boyutu: Bu boyutun ölçekte yer almasının nedeni bireylerin karar alma 

sürecinde sahip oldukları eğilimlerin, ön yargılarının ve deneyimlerinin farkında olmalarından 

kaynaklıdır. Dolayısıyla da birey bilişsel olgunluk eğilimine sahip ise problemlerin karmaşık olduğunu 

ve bu problemlerin çözümünde objektiflik faktörünü göz ardı etmemesi gerektiğini bilecektir. Eleştirel 

düşünme sürecinde de ön yargıların ve deneyimlerin objektiflik faktörünü etki ettiği düşünüldüğünde 
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ölçeğin toplam 8 maddesi bilişsel olgunluk boyutunu ölçmek için oluşturulmuştur (Ertaş-Kılıç ve Şen, 

2014). 

• Yenilikçilik Boyutu: Bu boyutun ölçekte yer almasının nedeni bireylerin entelektüel bir bakış 

açısına sahip olarak merak ve dürtü içinde yeni bilgilere aç olmasından kaynaklıdır. Dolayısıyla da 

birey mevcut inanç ve düşünceleri çelişse bile hakikati öğrenme arzusu duymaktadır. Eleştirel 

düşünme sürecinde de bireylerin yeniliğe açık olması ve dürtülerini bu süreçte işe koymasına bağlı 

olarak ölçeğin toplam 7 maddesi bilişsel olgunluk boyutunu ölçmek için oluşturulmuştur (Ertaş-Kılıç 

ve Şen, 2014). 

Empatik Eğilim Ölçeği, likert tipte bir ölçek olup Dökmen (1988) tarafından geliştirilmiştir ve 

fertlerin günlük yaşamdaki empati kurma potansiyellerini ölçme amacı taşımaktadır. Toplam 20 

sorudan oluşan bu ölçekte her soruya 1’den 5’e kadar puan verilmektedir. Toplam 100 puan üzerinden 

yürütülecek değerlendirme sürecinde her bir sorudan en az 1 puan alınacağı için minimum 20 puan en 

fazla 5 puan alınabileceği için de maksimum 100 puan alınmaktadır. Değerlendirme sürecinde 1, 2, 4, 

5, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19 ve 20. sorular doğrusal şekilde; 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 ve 15. sorular tersinden 

toplanmaktadır.  

2.4. Verilerin Analizi 

Çalışma kapsamında verilerin analizinde, araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin 

araştırmanın amaçlarına uygun olarak elde edilen verilerde betimleyici frekans ve yüzde dağılımları 

kullanılmıştır. 

Ölçeklere verilen cevapların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanarak, 

öğrencilerin empati kurma düzeyleri ve eleştirel düşünmelerine ilişkin dağılımlar belirlenmiştir. 

Akabinde, kişisel bilgi formundan elde edilen demografik bilgiler ile araştırma grubunun ortalamaları 

arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda da, eleştirel 

düşünme eğilim ölçeği ile empatik eğilim ölçeğinin alt boyutlarının normal dağılım gösterip 

göstermedikleri Kolmogorov-Smirnov testi ile test edilmiştir. Bunun yanında çalışmanın analizinde t 

testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır. 

2.5. Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri 

Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları başlığı altında araştırmada veri toplama aracı olarak 

kullanılan UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ve Empatik Eğilim Ölçeği için yürütülen 

çalışmalardan bahsedilmektedir. 

• UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğine yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için 

araştırma kapsamında tercih edilen 3 üniversitede öğrenim görmekte olan toplam 120 öğrenci 

seçilerek pilot uygulama yürütülmüş ve dört hafta arayla iki kez ölçek uygulanmıştır. Bu 

uygulamalardan elde edilen verilere göre ölçek .72 oranında güvenirliğe sahiptir. Geçerliği ise .64 

olarak bulunmuştur. 

• Empatik Eğilim Ölçeğine yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için araştırma 

kapsamında tercih edilen 3 üniversitede öğrenim görmekte olan toplam 120 öğrenci seçilerek pilot 
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uygulama yürütülmüş ve dört hafta arayla iki kez ölçek uygulanmıştır. Bu uygulamalardan elde edilen 

verilere göre ölçek .76 oranında güvenirliğe sahiptir. Geçerliği ise .71 olarak bulunmuştur. 

3. BULGULAR 

Demografik Özelliklerin Dağılım Tablosu 

Cinsiyet 

  Spor Bilimleri Bölümü  

  % f  

Kadın  36 58  

Erkek  54 103  

  Toplam  100            161  

 

Araştırmaya katılan öğrencileri cinsiyetlerine göre incelendiğinde, katılımcıların % 36’sı 

(n=58) kadın , % 54’ü (n=103) ise erkek olduğu görülmektedir.  

Cinsiyet Değişkeni ile Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği Arasındaki İlişki 

Tablo 1. Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeğinden Alınan Toplam Puan ile Cinsiyet Değişkeni İlişkisinin 

T-Testi Sonuçları 

Bölüm Cinsiyet N Ort. ss.  Sd. t p 

Spor Bilimleri Erkek 103 94,389 11,138 159 ,043 ,966 

Kadın 58 94,346 11,796 

 

Tablo 1 incelendiğinde, spor bilimleri bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilim 

ölçeğinden almış oldukları ortalama puanların cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde farklılık göstermediği görülmektedir (t(529)=0,043; p=0,966>0,05). Bu bulgudan hareketle 

spor bilimleri bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyinin cinsiyete göre değişmediği ifade 

edilir. 

Yaş Değişkeni ile Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği Arasındaki İlişki 

Tablo 2. Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeğinden Alınan Toplam Puan ile Yaş Değişkeni İlişkisinin 

ANOVA Sonuçları 

Bölüm Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler Ort. F p 

Spor 

Bilimleri 

Gruplar Arası 235,819 2 117,909 0,907 0,404 

Gruplar İçi 68650,094 159 130,019   

Toplam 68885,913 161    

 

Tablo 2 incelendiğinde, eleştirel düşünme eğilim ölçeğinden alınan toplam puanın spor 

bilimleri bölümü öğrencilerinin yaşlarına göre oluşturulan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık görülmemiştir (F2,528=0,907; p=0,404>0,05). 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

186 

Sınıf Düzeyi Değişkeni ile Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği Arasındaki İlişki 

Tablo 3. Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeğinden Alınan Toplam Puan ile Sınıf Düzeyi Değişkeni 

İlişkisinin ANOVA Sonuçları 

Bölüm Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler Ort. F p 

Spor 

Bilimleri 

Gruplar Arası 334,612 3 111,537 0,857 0,463 

Gruplar İçi 68551,301 158 130,078   

Toplam 68885,913 161   

 

Tablo 3 incelendiğinde, eleştirel düşünme eğilim ölçeğinden alınan toplam puanın spor 

bilimleri bölümü öğrencilerinin sınıf seviyelerine göre oluşturulan gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir (F3,527=0,857; p=0,463>0,05). 

Anne Eğitim Düzeyi Değişkeni ile Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği Arasındaki İlişki 

Tablo 4. Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeğinden Alınan Toplam Puan ile Anne Eğitim Düzeyi 

Değişkeni İlişkisinin ANOVA Sonuçları 

Bölüm Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler Ort. F p 

Spor 

Bilimleri 

Gruplar Arası 1847,422 6 307,904 2,095 0,051 

Gruplar İçi 67038,491 155 127,936   

Toplam 68885,913 161    

 

Tablo 4 incelendiğinde, eleştirel düşünme eğilim ölçeğinden alınan puanın spor bilimleri 

bölümü öğrencilerinin anne eğitim düzeyine göre oluşturulan gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir (F6,524=2,095; p=0,051>0,05). 

Baba Eğitim Düzeyi Değişkeni ile Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği Arasındaki İlişki 

Tablo 5. Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeğinden Alınan Toplam Puan ile Baba Eğitim Düzeyi 

Değişkeni İlişkisinin ANOVA Sonuçları 

Bölüm Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler Ort. F p 

Spor 

Bilimleri 

Gruplar Arası 3227,621 6 537,937 4,293 0,000 

Gruplar İçi 65658,292 155 125,302   

Toplam 68885,913 161    

 

Tablo 5 incelendiğinde, eleştirel düşünme eğilim ölçeğinden alınan puanın spor bilimleri 

bölümü öğrencilerinin baba eğitim düzeyine göre oluşturulan gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (F6,524=4,293; p=0,000<0,05). 

Cinsiyet Değişkeni ile Empatik Düşünme Eğilim Ölçeği Arasındaki İlişki 
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Tablo 6. Empatik Düşünme Eğilim Ölçeğinden Alınan Toplam Puan ile Cinsiyet Değişkeni İlişkisinin 

T-Testi Sonuçları 

Bölüm Cinsiyet N Ort. ss.  Sd. t p 

Spor 

Bilimleri 

Erkek 103 67,503 7,686 159 -3,535 0,000 

Kadın 58 69,986 8,335 

 

Tablo 6 incelendiğinde, spor bilimleri bölümü öğrencilerinin empatik düşünme eğilim 

ölçeğinden almış oldukları ortalama puanların cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık gösterdiği görülmektedir (t(529)=-3,525; p=0,000<0,05). 

Yaş Değişkeni ile Empatik Düşünme Eğilim Ölçeği Arasındaki İlişki 

Tablo 7. Empatik Düşünme Eğilim Ölçeğinden Alınan Toplam Puan ile Yaş Değişkeni İlişkisinin 

ANOVA Sonuçları 

Bölüm Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler Ort. F p 

Spor 

Bilimleri 

Gruplar Arası 652,426 2 326,213 5,121 0,006 

Gruplar İçi 33636,154 159 63,705   

Toplam 34288,580 161    

 

Tablo 7 incelendiğinde, empatik düşünme eğilim ölçeğinden alınan puanlar spor bilimleri 

bölümü öğrencilerinin yaşlarına göre oluşturulan gruplar arasında istatistiksel olarak bir farklılık 

görülmüştür (F2,528=5,121; p=0,006<0,05). 

Sınıf Düzeyi Değişkeni ile Empatik Düşünme Eğilim Ölçeği Arasındaki İlişki 

Tablo 8. Empatik Düşünme Eğilim Ölçeğinden Alınan Toplam Puan ile Sınıf Düzeyi Değişkeni 

İlişkisinin ANOVA Sonuçları 

Bölüm Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler Ort. F p 

Spor 

Bilimleri 

Gruplar Arası 162,326 3 54,109 0,836 0,475 

Gruplar İçi 34126,254 158 64,756   

Toplam 34288,580 161    

 

Tablo 8 incelendiğinde, empatik düşünme eğilim ölçeğinden alınan puanlar spor bilimleri 

bölümü öğrencilerinin sınıf seviyelerine göre oluşturulan gruplar arasında istatistiksel olarak bir 

farklılık görülmemiştir (F3,527=0,836; p=0,475>0,05). 

Anne Eğitim Düzeyi Değişkeni ile Empatik Düşünme Eğilim Ölçeği Arasındaki İlişki 

Tablo 9. Empatik Düşünme Eğilim Ölçeğinden Alınan Toplam Puan ile Anne Eğitim Düzeyi 

Değişkeni İlişkisinin ANOVA Sonuçları 
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Bölüm Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler Ort. F p 

Spor 

Bilimleri 

Gruplar Arası 679,278 6 113,213 1,765 0,104 

Gruplar İçi 33609,302 155 64,140   

Toplam 34288,580 161    

 

Tablo 9 incelendiğinde, empatik düşünme eğilim ölçeğinden alınan puanlar spor bilimleri 

bölümü öğrencilerinin anne eğitim düzeylerine göre oluşturulan gruplar arasında istatistiksel olarak bir 

farklılık görülmemiştir (F6,524=1,765; p=0,104>0,05). 

Baba Eğitim Düzeyi Değişkeni ile Empatik Düşünme Eğilim Ölçeği Arasındaki İlişki 

Tablo 10. Empatik Düşünme Eğilim Ölçeğinden Alınan Toplam Puan ile Baba Eğitim Düzeyi 

Değişkeni İlişkisinin ANOVA Sonuçları 

Bölüm Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler Ort. F p 

Spor 

Bilimleri 

Gruplar Arası 907,428 6 151,238 2,057 0,057 

Gruplar İçi 33381,152 155 63,704   

Toplam 34288,580 161    

 

Tablo 10 incelendiğinde, empatik düşünme eğilim ölçeğinden alınan puanlar spor bilimleri 

bölümü öğrencilerinin baba eğitim düzeyine göre oluşturulan gruplar arasında istatistiksel olarak bir 

farklılık görülmemiştir (F6,524=2,057; p=0,057>0,05). 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yapılan çalışma kapsamında spor bilimleri bölümünde okuyan üniversite öğrencilerinden elde 

edilen veriler bu bölümde tartışılmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırmadan elde edilen neticelere göre 

spor bilimleri bölümü öğrencilerinin cinsiyet değişkeninin eleştirel düşünme düzeylerine etkisi yoktur. 

Bulgulara paralel olarak bazı çalışmalar (Akar, 2007; Çekiç, 2007; Erdoğan, 2012; Göbel, 2013; 

Karademir, 2013; Karalı, 2012; Küçük ve Uzun, 2013; Kürüm, 2002; Leaver ve Dunm, 2002; Saçlı, 

2008; Tokyürek, 2001) cinsiyet değişkenin eleştirel düşünme düzeyinde farklılık tespit edilmemiştir. 

Başka bir taraftan Ay ve Akgöl (2008), Beşoluk ve Önder (2010), Hazer (2011), Kökdemir (2003), 

Kızıltaş (2011), Torun (2011) tarafından yürütülen araştırmalarda cinsiyete göre farklılık saptanmıştır.     

Yapılan araştırmada elde edilen neticelere göre spor bilimleri bölümü öğrencilerinin yaş 

değişkenin eleştirel düşünme düzeyine etkisi yoktur. Bulgulara paralel olarak yapılan bazı 

çalışmalarda yaşın eleştirel düşünmeye düzeyine etkisi olmadığı görülmüştür. Gülveren (2007) ve 

Kürüm (2002) yaptıkları çalışmada antrenörlük eğitimi alan öğrencilerine nazaran çalışma neticeleri 

yaşın eleştirel düşünme düzeyi üzerinde bir etkisi bulunmadığı neticesine varılmıştır. Bu neticeler elde 

araştırmamızın benzerlik gösterdiği görülmektedir. 
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Araştırma sonuçlarında elde edilen neticelerinden, spor bilimleri bölümü öğrencilerinin sınıf 

seviyelerine göre oluşturulan gruplar arasında istatistiksel olarak bir farklılık görülmemiştir. Bu 

araştırma sonucu literatürdeki bazı çalışmalar ile paralellik göstermektedir (Beşoluk ve Önder, 2010; 

Ekinci, 2009; Erdoğan, 2012; Gürleyük, 2008; Küçük ve Uzun, 2013; Leaver ve Dunm, 2002). 

Yapılan araştırmada elde edilen neticelere göre spor bilimleri bölümü öğrencilerinin anne 

eğitim düzeyi değişkeninin eleştirel düşünme düzeyine etkisi yoktur. Bunun yanı sıra, Aybek ve 

Tümkaya (2008) tarafından “California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği’ni” uygulayarak yapılan 

araştırmada, annesi lisans ve lisansüstü almış üniversite öğrencilerinin yüksek eleştirel düşünme 

düzeyi puan ortalamalarına sahip oldukları bulunmuştur. 

Araştırma sonuçlarında elde edilen neticelere göre spor bilimleri bölümü öğrencilerinin baba 

eğitim durumunun eleştirel düşünme eğilimine etki ettiği görülmektedir.  

Yapılan araştırmadan elde edilen neticelere göre spor bilimleri bölümü öğrencilerinin cinsiyet 

değişkeninin empatik düşünme düzeylerine etkisi olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlara paralel 

olarak literatür incelendiğinde, Dökmen (2009)’da kadınların empati eğiliminin, erkeklere oranlar 

daha fazla olmasının nedeni “ kadın duyarlılık” kavramıyla dile getirmektedir. Çelik (2008), 

ilköğretim 2. seviyede öğrenim görmekte olan öğrencilerin empatik eğilim seviyeleri gereğince 

çatışma çözme hareketlerinin araştırılması adlı çalışmasında okul öncesi süreçte öğretmenlik yapan 

kişilerin cinsiyet ayrımları ile empatik eğilimlerinin arasında bir bağ olduğunu bu bağın ise okul 

öncesi bayan öğretmenlerinde daha fazla olduğu neticesine ulaşılmıştır. De Wied, Branje ve Meeus 

(2007) tarafından meydana gelen araştırma neticelerince cinsiyet farklılıklarında, erkeklerin kızlara 

oranda daha az empati kurdukları bulgularına ulaşmışlardır. 

Yapılan araştırmadan elde edilen neticelere göre spor bilimleri bölümü öğrencilerinin yaş 

değişkeninin empatik düşünme düzeylerine etkisi olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre 

literatür incelendiğinde, Kandemir ve Özbay (2009) “Sınıf İçinde Algılanan Empatik Atmosfer ile 

Benlik Saygısı Arasındaki Etkileşimin Zorbalıkla İlişkisi” araştırmasında yaşın artmasıyla aynı 

biçimde bilişsel becerinin olgunlaşması ve duygusal hislerin artmasıyla kişinin empatik eğilimin daha 

fazla olacağını söylemiştir. Akyel ve Yılmaz (2008) beden eğitimi ve spor öğretmen adayları ile 

yapmış oldukları araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin yaşları arttıkça empatik eğilim 

seviyelerinin de arttığı neticesine ulaşmışlardır. Yapılan bu mevcut araştırmaların çalışma 

neticelerimiz ile aynı olduğu görülmektedir. Bunun yanında, Zekioğlu ve Tatar (2006) lisans 

seviyesinde eğitim gören aktif futbolculara yönelik yürüttükleri çalışmada, yaş ile empatik eğilim 

seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Cengiz (2008) hemşireler üstünde yapmış olduğu 

araştırmada, yaş ile empatik eğilim seviyesi arasında bir farklılık yoktur. 

Yapılan araştırmada elde edilen neticelere göre spor bilimleri bölümü öğrencilerinin sınıf 

seviyesi değişkeninin empatik düşünme düzeylerine etkisi yoktur. Güllü ve Tekin (2010) beden 

eğitimi ve spor öğretmen adaylarına yönelik çalışmasının neticesinde birinci, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü sınıfta olmalarının empatik eğilim seviyeleri açısından anlamlı bir ilişkileri olmadığı 

görülmektedir. Bu sonuç yapılan çalışma ile paralellik göstermektedir. 
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Araştırma sonuçlarında elde edilen neticelere göre spor bilimleri bölümü öğrencilerinin anne 

ve baba eğitim durumlarının empatik düşünme eğilimine etki etmediği görülmektedir. 

5. ÖNERİLER 

• Spor bilimleri bölümü öğrencilerinin empati kurma ve eleştirel düşünme düzeylerinin 

yükselmesi için program ve çalışmalar yapılmalıdır. Bu program ve çalışmalar öğrencilerin ileride 

karşılaşabilecekleri sorunlar ile mücadele etme ve ilerleyen zamanda mesleğinde karşılaşabilecekleri 

sorunlarıyla başa çıkmada yardım edebilir. 

• Empati kurma ve eleştirel düşünme düzeyleri yüksek fertler yetiştirmek için eğitim ve 

öğretim süresince imkânların artmasıyla paralellik gösterir. 

• Üniversitelerde çalışmakta olan akademik ve idari personellerin empati kurma ve eleştirel 

düşünce seviyelerini geliştirecek programlar düzenlenmesi önerilmektedir. 

• Empati kurma ve eleştirel düşünme ile alakalı az sayıda ölçme aracı bulunmuştur. Ölçme 

araçları geliştirilebilir. 

• Araştırma deneysel bir yöntem kullanılarak değişik kapsam kazandırılabilir. 

6. KAYNAKLAR 

Akar, Ü. (2007). Öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve eleştirel düşünme beceri 

düzeyleri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Afyon. 

Akbıyık, C. (2002). Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı (Yayımlanmamış yüksek 

lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Akdere, N. (2012). Türkiye’de öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri, eleştirel 

düşünme öğretimine yönelik tutumları ve öz yeterlik seviyeleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Aydemir, Ö. (2005). Güncel psikoloji ve psikiyatri. Bilkent Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 4(1), 

34-36. 

Bal, M. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerileri ile eleştirel düşünme 

eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. 

Bebek, G. (2016). Öğrencilerin modelleme süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik ölçme 

araçlarının geliştirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. 

Beşoluk, Ş. ve Önder, İ. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları, Öğrenme Stilleri ve 

Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 9 (2), 679-693 

Cengiz, G. E. (2004). Üniversite öğrencilerine yönelik eleştirel düşünme etkinliklerinin eleştirel 

düşünme eğilimi ve becerileri açısından değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

191 

Cengiz, G. E. (2008). Üniversite öğrencilerine yönelik eleştirel düşünme etkinliklerinin eleştirel 

düşünme eğilimi ve becerileri açısından değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Çekiç, S. (2007). Matematik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Gücü 

Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 

Deniz, E. (2009). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme beceri düzeyleri üzerine bir inceleme 

(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

De Wied, M., Branje, S. J., & Meeus, W. H. (2007). Empathy and conflict resolution in friendship 

relations among adolescents. Aggressive Behavior, 33(1), 48-55. 

Dökmen, Ü. (1988). Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve psikodrama ile 

geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21(1-2), 155-190. 

Erdoğan, I. (2012). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim 

düzeyleri üzerine bir inceleme (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. 

Ekinci, Ö. (2009). Öğretmen adaylarının empatik ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi 

(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. 

Facione, P. A. (2013). Critical thinking: What it is and why it counts. CA: Measured Reasons and 

the California Academic Press. 

Gossett, M. and Fischer, O. (2005). Bringing together critical thinking and cooperative learning 

between two schools, strategies. ProQuest Education Journals, 19(2), 27-30. 

Göbel, D. Ş. (2013). Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerisi öğretimi yeterlilikleri ve 

uygulamaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Sakarya. 

Gülle, M. (2015). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerin bölümlerine göre eleştirel 

düşünme ve empatik kurma düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Sakarya Üniversitesi, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.  

Gülveren, H. (2007). Eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ve bu becerileri 

etkileyen eleştirel düşünme faktörleri (Yayımlanmamış doktora tezi).  Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 

Hazer, N. (2011). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eleştirel düşünme yeterlilik düzeyleri: Malatya ili 

örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. 

Karademir, A. Ç. (2013). Öğretmen adaylarının sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerinin 

öğretmen öz yeterlik düzeyine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Aydın. 

Karalı, D. (2013). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme hakkındaki 

görüşlerinin ortaya çıkarılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. 

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Kızıltaş, Y. (2011). Eğitim bilimleri ana bilim dalı eğitim programları ve öğretim bilim dalı sınıf 

öğretmeni adaylarının ve sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünce eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesi: Van ili örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Van. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

192 

Küçük, D. P. ve Uzun, Y. B. (2013). Müzik öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri. 

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 327-345. 

Kürüm, D. (2002). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme gücü (Yayımlanmamış yüksek lisans 

tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. 

Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme (Yayımlanmamış 

doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.) 

Leaver-Dunn, D., Harrelson, G.L., Martin, M. and Wyatt, T. (2002). Critical-thinking 

predisposition among undergraduate athletic training students, 37(4), 147-151. 

Öztürk, N. (2006). Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ve eleştirel düşünmeyi 

etkileyen faktörler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Sivas. 

Saçlı, F. (2008). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük ve rekreasyon programlarında 

öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması (Yayımlanmamış 

yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Saçlı, F. (2013). Yaratıcı drama eğitiminin aday beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin eleştirel 

düşünme becerileri ve eğilimleri üzerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Tartuk, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eleştirel düşünme ve empati kurma 

eğilimlerinin araştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, İstanbul. 

Tufan, D. (2008). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme beceriler: Orta doğu teknik üniversitesi 

yabancı dil öğretmenliği örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Yeşilpınar, M. (2011). Sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının eleştirel düşünmenin 

öğretimine yönelik yeterliklerine ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova 

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana. 

Yiğiter, K. (2008). Kocaeli ilinde görevli ilk ve orta öğrenim kurumlarında çalışan beden eğitimi 

ve spor ve spor öğretmenlerinin empati becerilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). 

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

193 

TÜRK TAEKWONDO HAKEMLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İŞ 

DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Tamer KARADEMİR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

tamer.karademir@hotmail.com 

Mahmut AÇAK 

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

m.acak@hotmail.com  

Cengizhan PAKYARDIM 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

cengizhanpakyardim@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırma Türkiye Taekwondo Federasyonu bünyesinde aktif olarak hakemlik görevinde bulunan 

bireylerin iş doyum düzeylerinin ele alınan bazı değişkenlere göre nasıl şekillendiğini belirlemek amacı ile 

yapılmıştır. Araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiş betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya 2018 yılında 

farklı illerden gönüllü olarak katılmak isteyen 110 kadın, 140 erkek olmak üzere toplam 250 hakem örneklem 

grubu olarak dahil edilmiştir. Bu çalışmadaki veriler kişisel bilgi formunun yanı sıra Weissve ark. (1967) 

tarafından geliştirilen, Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Baycan (1985) tarafından yapılan İş Doyum 

Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde ikili karşılaştırmalar için Mann Whitney-U Testi, çoklu 

karşılaştırmalarda ise Kruscal Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırma grubundan elde edilen bulgular; cinsiyet, 

eğitim düzeyi ve sporcu geçmişi değişkenine göre iş doyum düzeylerinde anlamlı fark olmadığını göstermiştir 

(p>0.05). Yaş, aylık gelir, hakemlik kategorisi, aktif olarak yaptıkları hakemlik yılı, müsabakanın önem 

derecesinin stres oluşturma durumu değişkenlerine göre ise iş doyum düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı 

fark olduğu bulunmuştur (p<0.05). Araştırma grubundan elde edilen bulgular sonucunda; kadın ve erkek 

taekwondo hakemlerinin iş doyum düzeylerinin benzer özellikler gösterdiği, eğitim durumu ve sporcu geçmiş 

yılına göre iş doyum düzeylerinin değişiklik göstermediği tespit edilmiştir. Bölgesel (il)  hakemi kategorisinde 

yer alan, 28-31 yaş aralığındaki ve 1500 TL ve altında geliri olanların iş doyum düzeylerinin daha düşük olduğu, 

hakemliğe yeni başlayan grubun daha yüksek iş doyumuna sahip olduğu ve müsabakanın önem derecesinin stres 

oluşturma durumuna göre:“hayır stres oluşturmaz” cevabı veren hakemlerin  iş doyum düzeylerinin daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : İş doyum, Hakem, Taekwondo 

EXAMINING THE JOB SATISFACTION LEVELS OF TURKISH TAEKWONDO 

REFEREES CONCERNING DIFFERENT VARIABLES 

ABSTRACT 

This research was conducted to determine how the job satisfaction levels of the referees, who are 

actively working as referees in the Turkish Taekwondo Federation, are shaped based on certain variables. 

This is a descriptive research study based on the survey model. In the study, 250 referees (110 females and 

140 males), who voluntarily wanted to participate from different provinces in 2018, were included as the 

sample group. Besides the personal information form, the data of the research were collected through the 

mailto:tamer.karademir@hotmail.com
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Job Satisfaction Scale, which was developed by Weissve et al., (1967) and whose Turkish reliability and 

validity tests were conducted by Baycan (1985). In the analysis of the data, the Mann Whitney-U test was 

used for the paired comparisons, and the Kruscal Wallis test was used for the multiple comparisons. The 

findings obtained from the research group demonstrated that there was statistically no significant difference 

in the job satisfaction levels concerning gender, educational status, and sports experience variables 

(p>0.05). However, it was determined that there were statistically significant differences in the job 

satisfaction levels concerning age, monthly income, referee category, active referee experience, and stress 

status based on the importance of the competitions (p<0.05). According to the findings of the research 

group, it was determined that the job satisfaction levels of the female and male taekwondo referees 

demonstrated similar characteristics, and there was no difference in the job satisfaction levels concerning 

the educational status and sports experience. It was concluded that the job satisfaction levels of the referees 

in the 28-31 age group in the regional (province) category with a monthly income lower than 1500 TL were 

lower; the job satisfaction levels of the group comprised of new referees were higher, and the job 

satisfaction levels of the referees, who answered the question about the stress status based on the 

importance of the competitions as “no, it doesn’t create stress”, were higher.  

Keywords: Job satisfaction, Referee, Taekwondo 

 

GİRİŞ 

Spor organizasyonlarının vazgeçilmez öğesi olan hakemlerin görev ve sorumluluklarını yerine 

getirirken pozitif tutum içerisinde olmaları hakemlik performanslarını ve hakemlik mesleğine 

bağlılıklarını önemli ölçüde etkilemektedir. Hakemlerde iş doyumu, meslekte başarılı olmalarında, 

yükselmelerinde ve mesleğe devamları için psikolojik bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. İş 

doyumu, işin kapsamı ve iş ortamına karşı bireyin olumlu tutumlarının tümüdür. Çalışanların 

işlerinden duydukları hoşnutluk ya da hoşnutsuzluktur (Özgen ve diğ., 2002:327). Bireylerin sosyal, 

ekonomik, kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bir organizasyon içinde ve belirli bir 

ücret karşılığında yerine getirmek üzere üstlendikleri görevler olarak tanımlanabilen iş; bir işe sahip 

olmanın, üretebilmenin verdiği gurur, işe başlamanın heyecanı, elde edilen başarının yarattığı duygu, 

işini sevme ve anlamlı bir eylemde bulunma gibi çeşitli psikolojik fonksiyonlara sahiptir (Keser, 

2005:53). İş doyumu kişinin işine karşı duyduğu algılamalardır. Kişilerin başarılı, mutlu ve üretken 

olabilmelerinin en önemli gereklerinden biri olan mesleki doyum, işin bireye sağladıklarının 

algılanmasıyla oluşan hoşnutluk duygusudur [Berns, 1984. ; Musal vd., 1995]. Çalışanlar, 

gereksinimleri örgütlerince karşılandığı sürece doyumlu olmaktadırlar. Buna ilişkin iş doyumu; 

sosyolojik ve psikolojik boyutlar arasında yeri olan ve bireysel gereksinimler ile kurumsal beklentiler 

arasındaki bir uzlaşma işlevi olarak tanımlanabilir [Aksayan ve Velioğlu, 1992; Yavaş, 1993]. Davis iş 

tatminini, "kişilerin işlerinden duydukları memnuniyet ya da memnuniyetsizlik" olarak tanımlamıştır 

[Davis, 1982]. Hackman ve Oldham iş doyumunu, çalışanların işinden duyduğu mutluluk olarak 

tanımlamışlardır [Hackman ve Oldham, 1976]. Çalışanların motive edilmesi ve iş hoşnutluğunun 

arttırılması ile örgütsel amaçlara daha kolay ulaşılabilir. Böylece hem verimlilik ve etkinlik, hem de 

çalışanın iş doyumunu artırılabilir [Gürbüz, 1998].   

Spor örgütlerinin hedefledikleri amaçlara üst düzeyde ulaşabilmeleri için, çalışanların işte ve 

iş sahasında maddi ve manevi beklentilerinin yeterli ölçüde karşılanması gerekmektedir. Bu anlamda 

Taekwondo müsabakalarında görev alan hakemlerin müsabaka yönetimi sırasında performanslarını 

ortaya koymalarında önemli rol oynayan psikolojik, sosyal ve ekonomik beklentilerin yeterli oranda 
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karşılanması ile iş doyumlarının sağlanabileceği söylenebilir. Çalışanların kişisel özellikleri, yaş ve 

cinsiyetleri, inanç ve değerleri, iş yaşamındaki deneyimleri, yetişme tarzları, aile yapıları ve yaşam 

standartları gibi özellikleri ve işe yönelik beklentileri farklılaştıkça iş doyumunu sağlayan iş özellikleri 

de farklılaşacaktır (Acar, 2005:4). Bu çalışma da Türkiye Taekwondo Federasyonu bünyesinde aktif 

olarak hakemlik görevinde bulunan hakemlerin iş doyum düzeylerinin ele alınan bazı değişkenlere 

göre nasıl şekillendiğini belirlemek amacı ile yapılmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiş betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya 2018 

yılında Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Antalya ilinde gerçekleştirilen hakem gelişim 

seminerine farklı illerden katılan,110 kadın, 140 erkek olmak üzere toplam 250 taekwondo hakemi 

gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmadaki veriler kişisel bilgi formunun yanı sıra Weissve ark., (1967) 

tarafından geliştirilmiş, Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Baycan (1985) tarafından yapılmış 

olan  İş Doyum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler analiz edilmeden önce normallik sınaması 

yapılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermediği görüldüğünden non-parametrik test yöntemlerinden 

yararlanılmıştır. İkili karşılaştırmalar için Mann Whitney-U Testi, çoklu karşılaştırmalarda ise Kruscal 

Wallis testleri kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırma grubundan elde edilen bulgular tablolaştırılarak aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırma grubunun cinsiyet değişkenine göre analiz sonuçları 

İş Doyum Ölçeği Alt 

Boyutları 
Cinsiyet N Mean Rank Z p 

İçsel Doyum 
Erkek 140 130,63 

-1,267 ,205 
Kadın 110 118,97 

Dışsal Doyum 
Erkek 140 131,30 

-1,267 ,205 
Kadın 110 118,12 

Toplam Doyum 
Erkek 140 130,62 

-1,432 ,152 
Kadın 110 118,98 

 

Tablo 2. Araştırma grubunun eğitim durumu değişkenine göre analiz sonuçları 

İş Doyum Ölçeği Alt 

Boyutları 
Eğitim Durumu N Mean Rank X2 p 

İçsel doyum 

Lise 78 122,30 

,235 ,889 Üniversite 148 127,19 

Lisansüstü 24 125,46 

Dışsal doyum 

Lise 78 128,17 

1,555 ,460 Üniversite 148 124,68 

Lisansüstü 24 121,88 

Toplam doyum 

Lise 78 133,65 

,186 ,911 Üniversite 148 121,08 

Lisansüstü 24 126,25 

 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

196 

Tablo 3. Araştırma grubunun sporculuk geçmişi değişkenine göre analiz sonuçları 

İş Doyum Ölçeği Alt 

Boyutları 

Kaç yıllık sporcu 

geçmişiniz var? 
N Mean Rank X2 p 

İçsel doyum 

2-4 26 128,92 

1,580 ,664 
5-7 36 133,44 

8-10 48 114,78 

+11 140 126,50 

Dışsal doyum 

2-4 26 138,46 

6,948 ,074 
5-7 36 140,81 

8-10 48 138,01 

+11 140 114,87 

Toplam doyum 

2-4 26 131,27 

2,090 ,554 
5-7 36 140,06 

8-10 48 121,68 

+11 140 122,00 

 
Tablo 4. Araştırma grubunun yaş değişkenine göre analiz sonuçları 

İş Doyum Ölçeği Alt 

Boyutları 
Yaş Grubu N Mean Rank X2 P Fark U Test 

İçsel Doyum 

20-23 68 129,95 

3,484 ,323 - 
24-27 52 118,34 

28-31 32 107,81 

+32 98 131,99 

Dışsal Doyum 

20-23 68 145,61 

9,908 ,019* 1>3,4 
24-27 52 130,86 

28-31 32 106,50 

+32 98 114,91 

Toplam Doyum 

20-23 68 138,07 

4,258 ,235 - 
24-27 52 122,95 

28-31 32 106,97 

+32 98 124,18 

*p<0.05 

Tablo 5. Araştırma grubunun gelir durumu değişkenine göre analiz sonuçları 

İş Doyum Ölçeği Alt 

Boyutları 
Aylık gelir N Mean Rank X2 p 

Fark U 

Test 

İçsel doyum 

-1500 TL 64 101,59 

11,213 ,011* 

 

1<2,3,4 

 

15001-3000 TL 94 140,02 

3001-4500 TL 60 124,13 

4501-6000 TL 32 133,22 

Dışsal doyum 

-1500 TL 64 117,22 

11,193 ,011* 

1<2 

1>3,4 

2>3,4 

1501-3000 TL 94 144,39 

3001-4500 TL 60 116,43 

4501-6000 TL 32 103,59 

Toplam doyum 

-1500 TL 64 106,46 

9,764 ,021* 

 

1<2,3,4 

 

1501-3000 TL 94 142,16 

3001-4500 TL 60 120,25 

4501-6000 TL 32 124,47 

*p<0.05 
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Tablo 6. Araştırma grubunun hakemlik kategorisi değişkenine göre analiz sonuçları 

İş Doyum Ölçeği Alt 

Boyutları 
Hakemlik Kategorisi N Mean Rank X2 p Fark U Test 

İçsel Doyum 

Aday Hakem 162 134,88 

10,910 ,012* 
1>2,3 

4>1 

İl Hakemi 50 100,81 

Ulusal Hakem 28 108,32 

Uluslararası hakem 10 145,10 

Dışsal Doyum 

Aday Hakem 162 142,19 

26,374 ,000* 1>2,3,4 
İl Hakemi 50 86,50 

Ulusal Hakem 28 108,79 

Uluslararası Hakem 10 96,90 

Toplam Doyum 

Aday Hakem 162 140,51 

21,081 ,000* 1>2,3,4 
İl Hakemi 50 92,24 

Ulusal Hakem 28 100,18 

Uluslararası Hakem 10 119,60 

*p<0.05 

Tablo 7. Araştırma grubunun aktif taekwondo hakemliği yılı değişkenine göre analiz sonuçları 

İş Doyum Ölçeği Alt 

Boyutları 

Aktif olarak kaç yıldır 

taekwondo hakemliği 

yapıyorsunuz? 

N Mean Rank X2 p Fark U Test 

İçsel Doyum 

-1 80 141,14 

8,733 ,068 - 

2-4 82 125,77 

5-7 16 103,00 

8-10 22 98,77 

11+ 50 119,00 

Dışsal Doyum 

-1 80 151,68 

16,971 ,002* 
1>2,3,4,5 

 

2-4 82 118,41 

5-7 16 106,38 

8-10 22 98,59 

11+ 50 113,20 

Toplam Doyum 

-1 80 147,79 

15,868 ,003* 1>2,3,4,5 

2-4 82 123,48 

5-7 16 103,56 

8-10 22 87,80 

11+ 50 116,76 

*p<0.05 

Tablo 8. Araştırma grubunun müsabakanın önem derecesinden etkilenme durumu değişkenine göre 

analiz sonuçları 

İş Doyum Ölçeği Alt 

Boyutları 

Müsabakanın önem derecesi sizde stres 

oluşturur mu? 
N Mean Rank X2 p Fark U Test 

İçsel Doyum 

Evet 54 117,95 

7,548 ,023* 2>1,3 Hayır 58 144,84 

Kısmen 138 120,32 

Dışsal Doyum 

Evet 54 132,31 

7,257 ,027* 2>3 Hayır 58 143,87 

Kısmen 138 115,11 

Toplam Doyum 

Evet 54 120,69 

6,466 ,039* 2>3 Hayır 58 147,06 

Kısmen 138 118,32 

*p<0.05 

TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Araştırmada 2018 yılında Türkiye Taekwondo Federasyonunda faal olarak farklı kategorilerde 

görev yapan hakemlerin iş doyum düzeylerinin ele alınan değişkenlere göre nasıl şekillendiği 
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belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre araştırma sonucunda; cinsiyet değişkenine göre iş doyum 

düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Eğitim durumu değişkenine göre 

iş doyum düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Sporculuk geçmişi 

değişkenine göre iş doyum düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir. Yaş 

değişkenine göre iş doyum düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Buna 

göre dışsal doyum alt boyutunda farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 

Bu tespite göre farkı bulmak için yapılmış olan testte, 20-23 yaş grubunda yer alan hakemlerin dışsal 

doyum düzeylerinin, 28-31 ve 32 ve üzeri yaş grubunda yer alan hakemlerden daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Gelir durumu değişkenine göre iş doyum düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu belirlenmiştir. Buna göre; tüm alt boyutlarda farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir. Bu tespite göre farkın kaynağını bulmak için yapılan testte, -1500 TL gelir düzeyine sahip 

hakemlerin içsel doyum düzeylerinin daha düşük olduğu, 1501-3000 TL arası düzeyine sahip 

hakemlerin dışsal doyum düzeylerinin -2000 TL gelir düzeyine sahip hakemlerden daha yüksek 

olduğu, -1500 TL ve altı ile 1501-3000 TL gelir düzeyine sahip hakemlerin dışsal doyum düzeylerinin, 

3001-4500 TL ve 4501-6000 TL gelir düzeyine sahip hakemlerden daha yüksek olduğu, -1500 TL 

gelir düzeyine sahip hakemlerin toplam doyum düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Hakemlik kategorisi değişkenine göre iş doyum düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlık fark olduğu 

belirlenmiştir. Buna göre tüm alt boyutlarda farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir 

(p<0,05). Bu tespite göre farkın kaynağını bulmak için yapılan testte, aday hakemlerin içsel doyum 

düzeylerinin, il hakemlerinden ve ulusal hakemlerden daha yüksek olduğu, uluslararası hakemlerin 

içsel doyum düzeylerinin aday hakemlerden daha yüksek olduğu ve aday hakemlerin dışsal doyum ve 

toplam doyum düzeylerinin diğer kategorilerde yer alan hakemlerden daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Aktif Taekwondo hakemliği yılı değişkenine göre iş doyum düzeylerinde istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Buna göre; dışsal ve toplam doyum alt boyutlarında farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu tespite göre farkın kaynağını bulmak 

için yapılmış olan testte, -1 yıldır hakemlik yapıyor olanların dışsal ve toplam doyum düzeylerinin 

daha yüksek olduğu bulunmuştur. Müsabakanın önem derecesinden etkilenme durumu değişkenine 

göre iş doyum düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Buna göre; tüm alt 

boyutlarda farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu tespite göre farkın 

kaynağını bulmak için yapılmış olan testte, müsabakanın önem derecesinin kendisinde stres 

oluşturmadığını ifade eden hakemlerin içsel doyum düzeylerinin daha yüksek olduğu, müsabakanın 

önem derecesinin kendisinde stres oluşturmadığını ifade hakemlerin dışsal ve toplam doyum 

düzeylerinin müsabakanın önem derecesinin kendisinde kısmen stres oluşturduğunu ifade eden 

hakemlerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
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FARKLI DİSİPLİNLERDEKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL KONULAR 

HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

 

Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI, Y.L.  

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Fen Ve Matematik Eğitimi Bölümü. 

Öğrencisi Selenay YAMAÇLI 

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Fen Ve Matematik Eğitimi Bölümü. 

 

ÖZET 

Bilim, olay ve olguların gözlem yoluyla incelenmesi ve belirli ölçütler dahilinde ölçülmesinden elde 

edilmiş bilgiler bütünüdür (Demirel,2010). Bilimin son yüzyıllardaki gelişmesi, biryandan teknoloji yoluyla 

yaşam koşullarını değiştirirken, diğer yandan da dünyayı algılama ve şekillendirme biçimini değiştirmektedir. 

Değişimin temelinde ise toplumların refah düzeylerinin daha yukarılara çekilebilmesi yatmaktadır  Günden güne 

teknoloji ve bilimin insan yaşamlarını, toplum ve kültürünü nasıl etkilediğini ve ne derecede etkilendiğini 

anlamak üzere yapılan çalışmalar gün geçtikçe artarken, öğretmen ve öğretmen adaylarının, gelecekte söz sahibi 

olacak nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesinde sosyobilimsel konuları bilmesinin ve takip etmesinin önemi 

büyüktür.Bu çalışma, lisan düzeyinde farklı disiplinlere okuyan öğretmen adaylarının, sosyobilimsel konular 

hakkında farkındalıklarının ve düşünce farklılıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada nicel 

araştırma deseni uygulanmıştır. Tarama (survey) yöntemi, bir evrenden bilgiler elde etmek üzere başvurulan bir 

yöntemdir. Araştırmadaki nicel verileri elde etmek için öğretmen adaylarına likert tipi soruların yer aldığı bu 

anket uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bilim Dalı, 

Fen Bilgisi, Sosyal Bilgisi, Beden, PDR, Matematik, Özel Eğitim öğretmenlikleri 3.sınıf öğretmen adayları 

oluştur. Yapılan çalışmaya göre fen bilimleri öğretmen adaylarının sosyobilimsel konular hakkındaki 

yeterlilikleri, ankete katılan diğer bölümlere oranla daha iyi olduğu gözlenmiştir. Matematik öğretmenliği 

okuyan öğrencilerin yapılan çalışmada Fen Bilimleri öğrencilerine en yakın sonuçları aldığı görülmüştür. 

Yapılan çalışmada Sosyal Bilgiler ile Özel Eğitim Öğrencilerinin birbirlerine yakın ve ortalama değerler aldıkları 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Sosyobilimsel tartışmalar öğretiminde önemli bir yere sahiptir. Bu temel faktörü 

besleyen öğrenme ortamlarının öğretmen yetiştirme programlarına eklenmesi farkındalığı artırılmalı ve 

Sosyobilimsel konuların ders işleme sürecine eklenmesi önemlidir. Bu bağlamda özel öğretim yöntemleri gibi 

bazı uygulamalı dersler ile öğretmenlik uygulamaları gibi sınıf içi pratikler kullanılacak derslerde sosyobilimsel 

tartışmalar yapılmalı şeklinde önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyobilimsel Tartışma, Sosyobilimsel Görüş, Öğretmen Yetiştirme 
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GİRİŞ 

Bilim, olay ve olguların gözlem yoluyla incelenmesi ve belirli ölçütler dahilinde 

ölçülmesinden elde edilmiş bilgiler bütünüdür (Demirel,2010). Bilimin son yüzyıllardaki gelişmesi, 

biryandan teknoloji yoluyla yaşam koşullarını değiştirirken, diğer yandan da dünyayı algılama ve 

şekillendirme biçimini değiştirmektedir. Değişimin temelinde ise toplumların refah düzeylerinin daha 

yukarılara çekilebilmesi yatmaktadır (Aliyazıcıoğlu, 2012). 

Toplum yaşantısının sağlıklı, üretken biçimde giderek artan refah düzeylerinde 

sürdürülebilmesi medeniyetlerin en temel hedeflerinden birisidir. Tarih öncesi çağlardan bu yana tarım 

toplumları ve sanayileşme-modernleşme aşamalarından sonra artık içinde bulunduğumuz bilişim 

çağıyla birlikte bu hedefin daha da belirginleştiği bir gerçektir (Turgut,2005). Görüyoruz ki bilim ve 

teknoloji birlikte olanca süratle ve yüksek bir ivme ile ilerlemekle birlikte, insan hayatının olmazsa 

olmazları arasına girmeyi başarmış, insanlık sosyal hayatta bilimin getirdiği yeniliklerden birçok 

alanda etkilenmiştir. Bilimin gelişmesiyle birlikte, tıp alanında tedavisi mümkün olmayan hastalıkların 

çözümü bulunmuş, telefon, televizyon, bilgisayar gibi kitlesel iletişim araçları icat edilmiş, birçok batıl 

inanç çürütülmüş, insanoğluna daha konforlu bir yaşam sunulmuş hatta evrenin sırrının çözümlenmesi 

gündeme gelmiştir. Fakat bilimsel gelişmelerin insanlığa yararları olduğu kadar zararları da olmuştur. 

Hiroşima’ya atılan atom bombası bir nesli ortadan kaldırdığı gibi gelecek nesilleri de etkilemiş, 

sanayide makine kullanımı insan gücüne gereksinimi azaltmış, dünyada değerli madenler için savaşlar 

çıkmış, Çernobil faciası meydana gelmiştir.Bunlar akla gelebilenlerden sadece birkaçıdır. 

Bilim ve toplum arasında kompleks bir ilişki ve bağlılık bulunmaktadır. Bilimsel gelişmeler 

genellikle toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenirken, toplumda bu bilimsel gelişmelerden faydalanacak 

şekilde kendini yapılandırır. Toplum ve bilim arasındaki bu kompleks etkileşimin ele alındığı konular 

sosyo-bilimsel konular olarak adlandırılmaktadır (Bozdoğan,2007). GDO, taşıyıcı annelik, 

hidroelektrik santraller, nükleer enerji, nanoteknoloji, tüp bebek toplumu etkileyen sosyobilimsel 

konulardan bazılarıdır. Zeidler (2003) çalışmasında, küresel ısınma, nükleer santrallerin kurulması, 

GDO’lu besinler gibi tartışmalı bilimsel konuların sosyobilimsel konular olduğunu söylemiştir.  

Günden güne teknoloji ve bilimin insan yaşamlarını, toplum ve kültürünü nasıl etkilediğini ve 

ne derecede etkilendiğini anlamak üzere yapılan çalışmalar gün geçtikçe artarken, öğretmen ve 

öğretmen adaylarının, gelecekte söz sahibi olacak nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesinde sosyobilimsel 

konuları bilmesinin ve takip etmesinin önemi büyüktür. 

AMAÇ 

Bu çalışma, lisan düzeyinde farklı disiplinlere okuyan öğretmen adaylarının, sosyobilimsel 

konular hakkında farkındalıklarının ve düşünce farklılıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 Bu çalışmada aşağıdaki soruya cevap aranmaya çalışılmıştır: 

1-) Farklı disiplinlere okuyan öğretmen adayları, sosyobilimsel konular hakkındaki görüşleri 

nelerdir? 
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2. Farklı disiplinlere okuyan öğretmen adayları, benzer sosyobilimsel konular hakkındaki 

görüşleri farklılaşmakta mıdır? 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın yöntemi, evren ve örneklemi, uygulama basamakları, veri toplama 

aracının geliştirilmesi ve verilerin analizine ilişkin bilgiler verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada nicel araştırma deseni uygulanmıştır. Tarama (survey) yöntemi, bir evrenden 

bilgiler elde etmek üzere başvurulan bir yöntemdir. (Karasar,2000, Yıldırım , 2006) Bu araştırmadaki 

nicel verileri oluşturmak için bir 5 secenekli 39 madden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anket 

formu geliştirilmesinde uzman görüşüne başvurulmuş ve literatür taraması yapılmıştır. uzman görüşü 

yardımıyla 45 maddeden oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Anket formu 120 kişilik 4. Sınıf 

öğrencilerine uygulanmış ve madde analizi (p=.079) çalışmalarından sonra 6 soru atılarak 39 soruluk 

anket hazırlanmıştır.  Araştırmadaki nicel verileri elde etmek için öğretmen adaylarına likert tipi 

soruların yer aldığı bu anket uygulanmıştır. Anket; kısa, çekici ve cevaplaması kolay sorulardan 

oluşan, bireylerin belirli bir konuya ilişkin davranışlarını, görüşlerini elde etmek amacıyla, bireylere 

ve onlarla ilgili kişilere bir dizi yazılı soru grubunun  yöneltildiği veri toplama aracıdır.(Şimşek, 2009) 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bilim Dalı, 

Fen Bilgisi, Sosyal Bilgisi, Beden, PDR, Matematik, Özel Eğitim öğretmenlikleri 3.sınıf öğretmen 

adayları oluşturmaktadır. 

Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Elde dilen veriler 

Anova, Post-Hoc tablosunda incelenmiş ve sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada ilişkisiz örneklemler 

yer aldığından, tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova) kullanılmıştır. Tek faktörlü(yönlü) 

varyans analizi, ilişkisiz iki ya da daha çok örneklem ortalaması arasındaki farkın sıfırdan anlamlı bir 

şekilde farklı olup olmadığını test etmek üzere uygulanır. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde farklı akademik disiplinlerde okuyan öğretmen adaylarının ankete verdikleri 

cevaplar sunulacaktır. Öğrencilerin sosyobilimsel konulardaki disiplinler arası görüş farklılıklarını 

ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Anketlerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Analiz 

sonucunda elde edilen verilerle ilgili tablolar aşağıda paylaşılmıştır. 

Tablo 1: Güvenirlik Tablosu 

Cronbach's Alpha N of Items 
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,794 39 

 

Elde edilen değer 1’e yakın olduğundan test ölçümleri güvenilirdir. 

Tablo 2: Araştırmaya katılan öğrenci sayısı, ortalama ve standart sapma ortalamalara bakıldığında en 

iyi ortalamalara sahip grupların Fen Bilgisi ve Matematik olduğu görülmektedir. En az ortalamaya 

sahip grup ise Beden öğrencileridir.  Gruplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını anlamak 

için Tablo 3 ‘e bakılacaktır. 

 N Ortalama Standart sapma 

Özel Eğitim 

Beden Eğitimi 

Fen Bilgisi 

PDR 

Matematik 

Sosyal Bilgiler 

Toplam 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

300 

127,960 

118,040 

132,880 

116,340 

130,580 

126,180 

125,330 

16,1637 

18,0452 

9,9481 

18,7493 

9,2782 

12,1516 

15,6887 

 

Tablo 3: Anova Tablosu 

Varyansın Kaynağı Kareler toplamı Sd Kareler Ortalaması F P 

Gruplar arası 11308,430 5 2261,686 10,676 ,000. 

Gruplar içi 62285,900 294 211,857   

Toplam 73594,330 299    

 

Gruplar arasında anlamlı farklılıkların olabilmesi için P<  0,5 olmalıdır. Tablo 3’ e 

bakıldığında bu değerin elde edilmiş olduğu görülmektedir. Hangi gruplar arasında anlamlı farklılığın 

olduğunu anlayabilmek için Tablo 4’ e bakılacaktır. 

Tablo 4: Anova veri tablosu 

 

 

(I) Branş (J) Branş 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Özel E. Beden 9,9200* 2,9111 ,001 4,191 15,649 

Fen B. -4,9200 2,9111 ,092 -10,649 ,809 

PDR 11,6200* 2,9111 ,000 5,891 17,349 

Matematik -2,6200 2,9111 ,369 -8,349 3,109 

Sosyal B. 1,7800 2,9111 ,541 -3,949 7,509 

Beden Özel E. -9,9200* 2,9111 ,001 -15,649 -4,191 

Fen B. -14,8400* 2,9111 ,000 -20,569 -9,111 

PDR 1,7000 2,9111 ,560 -4,029 7,429 

Matematik -12,5400* 2,9111 ,000 -18,269 -6,811 

Sosyal B. -8,1400* 2,9111 ,006 -13,869 -2,411 

Fen B. Özel E. 4,9200 2,9111 ,092 -,809 10,649 

Beden 14,8400* 2,9111 ,000 9,111 20,569 

PDR 16,5400* 2,9111 ,000 10,811 22,269 

Matematik 2,3000 2,9111 ,430 -3,429 8,029 

Sosyal B. 6,7000* 2,9111 ,022 ,971 12,429 

PDR Özel E. -11,6200* 2,9111 ,000 -17,349 -5,891 

Beden -1,7000 2,9111 ,560 -7,429 4,029 

Fen B. -16,5400* 2,9111 ,000 -22,269 -10,811 

Matematik -14,2400* 2,9111 ,000 -19,969 -8,511 

Sosyal B. -9,8400* 2,9111 ,001 -15,569 -4,111 

Matematik Özel E. 2,6200 2,9111 ,369 -3,109 8,349 

Beden 12,5400* 2,9111 ,000 6,811 18,269 

Fen B. -2,3000 2,9111 ,430 -8,029 3,429 

PDR 14,2400* 2,9111 ,000 8,511 19,969 

Sosyal B. 4,4000 2,9111 ,132 -1,329 10,129 

Sosyal B. Özel E. -1,7800 2,9111 ,541 -7,509 3,949 

Beden 8,1400* 2,9111 ,006 2,411 13,869 

Fen B. -6,7000* 2,9111 ,022 -12,429 -,971 

PDR 9,8400* 2,9111 ,001 4,111 15,569 

Matematik -4,4000 2,9111 ,132 -10,129 1,329 
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Tablo 4’te ki veriler incelendiğinde; 

 

 Özel eğitim öğrencilerinin, Beden Eğitimi ve PDR öğrencileriyle,  

 Beden Eğitimi öğrencilerinin, Özel Eğitim, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi 

öğrencileriyle, 

 Fen Bilgisi öğrencilerinin, Beden Eğitimi, PDR ve Sosyal Bilgiler öğrencileriyle, 

 PDR öğrencilerinin, Özel Eğitim, Fen Bilgisi, Matematik ve Sosyal Bilgiler 

öğrencileriyle, 

 Matematik öğrencilerinin, Beden Eğitimi ve PDR öğrencileriyle, 

 Sosyal Bilgiler öğrencilerinin, Beden Eğitimi, Fen Bilgisi ve PDR öğrencileriyle, 

aralarında anlamlı farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

(I) Branş (J) Branş 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Özel E. Beden 9,9200* 2,9111 ,001 4,191 15,649 

Fen B. -4,9200 2,9111 ,092 -10,649 ,809 

PDR 11,6200* 2,9111 ,000 5,891 17,349 

Matematik -2,6200 2,9111 ,369 -8,349 3,109 

Sosyal B. 1,7800 2,9111 ,541 -3,949 7,509 

Beden Özel E. -9,9200* 2,9111 ,001 -15,649 -4,191 

Fen B. -14,8400* 2,9111 ,000 -20,569 -9,111 

PDR 1,7000 2,9111 ,560 -4,029 7,429 

Matematik -12,5400* 2,9111 ,000 -18,269 -6,811 

Sosyal B. -8,1400* 2,9111 ,006 -13,869 -2,411 

Fen B. Özel E. 4,9200 2,9111 ,092 -,809 10,649 

Beden 14,8400* 2,9111 ,000 9,111 20,569 

PDR 16,5400* 2,9111 ,000 10,811 22,269 

Matematik 2,3000 2,9111 ,430 -3,429 8,029 

Sosyal B. 6,7000* 2,9111 ,022 ,971 12,429 

PDR Özel E. -11,6200* 2,9111 ,000 -17,349 -5,891 

Beden -1,7000 2,9111 ,560 -7,429 4,029 

Fen B. -16,5400* 2,9111 ,000 -22,269 -10,811 

Matematik -14,2400* 2,9111 ,000 -19,969 -8,511 

Sosyal B. -9,8400* 2,9111 ,001 -15,569 -4,111 

Matematik Özel E. 2,6200 2,9111 ,369 -3,109 8,349 

Beden 12,5400* 2,9111 ,000 6,811 18,269 

Fen B. -2,3000 2,9111 ,430 -8,029 3,429 

PDR 14,2400* 2,9111 ,000 8,511 19,969 

Sosyal B. 4,4000 2,9111 ,132 -1,329 10,129 

Sosyal B. Özel E. -1,7800 2,9111 ,541 -7,509 3,949 

Beden 8,1400* 2,9111 ,006 2,411 13,869 

Fen B. -6,7000* 2,9111 ,022 -12,429 -,971 

PDR 9,8400* 2,9111 ,001 4,111 15,569 

Matematik -4,4000 2,9111 ,132 -10,129 1,329 
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Belirlenen sosyobilimsel konular hakkında en tutarlı veriler Fen Bilgisi bölümünden elde 

edilmiştir. Ayrıca ortalamaları birbirine yakın olan Fen Bilgisi-Matematik, Özel Eğitim-Sosyal 

Bilgiler ve Beden Eğitimi-PDR bölümleri kendi aralarında gruplar oluşturmuşlardır. 

TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Yapılan çalışmaya göre fen bilimleri öğretmen adaylarının sosyobilimsel konular hakkındaki 

yeterlilikleri, ankete katılan diğer bölümlere oranla daha iyi olduğu gözlenmiştir. Sönmez ve  Kılınç 

(2011) yaptıkları “Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının GDO’lu Besinler Konusunun Öğretimine 

Yönelik Öz Yeterlilikleri: Bazı Psikometrik Faktörlerin Muhtemel Etkileri” adlı çalışmada benzer 

sonuçlar elde etmişlerdir. Çalışma GDO üzerine yapılmış ve Fen bilimleri öğretmen adaylarının bu 

konuda kabul edilebilir bilgilerle donanımlı olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat diğer gruplar yanında bu 

durumun böyle çıkması da şaşırtıcı değildir. Özel öğretim yöntemleri, FTTÇ ve fen ile alakalı 

derslerde elde edilen deneyimler bu konulardaki yeterliliğin oluşmasında etkili olmuştur. 

Matematik öğretmenliği okuyan öğrencilerin yapılan çalışmada Fen Bilimleri öğrencilerine en 

yakın sonuçları aldığı görülmüştür. Bilim ve bilim tarihi ile ilğili eğitimler sosyobilinmsel konulardaki 

görüşleri etkiliyor olabilir. Nitekim Çavuş (2010) yaptığı çalışmada, bilim tarihi dersini alan 

öğrencilerin sosyobilimsel konularda daha duyarlı hale geldiklerini söylemektedir.  

Yapılan çalışmada Sosyal Bilgiler ile Özel Eğitim Öğrencilerinin birbirlerine yakın ve 

ortalama değerler aldıkları görülmüştür. Bu ortalama değerlerin alınmasında her iki grubun da 

düşünme sıstemlerinin ve olayları algılama karakterlerinin benzer olabileceği sonucuna götürmektedir.  

Beden Eğitimi ve PDR öğrencileri ise benzer sonuçlara sahip olmaları ilginç bir durum olarak 

önümüze çıkmaktadır.  ÖZSOY ve KILINÇ (2017) “Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyobilimsel 

Konulara Dayalı Fen Öğretimi (Feskök Pedagojisi) İle İlgili Görüşleri” adlı çalışmalarında farklı 

başarı gruplarında kriter olarak kullanılan değerlerin farklı olduğu bu grupların değişik faaliyetlere 

karşı tepkilerinin farklı olabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçtan da anlaşılabileceği gibi beden 

eğitimi öğretmenliği veya PDR öğrencileri farklı sosyobilimsel konularda farklı görüşlerde 

sunabilirler.   

ÖNERİLER 

Türkiye’de yakın zamanda sosyobilimsel konular öğretimi ile ilgili olarak yapılan değişiklikler 

düşünüldüğünde geleceğin öğretmenlerinin bu öğretimde başarılı olmaları önemlidir. Nitekim böyle 

bir başarı yüksek düşünme becerilerine sahip kendisi ve toplumu hakkında sağlıklı kararlar alabilen bir 

toplum anlamına gelecektir. Bu nedenle öğretmen yetiştirme sürecinde disiplinel bilgilerin dışında 

sosyobilimsel konularda da fikir sahibi olan ve bilimsel tavırlar alabilen öğretmenler yetiştirilmesine 

özen gösterilmelidir. Bu bağlamda seçmeli dersler ile bu konudaki açık giderilmelidir. 

Sosyobilimsel tartışmalar öğretimde önemli bir yere sahiptir. Bu temel faktörü besleyen 

öğrenme ortamlarının öğretmen yetiştirme programlarına eklenmesi farkındalığı artırabilir. 

Sosyobilimsel konuların ders işleme sürecine eklenmesi önemlidir. Bu bağlamda özel öğretim 

yöntemleri gibi bazı uygulamalı dersler ile öğretmenlik uygulamaları gibi sınıf içi pratikler 
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kullanılabilir. Örneğin sosyobilimsel konularda bilgisi zayıf olan bir öğretmen adayı, daha bilgili bir 

öğretmen adayından sosyobilimsel konular hakkında fikir sahibi olabilir. 

Beden Eğitim ve PDR öğrencilerinin sosyobilimsel konular ile ilgili farkındalıklarını artırmak 

amacıyla, ders programlarına bilimin doğası ya da bilim tarihi dersleri eklenebilir. 
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL OKURYAZARLIK ALGILARININ 
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ÖZET 

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık hakkında algılarının tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Alan yazın taramasında fen bilimleri öğretmenleri ile yürütülen çalışmaların var olması ancak 

sınıf öğretmenlerine yönelik yeterli çalışmanın bulunmadığı görülmüştür. Fen bilimleri öğretiminde bilimsel 

okuryazarlık algısının temelini 3. Sınıftan itibaren sınıf öğretmenlerinin yürüttüğü gerçeği göz ardı edilemezdir. 

Bu çalışma kapsamında 27 sınıf öğretmeni ile çalışılmıştır. Öğretmenlere açık uçlu 10 madde yönlendirilerek 

akıllarına gelen yorumları açık bir dille yazmaları beklenmiştir. Ardından elde edilen veriler NVİVO 

programında analiz edilerek  yorumlanması sağlanmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin bilimin 

doğası algıları ve tabi ki bilimsel okuryazarlık algıları tespit edilmiştir. Çalışmada sınıf öğretmenlerinin bilimsel 

okuryazarlık algıları ve kavram yanılgıları ortaya konmuştur.  

Anahtar kelimeler:  bilimsel okur yazarlık, bilimin doğası, bilim  
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GİRİŞ 

Nitelikli toplum oluşturmak ve ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesini 

sağlayabilmek için bilimsel okuryazar bireyler yetiştirebilmek büyük önem taşımaktadır. Hem ülkenin 

geleceği hem de bireyin kendini geliştirebilmesi açısından bilimsel okuryazarlığın anlaşılması ve 

kavratılması şart gibi görünmektedir. Bilim insanının, çalışmalarını kavrayabilmek, anlayabilmek ve 

güncel bilgileri takip edebilmek bilimsel okuryazar olmakla olabilir. (Tunç Şahin, Say, 2010).  Norris 

ve Philips (2003) bilim okuryazarlığı kavramını yaptıkları araştırmalar sonucunda tek bir çatı altında 

toplamaya çalışmışlardır. Bu kavramsal çatının altına; “bilimsel düşünebilme becerisine sahip olma”, 

“bilimin doğasını ve onun kültürlerle olan ilişkisini anlama”, “bilimi ve uygulamalarını anlama” gibi 

kavramları eklediler. (Norris ve Phillips, 2003). Bu gelişmeler doğrultusunda bilimsel okuryazar 

bireylerin gerekliliği ve önemi ortaya çıktı ve ülkeler doğru bilgiye ulaşma yollarını bilen, araştıran, 

sorgulayan, teknolojiyi takip eden ve teknolojiyi günlük yaşamında kullanabilen vb. özellikler taşıyan 

bilimsel okuryazar bireyler yetiştirmeyi hedef olarak belirledi. Bu doğrultuda eğitimler verilmeye, 

eğitim sistemine bilimsel okuryazar birey yetiştirmek entegre edilmeye çalışıldı. Örneğin Driver ve 

arkadaşlarının 1996’da yapmış olduğu çalışmada bunu şu şekilde dile getirmilerdir; Bilim eğitimi 

programları ile öğrenciler özelde bilim eğitiminin ilk aşamalarını; genelde ise temel bilimsel 

okuryazarlık becerilerini kazanmaya çalışırlar (Driver ve diğ. 1996). Gerçekleşen değişimler ve 

gelişimler beraberinde öğretim programlarında yer alan kazanımların değişmesinde etkili olmuş, 

bilimin doğası görüşlerini geliştirme ve bilimsel okuryazar birey geliştirme öğretim programlarının 

başlıca hedeflerinden biri olmuştur (AAAS, 1990; NGSS, 2013; NRC, 1996; MEB, 2005, 2013, 2018). 

Öğretim programlarındaki başlıca değişiklikler bireylerin bilimsel okuryazar olmaları için yeterli bir 

etki olmamaktadır. Burada en büyük etki değerli öğretmenlerimizin bilimsel okuryazarlığı ve tabi ki 

bilimin doğasını anlamış ve kavramış aynı zamanda öğrencinin hazırbulunuşluklarına ve düzeylerine 

göre aktarabiliyor olmasından geçmektedir. Öğretmenlerimizin anasıfından başlayarak öğrencileri 

gerekli donanım da ve disiplinde yetiştirmesi öğretmenlerden beklenebilir. Buna eş değer olarak 

bilimsel okuryazarlık , öğretmenin bilmesi gereken konu alan bilgisinin bir parçası olarak 

düşünülebilinir. Abd-El Khalick (2012) tarafından yapılan çalışmada yapılan eğitim yeniliklerine ve 

öğretmen eğitimlerine karşın öğrencilerin yetersiz seviyede olan bilimin doğası görüşlerinin 

gelişmediğine dikkat çekilmiştir. Bu duruma farklı bir bakış açısı getirmek için Abd-El Khalick (2012) 

“bilimin doğası ile öğretim” ve “bilimin doğası hakkında öğretim” terimlerini derinlemesine 

incelemiştir. Bu irdeleme sonucunda öğretmenlerin bilimin doğası görüşlerinin gelişmesinin ikili bir 

fayda sağlayacağı sonucuna varılmıştır. Ayrıca etkili bir bilimin doğası öğretimi için öğretmenlerin 

konu alan hâkimiyetleri ve öğretmenlerin kavram yanılgılarının öğrencinin öğrenmesine yansımaları 

tartışılmıştır (Abd-El Khalick, 2012).  

Bilimsel okuryazar birey yetiştirmek öğrencilere sonradan kazandırılmaya çalışılacak bir 

beceri değildir. Mıhladız ve Doğan’ın Konuyla ilgili yaptıkları çalışma göz önünde 

bulundurulduğunda bilimsel okuryazarlık ve bilimin doğası öğretiminin kritik dönem olduğu 

söylenebilir. (Mıhladız ve Doğan, 2017). Bu bağlamda fen öğretimi müfredatında sıkça yer alan 

bilimsel okuryazarlık ve bilimin doğası algısının ilkokul düzeyinde de entegre edilmesi ve fen 

bilimleri derslerinin ilkokul 3. Sınıftan itibaren başladığı ve bu sürecin sınıf öğretmenleri tarafından 

yürütüldüğü göz ardı edilemez. Sürecin kritik dönemler içermesi öğretmenlerin uyum ve bu süreci 

birlikte yürütmeleri, sınıf öğretmenlerinin bu becerilerin ve algılarının oluşumunda ve temelinin 
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atılmasındaki değeri açıktır. Lederman (2007) tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin bilimin 

doğası görüşlerinin seviyesi ile onların fen eğitimleri arasındaki kritik ilişkiyi göstermiştir. Lederman 

(2007)’a göre K-12 öğrencileri yeterli seviyede bilimin doğası görüşüne sahip değillerdir ve bu görüşü 

yapılan pek çok çalışma da desteklemektedir (Dogan ve Abd-ElKhalick, 2008; Kang, Scharmann ve 

Noh, 2005; Martin-Dunlop ve Hodum, 2009; Urhahne, Kremer ve Juergen Mayer, 2010). Bu durumun 

başlıca sebebi fen programlarındaki eksiklerden ziyade öğretmenlerin bilimin doğası hakkındaki 

kavram yanılgılarıdır (Lederman, 2007).  

Literatür taraması sonucunda yapılan çalışmaların genellikle öğrenci ve öğretmen adayı 

boyutunda olduğu gözlenmektedir. Fakat fen öğreten ve öğrencilere bilişsel okuryazarlıklarının 

oluşmasını ve arttırılmasını sağlayan öğretmenlerdir. Araştırılan çalışmalara bakıldığında fen bilimleri 

öğretmenleri ile çalışmalar mevcuttur. Lakin fen eğitiminin 3. Sınıftan itibaren başlaması ve bunun 

sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmesi gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bu nedenle sınıf 

öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık algılarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Sınıf 

öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık görüşlerini tespit etmeli ve kavram yanılgılarını ortaya 

koymalıyız.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık algılarını ortaya koymak 

amaçlanmıştır.   

Araştırmanın Sınırlılıkları  

Bu çalışmanın örneklemi, Trabzon iline bağlı MEB ait ilkokul ve ortaokullarda 2018-2019 

eğitim-öğretim dönemlerinde öğretmenlik yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır.  

Araştırmanın Varsayımları  

1. Örneklemi oluşturan öğretmenlerin çalışma esnasında ölçekte yer alan maddelere 

içtenlik ve objektiflikle cevap verdikleri varsayılmıştır.  

2. Araştırma için seçilen örneklemin evreni temsil ettiği varsayılmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırmanın Yöntemi 

Çalışma nitel araştırma yöntemi olarak yürütülmüştür. Nicel araştırmalara göre bilgiyi 

yapılandırmayı, derinlemesine incelenmesini, neden ve niçinlerine bakılmasını, daha az kişiyle daha 

derinlemesine bir çalışma yürütülmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırmalar, “gözlem, görüşme ve 

doküman analizi gibi veri toplama tekniklerinin uygulandığı, algıların ve olayların doğal ortamda 

gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak 

tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).  
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Evren  

Araştırmanın evreni Trabzon ili Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim okullarında 2018–

2019 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretim veren fen bilimleri öğretmenlerinden oluşmaktadır.  

Örneklem  

Araştırmanın örneklemi, Trabzon ili MEB’e bağlı ortaöğretim okullarından seçilmiştir. Bu 

okullardan seçilen 27 fen bilimleri öğretmeni üzerinde çalışma yapılmıştır.  

Veri Toplama Araçları  

Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Bu form araştırma koşullarına uygun olarak, ek soru sorma, soruların 

yerini değiştirme, sorulara ilişkin olarak ayrıntılı açıklama yapma olanağı sağlar (Çepni, 2010). 

Araştırmada literatür taraması sonucu bulunan anahtar kelimelerden araştırmanın amacına uygun olan 

kelimeler belirlenmiştir, aynı zamanda araştırmanın konusuna uygun çalışmalarda kullanılan veri 

toplama araçları incelenmiş ve bir madde havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan madde havuzu alanında 

uzman 5 kişiye danışılarak geliştirilmiş ve yorumlar alınmıştır. Ardından dil geçerliliğinin sağlanması 

ve anlaşılabilirliğini gözden geçirmek için 1 tane dil uzmanına danışılarak gerekli düzenlemeler 

yapılmıştır. Geliştirilen ölçek 5 kişilik hakemler kurulu oluşturularak öğretmenlere soruların 

anlaşılabilirliği ve geliştirilebilirliği hakkında danışılarak pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Tüm 

çalışmaların ardından yarı yapılandırılmış formda yer alan soruların esas alınarak oluşturulduğu 

anahtar kelimeler aşağıdaki gibidir;  

-ANAHTAR KELİMELER: Fen Eğitimi, Fen Okuryazarlığı, Bilimin Doğası, Bilimsel 

okuryazarlık (Kılıç, Haymana ve Bozyılmaz, 2008)  

-ANAHTAR KELİMELER: Bilim,Bilimsel Bilgi, Bilimsel Okuryazarlık, Bilimin Doğası, 

Öğretmen Görüşleri (Aslan, Yalçın ve Taşar 2009). 

-ANAHTAR KELİMELER: Fen ve teknoloji programı, bilim okuryazarlığı, bilimsel süreç 

becerileri, yaratıcılık, analitik düşünme, eleştirel düşünme  (Şimşek Lacin, 2010) 

 Ankette incelenen boyutlar şu şekildedir;  

Bilimin tanımı, Bilimsel bilginin tanımı , Bilimsel okuryazarlığın tanımı, Bilimsel okuryazar 

bireyin tanımı, Teknolojinin tanımı , 21. Yüzyıl becerilerinin tanımı, Eleştirel düşünmenin tanımı, 

Analitik düşünmenin tanımı, Yaratıcılık kavramının tanımı, Hayal gücünün tanımı 

Verilerin analizi  

Verilerin analizinde nitel veri analizi kapsamında içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. İçerik 

analizinde amaç verilerin belirli kavramlar çerçevesinde toparlanarak açıklanmaya çalışılmasıdır. 

Veriler analiz edilirken, daha detaylı ve kapsamlı bir inceleme gerektiren ve birbirine benzeyen 
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verilerin belirli kavramlar ve temalar etrafında bir araya getirme ve düzenlemeyi içeren nitel 

araştırmalarda kullanılan en yaygın yöntem içerik analizidir (Yıldırım ve Şimşek, 2005).  

Verilerin analizi sırasında NVİVO-9 bilgisayar paket programından faydalanılmıştır. 

Bilgisayar destekli nitel analiz programı olan NVIVO araştırmacının nodları belirli temalar altında bir 

araya getirmesine, çok sayıda örneklem verisini karşılaştırmasına, yapılan işlemlerin gerektiğinde 

hızlıca tekrarlanmasına veya düzeltilmesine, elde edilen sonuçlara istenildiği zaman ulaşılmasına, 

kodlar ve araştırmacının notları arasında ilişki kurmasına ve elde edilen verilerin model, matris, grafik 

veya rapor halinde özetlenmesine imkân veren bir programdır (Kaya ve Bacanak, 2013). 

BULGULAR 

Tablo 1. Sınıf öğretmenlerinin bilim algıları 

 

Tablo 1’de gösterildiği gibi öğretmenlerin bilim algıları on alt grupta toplanabilmiştir. 

Öğretmenlerin bakıldığında bilimi her şey olarak görmüşlerdir. Zeka, merak, ihtiyaç, medeniyet vb. 

bir çok cevaplar verilmiştir. Aşağıda sınıf  öğretmenlerinin verdikleri cevaplardan bir kısmı örnek 

olarak verilmiştir;   

S3: Sistematik düşünme biçimi hayatı anlaşılır ve daha rahat yaşanabilir kılmayı amaçlar 

S5: Tüm canlıların verimli olmaları sağlıklı mutlu yaşamaları için İhtiyaç duyulan bir alandır 

çünkü bilim olmadan sağlıklı hayat, sağlıklı hayat olmadan verim ve verimli çalışma olmaz 

S9: Hayatı kolaylaştıran fayda sağlayan önemli çalışmalar ve buluşlardır çünkü insanın 

hayatını kolaylaştırmak ve fayda sağlamak için ihtiyaç duyulan bir alandır eğitim sağlık dünyayı 

anlamak için ihtiyacımız vardır. 

S20: Teorilerle başlayıp deneyler ve ipuçlarıyla olabildiğince gerçeklere ulaşmayı 

hedeflemektir. Çünkü kadar çok gerçek dışı bilgi kirliliği var ki bilime ihtiyaç duyuluyor. 
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Tablo 2. Sınıf öğretmenlerinin bilimsel bilgi algıları 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi sınıf  öğretmenlerinin bilimsel bilgiye verdikleri cevaplar beş ana 

başlık altında toplanabilmiştir. Öğretmenlerimiz ihtiyaç olunan bilgi, üretme uğraşı, gerçekliği 

kanıtlanmış bilgi, mantığa yatkın bilgi, bilimsel araştırmalar yapılmış bilgi olarak gruplandırılmıştır. 

Aşağıda sınıf öğretmenlerinin bilimsel bilgiye verdikleri cevapların bir kısmı örnek olarak verilmiştir; 

S5: Bireylerin hayatlarındaki ihtiyaçlarından doğan bilgilerdir. Çünkü bireyler bilimsel 

çalışmalardan edinilen sonuçlarla zaman kaybetmeden tecrübe dinip başarılı olur 

S17: Bilgilerimizin herkesçe kabul görmesi çünkü kabul görmeyen bilgi geçersizdir. 

S19: Bilime dayanan bilgi kesin bilgi çünkü bilimsel bilgiler kesindir 

Tablo 3. Sınıf öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık algıları 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi sınıf öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık algıları altı ana başlık 

altında toplanabilmiştir. Öğretmenlerimiz bilimsel okuryazarlığı araştırıp sorgulama, bilgileri günlük 

hayatta kullanma, hayatı anlamlandırabilme, bilgiyi okuyup yazabilme, bir konuda uzmanlaşma, 

kaynakları okuyabilme çerçevesinde nitelendirmiştir. Aşağıda sınıf  öğretmenlerinin bilimsel 

okuryazarlığa verdikleri cevapların bir kısmı örnek olarak verilmiştir;  
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S14: Okuduğunun farkına vararak okumak, bilimsel okuma ve bilimle içerikli dergi ve 

makaleler okumaktır. Bilimsel okuryazar olabilmek için bilim içerikli dergi ve makale okumak gerekir. 

S6: Bilimsel bilgileri içeren kaynakları inceler halde olmaktır. Ve çağımızda gereklidir 

mecburidir. Çok hızlı bir bilgi akışı içindeyiz bildiğimiz tek şey hiçbir şey bilmediğimizken bu 

kaynaklar olmadan kör bir cahillik içinde sürükleniriz. 

S20: Bilimin anlattıklarını yorumlayabilmektir. Bilimle ilgili makaleler yazabilmektir. Bilimsel 

makaleden okuduklarını anlayabilmektir. 

Çünkü her insan okuduğunu anlayamıyor .Ya da okuduklarını farklı şekilde yorumluyor. 

Tablo 4. Sınıf  öğretmenlerinin bilimsel okuryazar birey algıları 

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi sınıf  öğretmenlerinin bilimsel okuryazar birey sorusuna verdikleri 

cevaplar altı nod altında toplanabilmiştir. Öğretmenlerimiz kişilik özellikleri, bilim üzerine çalışma 

yapan kişi, okuyan kişi, bilgiyi kullanan kişi, nesnel kişi, bilgiyi inceleyen kişi olarak 

sınıflandırmışlardır. Aşağıda sınıf  öğretmenlerinin bilimsel okuryazar birey sorusuna verdikleri 

cevapların bir kısmı örnek olarak verilmiştir;  

S7: Bilim üzerine çalışmalar yapan ya da yapılan çalışmaları incelen kişilerdir. 

S22: Bilim bilgi okuma ve yazarlığı olan bireyler bilimi seven bilim ile ilgili bilimi seven 

okuyan bireyler 

Tablo 5. Sınıf öğretmenlerin teknoloji algıları 
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Tablo 5’de görüldüğü gibi sınıf  öğretmenlerinin teknoloji dendiğinde verdikleri cevaplar altı 

başlık altında toplanabilmiştir. Öğretmenlerimiz teknolojiyi yenilik, hayal, hayatı kolaylaştıran her 

şey, yüksek yaşam standartı, bilginin alete dönüşümü, her şey olarak nitelendirmiştirler. Aşağıda sınıf  

öğretmenlerinin teknoloji sorusuna verdikleri cevapların bir kısmı örnek olarak verilmiştir;  

S10: Belirli bir bilgi birikimiyle hayatı kolaylaştıran önce ihtiyaçlarla kendini gösteren 

sonrasında da ilerlemeler kaydeden teknik bilgilerdir çünkü bilimsel bilgi pratiğe uyarlanmıştır 

S14: İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeni teknik bilgiler ile araç ve gereçler 

üretmesidir. Çünkü teknoloji insanların her anında yer alır en gelişmiş araçtan en küçük bir kaleme 

kadar teknolojinin eseridir 

Tablo 6. Sınıf öğretmenlerinin 21. Yy. algıları 

 

Tablo 6’de görüldüğü gibi sınıf öğretmenlerinin 21. Yüzyıl becerisi algıları şekilde görüldüğü 

gibidir. Verdikleri cevaplar üç ana başlık altında toplanabilmiştir. Öğretmenlerimiz farklı beceri 

türleri, araştırma, teknoloji olarak nitelendirme apışlardır. Aşağıda sınıf  öğretmenlerinin 21. Yüzyıl 

becerisine verdikleri cevapların bir kısmı örnek olarak verilmiştir;  

S7: Teknolojiyi iyi kullanmaktır. Çağımızda en iyi ve içtenlikle yapılan tek şey. 

S5: Teknoloji kullanımı ağırlıklıdır ve genellikle beceriler tek düzeyedir. Çünkü bireyler belli 

alanlarda ihtisaslaşmaktadırlar. Ancak her alanla ilgili olan teknolojinin kullanması gerekmektedir. 

Çok yönlü bireylerin sayısı teknoloji ile azalmaktadır.  
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Tablo 7. Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme algıları 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi sınıf  öğretmenlerinin eleştirel düşünme hakkındaki yorumları 

şekilde gibidir. Aşağıda sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünmeye verdikleri cevapların bir kısmı 

örnek olarak verilmiştir;  

S15: Kesin yargıya varmaksızın bir çok açıdan bakabilmektir.Her zaman iyi yada kötü yanları 

görmemektir.Bir  konuyu olayı çok yönlü düşünmeye fayda sağlar 

S17: Olaylara olgulara farklı pencereden bakmaktır. Değişik görüş açısı getirmektir. Farklı 

düşünmek yıkıcı olmadan eleştirmek insanın doğasında vardır. 

Tablo 8: Sınıf Öğretmenlerinin Analitik Düşünme Algıları 

 

Tablo 8’de görüldüğü gibi sınıf  öğretmenlerinin analitik düşünme algıları şekildeki gibidir. 

Öğretmenlerimiz sistematik düşünme, çözüm odaklı düşünme, tümevarım olarak yorumlamışlardır. 

Aşağıda sınıf  öğretmenlerinin analitik düşünme sorusuna verdikleri cevapların bir kısmı örnek olarak 

verilmiştir;  

S1: Çok yönlü düşünmektir. Çünkü matematikte kullanımı fazladır. 

S2: Sistematik düşünme. Çünkü düşünme sistemini daha da geliştirir. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

216 

Tablo 9. Sınıf  öğretmenlerinin hayal gücü algıları 

 

Tablo 9’da görüldüğü gibi fen bilimleri öğretmenlerinin hayal gücü verdikleri cevaplar beş ana 

başlık altında toplanabilmiştir. Öğretmenlerimiz içgüdü, insana özgü sınırsızlık, yaratıcılık, zihinsel 

görüntüler, geleceği oluşturmanı ilk adımı olarak hayal gücünden bahsetmişlerdir. Aşağıda fen 

bilimleri öğretmenlerinin hayal gücü kavramına verdikleri cevapların bir kısmı örnek olarak 

verilmiştir;  

S17: Beynimizin kapasitesini zorlamak zorlukları kolaylaştırma gayretidir çünkü hayal 

etmeyen hayatına mana katamak 

Tablo 10. Sınıf  öğretmenlerinin yaratıcılık algısı 

 

Tablo 10’da görüldüğü gibi sınıf öğretmenlerinin yaratıcılık denilince verdikleri cevaplar yedi 

ana başlık altında toplanabilmiştir. Öğretmenlerimiz yaratıcılık kavramını çeşitli kategoriler altında 

şekillendirmişlerdir. Aşağıda sınıf öğretmenlerinin yaratıcılık sorusuna verdikleri cevapların bir kısmı 

örnek olarak verilmiştir;  
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S8: Gösterilen varlığın Gösterilen tarafından değil de bambaşka açılardan bakabilmesidir. 

Çünkü yaratıcılık’’her şey’’den farklı olandır yaratıcı olan da ‘’herkes’’den farklı olandır 

S7.Özgünlüktür çünkü farklı ve olmayanı hedeflemektir 

SONUÇ- TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Öğretmenler bilimin tanımı ile ilgili ortak bir görüş ortaya koyamamaktadırlar. Literatürde 

bulunan pek çok çalışmada katılımcıların bilimin ortak bir tanımı yapamadıkları ve genel anlamda 

gerçekçi olmayan görüşlere sahip oldukları görülmektedir (Doğan-Bora 2005; Kenar 2008; Beşli 

2008; Aslan 2009; Arı 2010; Çınar & Köksal 2013). Yapılan bu çalışmada da öğretmenlerin görüşleri 

diğer çalışmalardaki yorumları ile paralellik göstermektedir. Sınıf öğretmenlerinin bilime ve bilimsel 

bilgiye verdikleri cevaplarda bazı tutarsızlıklar da mevcuttur. Sınıf öğretmenleri bilimi bilim topluluğu 

ve süregelen değişimler içinde olduğunu merak sonucu oluştuğu ve değişebileceği düşüncesini 

savunurken bilimsel bilgiye net, kesin değişmez ve herkes tarafından kabul edilmiş olarak 

görmektedirler. Bu da bilimin doğası algılarından ‘’bilimsel bilginin güvenir olduğu fakat yeni gelişen 

teknolojik çalışmalar ile bilimsel bilgilerin değişebileceği’’ algısı ile uyuşmamaktadır. Aynı zamanda 

sınıf öğretmenleri bilimsel okuryazarlığı kelime düzeyinde anlayıp yorumlamaya çalışmış ve bilim 

okuyup yazabilme, bilimsel verileri anlama kavrama olarak yorumladıkları görülmüştür. Sınıf 

öğretmenin bilimsel okuryazar birey hakkında ise geliştirdikleri tutum olumludur. Bilgiyi günlük 

hayatta kullanabilen birey olarak düşünmüş ve genel cevaplar bu doğrultuda paralellik göstermiştir. 

Sınıf öğretmenleri yaratıcılık ve hayal gücü kavramlarını birbirinin aynısı olarak görülmüş ve 

yorumlanmıştır. 21. Yüzyıl becerileri hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri yetersiz olarak 

belirlenmiştir. Sülün, Işık ve Sülün  (2008) de sınıf öğretmenleri ile yürüttükleri çalışmalarında sınıf 

öğretmenlerinin fen okuryazarlıklarının düşük olduğunu ve geliştirilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 

Yapılan çalışmada sınıf öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık algılarının geliştirilmeye açık olduğu ve 

belirtilen çalışma ile sonuçlarının eş değerlik gösterdiği belirtilebilir 

Sonuç olarak bilimsel okuryazarlığın öğretimi  öğrencileri yetiştirmek için gerekli olan en 

önemli faktörler arasında yer almaktadır. Her ne kadar araştırmada öğretmenlerin sahip oldukları 

kavram yanılgıları ilgili detaylı bir veri analizi yapılmamış olsa da ortaya çıkan sonuçlar 

doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin fen konularını anlatırken bu yanılgılarını öğrencilere de 

aktarmalarının kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir. Fen bilimleri ile ilk kez sınıf öğretmenleri 

vasıtasıyla tanışacak olan öğrencilerin öğretmenleri gibi bu yanılgılara sahip olacakları 

düşünüldüğünde sınıf öğretmenlerinin bu alanda yetiştirilmeleri ve gerekli farkındalık ve beceri 

düzeyine sahip olmalarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.  

Sınıf öğretmenlerinin ve fen bilimleri öğretmenlerinin görmüş oldukları fen eğitimleri farklılık 

göstermektedir. Bu sebepten dolayı öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık algılarının farklılık gösterdiği 

düşünülebilir. Buna bağlı olarak öğretmenlere verilen fen eğitimleri eş değer olarak yürütülebilir. 

Fen okuryazarlığını ölçmek için, daha fazla konu seçilerek daha kapsamlı testler hazırlanabilir. 

Yürütülen çalışma nitel bir çalışma yöntemi ile devam ettirilmiştir, yapılacak bir başka karşılaştırma 
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çalışması karma yaklaşım yöntemi ile devam ettirilerek hem nitel hem nicel verilerden yararlanarak 

sonuçlara ulaşılabilir 

Eğitim öğretim müfredatında var olan bilimsel okuryazar birey oluşturma nihai hedefi 

gerçekleştirebilecek olan öğretmenlerdir ve bu bağlamda temel seviye olan 3. Sınıf öğrencilerinin 

bilimsel okuryazarlık algılarının oluşması yönünden zemin atılması ve tabi ki bu seviyelerin her geçen 

sürede arttırılması amacıyla öğretmenlerin alan bilgilerinin yanı sıra bilimsel okuryazarlık algılarının 

ve tabi ki bilimin doğası algılarının değerlendirilmesi önem kazanmalı ve öğretmenlerden 

beklenmelidir. Bu algıları ve görüşleri geliştirebilmek için aktiviteler ve etkinlikler tasarlanabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının çizimlerinden nükleer enerji santrali kavramına yönelik 

görüşlerini belirlemektir. Çalışma nitel araştırma modeli kapsamında durum çalışması deseni kullanılarak 

hazırlanmıştır. Amaçlı çalışma grubu seçilen araştırma toplam 55 öğretmen adayının katılımıyla hazırlanmıştır. 

Verilerin toplanmasında çizme-yazma tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniğinin 

kullanımı tercih edilmiştir. Araştırmanın güvenirliği; [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100] 

formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Bu formülle kodlayıcılar arasındaki ortalama güvenirlik değeri %92 olarak 

bulunmuştur. Bu süreçte verilerin analizinde NVivo9.3 programından yararlanılmıştır.  

Sonuç olarak nükleer enerji santrali yıllardır güncelliğini koruyan konuların başında gelmektedir. Hem 

ulusal hem de uluslararası basında sürekli vurgulanmaktadır. Bu noktada öğretmen adaylarının nükleer enerji 

santrali kavramıyla ilgili oluşturdukları çizimlerin, duyuşsal bakış açılarını zengin ve yaratıcı şekilde oldukça 

anlamlı açıkladıklarını söylemek mümkündür. Bu kapsamda öğretmen adaylarının çizimlerinden nükleer enerji 

santrali kavramıyla ilgili kavramsal yapılarında çizme-yazma tekniğiyle toplam 8 kategori belirlenmiştir.  

Nükleer enerji santrali kavramına yönelik kavramsal yapılarının “Zararları, Ekonomik vurgusu, Üretim yeri, 

Nükleer enerji santralinin akademik vurgusu, Santrallerde kullanılan yakıtlar/ malzemeler, Belirsizlik içermesi, 

Nükleer santrallerin hatırlattıkları ve Nükleer santrallerin benzer yapıları” kategorilerinde yoğunlaştığı tespit 

edilmiştir. Özellikle nükleer enerji santrali kavramının olumsuz tutumlarla ilişkilendirildiği belirlenmiştir. 

Nükleer enerji santrali kavramıyla ilgili en fazla bomba ve yakıt deposu çizimleri yapılmıştır. Nükleer enerji 

santrali kavramı için canlı ve cansız nesneler çizilmiştir.  Bu çizimler öğretmen adaylarının nükleer enerji 

santrallerine yönelik olumlu düşüncede olmadıklarının göstergesi olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan 

öğretmen adaylarının nükleer enerji santrali kavramıyla ilgili oluşturdukları çizimlerin önemli bir bölümünde 

“Ekonomi boyutu” ve “ Teknoloji boyutu” vurgulandığı belirlenmiştir. Zarar ve yararlarının yanında nükleer 

enerji santrallerinin teknolojik bir ürün olduğu, güçlü ekonomi gerektirdiği ve nükleer enerji santrali 

kurabilmenin dünyada önemli bir saygınlık olduğunu ifade etmektedirler.  Çalışma sonuçları literatür desteğiyle 

tartışılarak çalışma sonunda öneriler belirtilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nükleer enerji santrali, çizme-yazma tekniği, kavramsal yapı, nitel analiz 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the views of preservice teachers about the concept of nuclear 

power plant in their drawings. The study was prepared by using a case study design within the qualitative 

research model. Purposive study group selected research was prepared with the participation of 55 preservice 

teachers in total. Drawing-writing technique was used to collect the data. 
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The use of content analysis technique was preferred in the analysis of the data. The reliability of the 

research was calculated using the [Consensus/ (Consensus+ Divergence) x 100] formula. The average reliability 

between the encoders was found to be 92%. In this process, NVivo9.3 program was used in the analysis of the 

data. 

As a result, nuclear power plant has been one of the most up-to-date issues for years. It is constantly 

emphasized in both national and international press. At this point, it is possible to say that the preservice 

teachers’ drawings about the concept of nuclear power plant explained their affective perspectives in a rich and 

creative way. A total of 8 categories have been determined by the drawing-writing technique in the views of 

preservice teachers on the concept of nuclear power plant. These categories are as following; harms of nuclear 

power plants, economic emphasis, place of production, academic emphasis of nuclear power plant, fuels and 

materials used in power plants, inclusion of uncertainty, reminders and similar structures of nuclear power 

plants. It has been determined that the concept of nuclear power plant is associated with especially negative 

attitudes. Living and inanimate objects were drawn for the concept of nuclear power plant and “the bomb” and 

“fuel tank” drawings were made most. These drawings can be considered as an indicator that preservice teachers 

do not have a positive opinion about nuclear power plants. On the other hand, it has been determined that “the 

economic and technological dimensions” of nuclear power plants were emphasized in a significant  part of the 

drawings created by preservice teachers. In addition to their damages and benefits, they state that nuclear power 

plants are technological products, require a strong economy, and establishing nuclear power plants is an 

important respect in the world. The results of the study were discussed with the support of the literature and 

recommendations were made at the end of the study. 

Key Words: Nuclear power plant, drawing-writing technique, conceptual structure, qualitative analysis 

 

1. GİRİŞ 

“Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar,  

fakat herkesin hırsına yetecek kadarını değil” 

M. Gandhi 

 

Son yıllarda nükleer enerjinin artan enerji ihtiyacını karşılamak için uygun bir çözüm 

olabileceğine dair yaygın bir görüş vardır (Bhanthumnavin & Bhanthumnavin, 2010) ve bu yönde pek 

çok ülkede nükleer enerji santralleri kurulması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu noktada dünya 

genelinde nükleer enerji santrallerinin sayılarının artması iki olay sebebiyle hız kazanmıştır: Bu 

sebeplerin birincisi; kısa adı OPEC olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün 1972 Orta-Doğu Savaşı 

sonrasındaki petrol ambargo uygulaması; ikincisi ise, 1979-1980’deki İran-Irak Savaşıdır. Bu durum 

özellikle Batı Avrupa ve Japonya gibi petrol ihtiyacı yüksek olan ülkelerde büyük bir endişe 

yaratmıştır (Hammond, 1996). Sonrasında nükleer enerji konusu toplumlar tarafından en çok 

konuşulan enerji türü haline gelmiştir. Çünkü Dünya ülkeleri “atomik enerji”,  “nükleer enerji” ve 

“nükleer reaksiyon” kavramlarını ilk defa II. Dünya Savaşı sırasında duymuştur. Nükleer 

hammaddelerden enerji üretimine yönelik ilk bilimsel çalışmalar 20. yüzyılın başına kadar inmektedir. 

Bu konu üzerinde Rotherford, Hans, Strasman, Oppenheimer ve Eistein ilk çalışan bilim insanlarıdır 

(Karabulut, 1999). Nükleer enerji başta fizik ve tıp olmak üzere pek çok disiplinin konularından 

biridir. Başta Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı ülkelerde nükleer enerji 

kullanımının yaygın olduğu pek çok ülkenin nükleer santrallerinin sayılarının oldukça fazla olduğu 

bilinmektedir.   
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Dünya genelinde nükleer enerji kullanımına yönelik toplumun ilgisi, özellikle Çernobil, Three 

Mile Island ve Tokai gibi nükleer santrallerde meydana gelen kazaların medya tarafından çok 

kapsamlı olarak ele alınması ile dikkat çekerek artmıştır. Yazılı ve görsel medyanın bu konuları 

defalarca işlemesi nedeniyle insanlar bu tür olaylardan etkilenmekte ve nükleer güç istasyonlarında 

kaza riskinin çok yüksek olduğunu düşünebilmektedirler (Arvai ve diğerleri, 2004). Böyle durumlarda 

insanlar nükleer santrallere karşı daha fazla olumsuz tutum geliştirebilmektedirler (Katsuya 2001; 

Miden ve diğerleri, 1990; Renn 1990; Sjöberg ve diğerleri, 1990). Çünkü gerek ulusal gerekse 

uluslararası düzeyde üzerinde en çok konuşulan, tartışılan ve ülkelerin ulusal güvenlikleri ile doğrudan 

bağlantılı olan konulardan biri enerji güvenliği (Sevim,2009: 93) konusudur. Ancak başarılı bir 

nükleer enerji santrali projesi yürütmenin temel anahtarlarından biri de, halkın tutumlarını da içeren, 

kamuoyu kabulünü arttırmaktır (Bhanthumnavin & Bhanthumnavin, 2016). 

Bu durum aslında Türkiye’de yaşayan insanlar açısından da geçerlidir. Türkiye'nin sınır 

komşuları ile yakın çevre ülkelerinin tümü nükleer teknolojide oldukça gelişmiş bulunmaktadırlar. 

Çünkü nükleer santraller; az miktarda hammadde ile çok fazla enerji üretmeleri nedeniyle kaçınılmaz 

bir seçenek haline gelmektedir (Bhanthumnavin & Bhanthumnavin, 2012). Doğu’da İran, zengin 

petrol yataklarına rağmen hızla nükleer enerji programlarını gerçekleştirme yolundadır. Güney’de en 

stratejik komşu İsrail'in, büyük bir araştırma reaktörü ile her alanda olduğu gibi nükleer teknoloji 

alanında da ileri atılımlar yaptığı, nükleer teknolojiye tam sahip olduğu bilinmektedir. Batı'da stratejik 

önemdeki komşu Yunanistan yoğun uranyum rezervlerine sahiptir ve yeni uranyum kaynaklarının 

araştırması da yoğun bir biçimde sürdürülmektedir. Komşumuz Bulgaristan’da, 6 adet Rus reaktörü, 

uzun yıllardır çalışmaktadır. Romanya CANDU tipi 707 MWe gücünde reaktörünü yakın zamanda 

işletmeye açmış, aynı tip 2 reaktörü de planlamaya almıştır. Ermenistan'da zelzele bölgesinde 

güvenirliği olmayan iki adet Rus tipi reaktör senelerdir çalışmaktadır. Ermenistan'ın Türkiye sınırına 

yalnızca 10 km uzaklıktaki Medsamor ve Bulgaristan'da bulunan Kozloduy nükleer santralleri, 

Türkiye için birer tehdit niteliği taşımaktadır. Ermenistan ve Azerbaycan’ın birer tane nükleer atık 

depolama ve nükleer yakıt deposuna sahip oldukları bilinmektedir. Türkiye'nin Karadeniz komşusu 

Ukrayna'nın 26 nükleer tesisi arasında 12 atık deposu ve üç nükleer araştırma merkezi bulunmaktadır 

TAEK Ermenistan ve Bulgaristan'da bulunan Rus yapımı, VVER-440 tipi bu santrallerle ilgili 

inceleme başlatarak, her iki ülkenin sınırlarına monte edilen 32 istasyon aracılığıyla Radyasyon Erken 

uyarı ağı kurmuştur (Ertürk, 2006; Kakaç, 2006; Aktaran, Yıldırım & Örnek, 2007). Kısaca enerji ve 

güvenlik, ekonomik refah ve politik gücün sağlanmasında etkili olan uluslararası ilişkilerin karşılıklı 

ve dinamik etkileşimin önemli öğelerini oluşturmaktadır (Yapraklı, 2013: 66). Türkiye’nin çevre 

komşularında yer alan nükleer enerji santralleri oldukça olumsuz tutumun oluşmasına sebep 

olmaktadır. Bu konuda gelecekte öğretmen olarak görev yapacak olan öğretmen adaylarının algılarının 

belirlenmesi konuyla ilgili literatüre değerli veriler kazandıracak niteliktedir. 

Nükleer enerji ve nükleer enerji santrali konuları hem ulusal hem de uluslararası literatürde 

ilgili görüşlerin, tutumların, bilgi düzeylerinin… vb konuların incelendiği pek çok çalışmaya 

rastlanmaktadır. Bunlar; nükleer santrallere yönelik tutum ölçeği çalışması (Frantal & Maly, 2017; 

Sun & Zhu, 2014; Üner, Kan &Akkuş, 2017), nükleer enerjiye yönelik tutumların belirlenmesi (Ateş 

& Saraçoğlu, 2013; Palabıyık, Yavaş & Aydın, 2010; Sürmeli, Duru & Duru, 2017; Şenyuva & Bodur, 

2016; Şeyihoğlu & Yarar, 2010; Visschers & Siegrist, 2013), öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının 

nükleer enerji konusundaki bilgileri-düşüncelerinin belirlenmesi (Atilla, 2004; Ayaz, Karakaş & 
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Sarıkaya, 2016), nükleer kaygının belirlenmesi (Burger, 2012; Çakıcı & Yılmaz, 2012; Greenberg & 

Truelove, 2011), öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının nükleer enerji konusunda metaforik algısı 

(Ekici & Duran, 2018; Ekici & Turgut, 2018) vb gibi konularda çalışmalara ilgili literatürde 

rastlanmaktadır. Dolayısıyla öğretmen adaylarının çizimlerinden nükleer enerji santrali kavramına 

ilişkin görüşlerinin analiz edildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bakımdan araştırma sonuçlarının 

literatüre katkısı açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının çizimlerinden nükleer enerji santrali kavramına 

ilişkin görüşlerini analiz etmektir. 

2. YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli ve Deseni 

Bu araştırmada, nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda durum çalışması deseninin 

kullanımı sağlanmıştır. Durum çalışması, bir olguyu oluştuğu doğal gerçek yaşam kapsamında 

belirleyen, durumları sistemli, derinlemesine ve çok yönlü, inceleyen oldukça kapsamlı veriler 

sağlayan bir araştırma desenidir (Yıldırım & Şimşek, 2016; Yin 2003). Durum çalışmasında verilerin 

olabildiğince ayrıntılandırılmış, doğrudan ve mümkün olduğunca katılımcıların ifadeleriyle (ki bu 

çalışmada çizimleriyle de veriler desteklenmiştir) desteklenerek sunulması oldukça önemlidir (Patton, 

1990; Punch, 2005).  

Çalışma Grubu 

Bu araştırma 2018–2019 eğitim-öğretim yılının güz döneminde yapılmış olup, Gazi 

Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinin farklı branşlarına kayıtlı toplam 55 öğretmen adayı katılmıştır. 

Araştırmada amaçlı çalışma grubu seçilmiştir. Nitel araştırma modellerinde daha çok olasılıklı 

olmayan ve çalışmanın amaçları yönünde belirlenmiş olan amaçlı örnekleme yöntemleri tercih 

edilmektedir (Grix, 2010; Liamputtong, 2013). Bu araştırmada da bu yöntem tercih edilmiştir. Bu 

noktada, öğretmen adaylarının seçiminde mümkün olduğunca farklı öğretmenlik branşlarından 

katılımın sağlanması, çalışmaya gönüllü katılmak istemek, araştırmacıların kolay ulaşabilirliği gibi 

kriterler dikkate alınmıştır.  

Veri Toplama araçları  

Araştırma verilerinin toplanmasında çizme-yazma tekniği kullanılmıştır. Ülkemizde ilgili 

literatürde bu tekniğin farklı konularda son yıllarda oldukça fazla kullanıldığı dikkat çekmektedir 

(Baysal, Apak Tezcan & Araç, 2018; Kalaycı, 2017; Kaya, 2017; Yılmaz & Güven, 2015). Bu teknik 

kavramlarla ilgili gizli kalmış düşünceler, anlamlar, tutumlar ve bilişsel yapılarla ilgili görsel imajı 

ortaya çıkarmayı amaçlayan doğal ve yüksek nitelikli veriler elde edilmesi açısından oldukça 

yararlıdır. Çalışmada katılımcıların “Nükleer enerji santrali kavramıyla ilgili düşündüklerinizi şekille 

çizerek ve yazarak anlatınız?” sorusuna görüşlerini detaylıca ifade etmeleri istenmiştir. Şekil 1’de 

çizme-yazma tekniğine ait örnekler verilmiştir. Bu kapsamda K1 ve K7 numaralı katılımcıların 
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kağıtları örnek olarak kullanılmıştır. Çizim-yazımlarda dikkat çektiği gibi; Einstein, nükleer 

santralların patlaması, E=mc2 formülü vurgulanmıştır. Katılımcıların nükleer enerji konusunda 

çalışmaları olan bilim insanlarına ait vurgular, akademik boyut ve olumsuz tutum boyutları dikkat 

çekmektedir.  

 

          

Şekil 1. K1 ve K7 numaralı katılımcılara ait çizim örnekleri 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde öncelikle öğretmen adaylarının cevap kâğıtlarının uygun şekilde yazılıp-

yazılmadığı kontrol edilmiş olup cevap kağıtlarına 1’den başlayarak 55’e kadar numara verilmiştir. Bu 

çalışmada sosyal bilimlerdeki nitel araştırmalarda kullanılan veri değerlendirme yöntemlerinden içerik 

analizi kullanılmıştır (Bilgin, 2006; Lichtman, 2010). İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin 

nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesi ve belli kategorilere göre düzenlenmesine olanak tanıyan 

bilimsel bir yaklaşımdır (Bogdan & Biklen, 2007; Cohen, Manion & Morrison, 2007). Araştırmaya 

uygun şekilde doldurulmuş olan toplam 55 kağıtta öğretmen adaylarının belirttikleri çizim-yazımların 

analiz edilmesi ve yorumlanması süreci toplam on aşamada yapılmıştır. Bunlar; 

(1) Kağıtların incelenmesi,  

(2) Uygun olmayan kağıtların elenmesi aşaması,  

(3) Kağıtların tekrar derlenmesi aşaması,  

(4) Kağıtların sıralanması ve numaralandırılması aşaması,  

(5) Çizim-yazımların incelenmesi aşaması,  

(6) Kategorilerin geliştirilmesi aşaması,  

(7) Çizim-yazımların kategorilere dağılımı aşaması,  

(8) Geçerlik ve güvenirlik aşaması,  

(9) Çizim-yazımların frekanslarının hesaplanması aşaması ve  
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(10) Verilerin yorumlanması aşamasıdır (Ekici, 2016a; Ekici,2016b).  

 

Geçerlik ve güvenirliğin sağlanması;  Geçerlik ve güvenirlik aşaması bilimsel çalışmalarda 

oldukça önemlidir. Araştırmanın geçerliğini sağlamak amacıyla üç önemli süreç gerçekleştirilmiştir. 

Bunlar (Ekici, 2016a; Ekici,2016b):  

(a) Verilerin kodlanması ve veri analiz süreci detaylı bir şekilde açıklanmıştır (Hruschka ve 

diğerleri, 2004),  

(b) Araştırmada elde edilen kategorilere her biri için onu en iyi temsil ettiği varsayılan 

öğretmen adaylarının çizimlerinden ve açıklamalarından örnekler seçilerek bulgular bölümünde yer 

verilmiştir (Yıldırım & Şimşek, 2016),  

c) Literatür detaylı şekilde taranarak ilgili araştırmalar arası tutarlılık sağlanmaya çalışılmıştır 

(Ratcliff, 1995).  

Yapılan veri analizinin güvenirliği; [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100] 

formülü kullanılarak hesaplanmıştır (Miles & Huberman, 1994). Kodlayıcılar arasındaki ortalama 

güvenirlik % 92 olarak bulunmuştur.  

Diğer taraftan öğretmen adaylarının görüşleri katılımcı numarası belirtilerek bulgular 

bölümünde vurgulanmıştır. Örneğin (K55) gibi. Verilerin değerlendirilmesinde Nvivo9.3 

programlarından yararlanılmıştır. 

3.BULGULAR  

Bu bölümde bulgular, farklı branşlarda eğitimlerine devam eden öğretmen adaylarının nükleer 

enerji santrali kavramına yönelik hazırladıkları çizimlerin ve yazımların özelliklerine göre farklı 

kategoriler altında analiz edilmesiyle sunulmuştur. 

Tablo 1. Nükleer enerji santrali kavramıyla ilgili katılımcı çizimlerinden/yazımlarından elde edilen 

kategori ve kodlara ait bulguların dağılımı 

Kategoriler Kodlar Çizimler Yazımlar  

1. Zararları 

 

Kuru kafa 30  

Savaş 27 1 

Canlıları yok etmek 25  

Çevre kirliliği 20 4 

Doğanın yok olması 15  

Ölüm 15  

Tehlike 12  

Yanardağ 12  

Göç  12 1 

Bomba 12 1 

Çernobil faciası 10 1 

Radyasyon 10  

Bıçak 1  
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Yaydan çıkan ok 1  

Zehirli duman 1  

Tellerde kuşlar 1  

Radyoaktif maddeler 1  

Çevreye zararları 1 1 

Ağır kimyasallar 1 1 

Hastalıkların artması 1 1 

Kanser  1  

Toplam = 21 çeşit kavram 197 11 

2. Ekonomik vurgusu 

Gelişmiş ülkeler 30  

Geri kalmış ülkeler 30  

Silah 17  

Tabanca 10  

Bıçak 10  

Güç gösterisi 8 1 

Güçlü ülkelerin simgesi 8  

Halter kaldırmak 8  

Enerji üretimi 8  

Toplam= 9 çeşit kavram 138 1 

3.Üretim yeri  

Fabrika bacası 30 3 

Fabrika 30  

Enerji patlaması 20  

Santral 20 3 

Güneş 10  

Elektrik 10 1 

Mitokondri 5 1 

ATP 1 1 

Lokanta  1 1 

Toplam=9 çeşit kavram 127 10 

4.Nükleer enerji santralinin akademik 

vurgusu 

Kimyasal tepkime 24 4 

Albert Einstein 17  

E=mc2 17  

H2O 13  

Mühendislik 10  

Atomu yapısı 7 1 

Popülerlik  5 1 

Uranyum simgesi 3  

Toplam=8 çeşit kavram 96 6 

5. Santrallerde kullanılan yakıtlar/ 

malzemeler 

Kömür 32 3 

Su  10 3 

Uranyum 7 3 

Yakıt 7 3 

ATP 7 3 

Toplam= 5 çeşit kavram 63 15 

6. Belirsizlik içermesi 

Bomba  31 9 

Yüksek duvar 13 3 

Soru işareti 9 2 

Toplam= 3 çeşit kavram 53 14 

7. Nükleer santrallerin hatırlattıkları 

Atomun yapısı 17 3 

Atom bombası 13 2 

Çay  10 1 

Fındık  5 1 

Toplam= 4 çeşit kavram 45 7 

 8. Nükleer santrallerin benzer yapıları 

Ağaç  13 7 

Temizlik  7  

Tasarruf  7 4 

Toplam= 3 çeşit kavram 27 11 

TOPLAM= 62 çeşit kavram                                 746               75 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi, Nükleer enerji santrali kavramına ait çizim-yazım bulguları toplam 

8 kategori altında toplanmıştır. Bu kategorilerde hem çizimlere hem de yazımlara yer verilmiştir. Bu 

kategoriler şu şekilde sıralanmaktadır; “Zararları, Ekonomik vurgusu, Üretim yeri, Nükleer enerji 

santralinin akademik vurgusu, Santrallerde kullanılan yakıtlar/ malzemeler, Belirsizlik içermesi, 

Nükleer santrallerin hatırlattıkları ve Nükleer santrallerin benzer yapıları” dır. 

“Zararları” kategorisinde toplam 21 çeşit kavram belirtilmiş olup 197 çizimle tekrar edildiği 

ve bu konuda 11 yazım ifade edildiği belirlenmiştir.    

“Ekonomik vurgusu” kategorisinde toplam 9 çeşit kavram belirtilmiş olup 138 çizimle tekrar 

edildiği ve bu konuda 1 yazım ifade edildiği belirlenmiştir.      

“Üretim yeri” kategorisinde toplam 9 çeşit kavram belirtilmiş olup 127 çizimle tekrar edildiği 

ve bu konuda 10 yazım ifade edildiği belirlenmiştir.     

“Nükleer enerji santralinin akademik vurgusu” kategorisinde toplam 8 çeşit kavram 

belirtilmiş olup 96 çizimle tekrar edildiği ve bu konuda 6 yazım ifade edildiği belirlenmiştir.     

“Santrallerde kullanılan yakıtlar/ malzemeler” kategorisinde toplam 5 çeşit kavram 

belirtilmiş olup 63 çizimle tekrar edildiği ve bu konuda 15 yazım ifade edildiği belirlenmiştir.     

“Belirsizlik içermesi” kategorisinde toplam 3 çeşit kavram belirtilmiş olup 53 çizimle tekrar 

edildiği ve bu konuda 14 yazım ifade edildiği belirlenmiştir.    

“Nükleer santrallerin hatırlattıkları” kategorisinde toplam 4 çeşit kavram belirtilmiş olup 45 

çizimle tekrar edildiği ve bu konuda 7 yazım ifade edildiği belirlenmiştir.    

“Nükleer santrallerin benzer yapıları” kategorisinde toplam 3 çeşit kavram belirtilmiş olup 27 

çizimle tekrar edildiği ve bu konuda 11 yazım ifade edildiği belirlenmiştir.    

Çizme-yazma tekniğiyle “zararları” kategorisi baskın kategori olarak ortaya çıkmıştır. Bu 

kategoride en fazla Kuru kafa, Savaş, Canlıları yok etmek ve Çevre kirliliği kavramlarının ifade 

edildiği görülmektedir.   

“Ekonomik vurgusu” kategorisinde en fazla Gelişmiş ülkeler ve Geri kalmış ülkeler 

kavramlarının ifade edildiği görülmektedir.   

 “Üretim yeri” kategorisinde en fazla Fabrika bacası, Fabrika, Enerji patlaması ve Santral 

kavramlarının ifade edildiği görülmektedir.   

“Nükleer enerji santralinin akademik vurgusu” kategorisinde en fazla Kimyasal tepkime 

kavramının ifade edildiği görülmektedir.   

“Santrallerde kullanılan yakıtlar/malzemeler” kategorisinde en fazla Kömür kavramının ifade 

edildiği görülmektedir.   

“Belirsizlik içermesi” kategorisinde en fazla Bomba kavramının ifade edildiği görülmektedir.   
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“Nükleer santrallerin hatırlattıkları” en fazla Atomun yapısı kavramının ifade edildiği 

görülmektedir.   

“Nükleer santrallerin benzer yapıları” en fazla Ağaç kavramının ifade edildiği görülmektedir.   

Öğretmen adaylarının çizimlerinde Nükleer enerji santrali kavramına ait somut kavramlarla 

bilişsel yapılarını oluşturdukları belirlenmiştir. Genelde çizimlerle görüşlerini açıkladıkları ancak 

yazımı daha az kullandıkları belirlenmiştir. 62 çeşit kavramın 746 defa çizilmesi ve bununla ilgili 75 

yazımın ifade edilmesi bu sonucun bir göstergesidir. 

Tablo 2. Öğretmen adaylarının nükleer enerji santrali kavramıyla ilgili çizme-yazma tekniğiyle 

hazırladıkları cevap kağıtlarından örneklerin kategorilere göre dağılımı   

Zararları Ekonomik vurgusu 

K25 K17 

Üretim yeri Nükleer enerji santralinin akademik vurgusu 

 
K5 

 
K53 

Santrallerde kullanılan yakıtlar/malzemeler Belirsizlik içermesi 

 
K44 

 
K27 
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Nükleer santrallerin hatırlattıkları Nükleer santrallerin benzer yapıları 

 
K41 

 
K30 

 

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının Nükleer enerji santrali kavramını açıklamak 

amacıyla oldukça anlamlı çizimler yaptıkları ve ihtiyaç duyduklarında sözcük ve cümleleriyle 

açıkladıkları görülmektedir. Bu çizimlerden bazılarının çok özenle hazırlandığı (Örneğin; K13, K46 

gibi) belirlenirken her bir çizimin ifade etmek istediği kavramsal yapıyı vurgulayabildiği söylenebilir. 

Öğretmen adaylarının çizim yetenekleri değerlendirilmemekle birlikte anlamlı ve estetik vurgusu olan 

çizimler hazırlanmıştır. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Araştırma sonunda öğretmen adaylarının Nükleer enerji santrali kavramına yönelik olarak 

oldukça anlamlı ve tutarlı görüşlerine ait veriler elde edilmiştir.  

Nükleer enerji santrali kavramına ait çizim-yazım sonuçları toplam 8 kategori altında 

toplanmıştır. Bu kategorilerde hem çizimlere hem de yazımlara yer verilmiştir. Bu kategoriler şu 

şekilde sıralanmaktadır; “Zararları, Ekonomik vurgusu, Üretim yeri, Nükleer enerji santralinin 

akademik vurgusu, Santrallerde kullanılan yakıtlar/ malzemeler, Belirsizlik içermesi, Nükleer 

santrallerin hatırlattıkları ve Nükleer santrallerin benzer yapıları” dır. 

“Zararları” kategorisinde toplam 21 çeşit kavram belirtilmiş olup 197 çizimle tekrar edildiği 

ve bu konuda 11 yazım ifade edildiği belirlenmiştir.    

“Ekonomik vurgusu” kategorisinde toplam 9 çeşit kavram belirtilmiş olup 138 çizimle tekrar 

edildiği ve bu konuda 1 yazım ifade edildiği belirlenmiştir.      

“Üretim yeri” kategorisinde toplam 9 çeşit kavram belirtilmiş olup 127 çizimle tekrar edildiği 

ve bu konuda 10 yazım ifade edildiği belirlenmiştir.     

“Nükleer enerji santralinin akademik vurgusu” kategorisinde toplam 8 çeşit kavram 

belirtilmiş olup 96 çizimle tekrar edildiği ve bu konuda 6 yazım ifade edildiği belirlenmiştir.     

“Santrallerde kullanılan yakıtlar/ malzemeler” kategorisinde toplam 5 çeşit kavram 

belirtilmiş olup 63 çizimle tekrar edildiği ve bu konuda 15 yazım ifade edildiği belirlenmiştir.     



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

230 

“Belirsizlik içermesi” kategorisinde toplam 3 çeşit kavram belirtilmiş olup 53 çizimle tekrar 

edildiği ve bu konuda 14 yazım ifade edildiği belirlenmiştir.    

“Nükleer santrallerin hatırlattıkları” kategorisinde toplam 4 çeşit kavram belirtilmiş olup 45 

çizimle tekrar edildiği ve bu konuda 7 yazım ifade edildiği belirlenmiştir.    

“Nükleer santrallerin benzer yapıları” kategorisinde toplam 3 çeşit kavram belirtilmiş olup 27 

çizimle tekrar edildiği ve bu konuda 11 yazım ifade edildiği belirlenmiştir.    

Çizme-yazma tekniğiyle “zararları” kategorisi baskın kategori olarak ortaya çıkmıştır. Bu 

kategoride en fazla Kuru kafa, Savaş, Canlıları yok etmek ve Çevre kirliliği kavramlarının ifade 

edildiği görülmektedir.   

“Ekonomik vurgusu” kategorisinde en fazla Gelişmiş ülkeler ve Geri kalmış ülkeler 

kavramlarının ifade edildiği görülmektedir.   

 “Üretim yeri” kategorisinde en fazla Fabrika bacası, Fabrika, Enerji patlaması ve Santral 

kavramlarının ifade edildiği görülmektedir.   

“Nükleer enerji santralinin akademik vurgusu” kategorisinde en fazla Kimyasal tepkime 

kavramının ifade edildiği görülmektedir.   

“Santrallerde kullanılan yakıtlar/malzemeler” kategorisinde en fazla Kömür kavramının ifade 

edildiği görülmektedir.   

“Belirsizlik içermesi” kategorisinde en fazla Bomba kavramının ifade edildiği görülmektedir.   

“Nükleer santrallerin hatırlattıkları” en fazla Atomun yapısı kavramının ifade edildiği 

görülmektedir.   

“Nükleer santrallerin benzer yapıları” en fazla Ağaç kavramının ifade edildiği görülmektedir.   

Öğrencilerin çizimlerinde Nükleer enerji santrali kavramına ait somut kavramlarla bilişsel 

yapılarını oluşturdukları belirlenmiştir. Genelde çizimlerle görüşlerini açıkladıkları ancak yazımı daha 

az kullandıkları belirlenmiştir. 62 çeşit kavramın 746 defa çizilmesi ve bununla ilgili 75 yazımın ifade 

edilmesi bu sonucun bir göstergesidir. Diğer taraftan araştırma konusu ve modeli-deseni kullanılarak 

hazırlanan benzer araştırmalara ulaşılamadığından araştırma sonuçları orijinalliğini yansıtmaktadır. 

5. ÖNERİLER 

1. Bu araştırma farklı katılımcı grubuyla hazırlanabilir. 

2. Farklı ölçme araçlarıyla desteklenerek karma modelde hazırlanabilir. 

3. Ülkemizdeki nükleer enerji uygulamaları tarihsel analiz yapılarak incelenebilir. Bu noktada 

basılı kaynakların incelenmesi yapılabilir. 

 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

231 

KAYNAKLAR 

Arvai, J.L., Campbell, V.E.A., Baird, A., & Rivers, L. (2004). Teaching students to make better 

decisions about the enviroment: Lessons from the decision sciences. Journal of Enviromental Education, 

36(1), 33–44. 

Ateş, H., & Saraçoğlu, M. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. 

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(3), 175-193. 

Atilla, B. (2004) Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin nükleer konulardaki 

bilgi birikimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Ankara. 

Ayaz, E., Karakaş, H., & Sarıkaya, R. (2016).  Sınıf öğretmeni adaylarının nükleer enerji 

kavramına yönelik düşünceleri: bağımsız kelime ilişkilendirme örneği. Cumhuriyet Üniversitesi Fen 

Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (CFD), 37(2016), 42- 54. 

Baysal, Z. N., Apak Tezcan, Ö., & Araç, K. E. (2018). Perceptions of elementary school students: 

Experiences and dreams about the life studies course. Universal Journal of Educational Research, 6(3), 

440-454. 

Bhanthumnavin, D., & Bhanthumnavin, V. (2010, January). Norms and technical knowledge 

contributing to acceptance of nuclear power innovation in young Thai adults. Paper presented in the 1st 

International Conference on Technical Education, Bangkok, Thailand. Retrieved from 

http://www.ipedr.com/vol34/002-ICHHS2012-H00003.pdf 

Bhanthumnavin, D., & Bhanthumnavin, V. (2012). Factor analytic approach for constructing 

affective aspect of NPP attitude scale for Thai undergraduate students. International Conference on 

Humanity, History and Society, 34, 7-11.  

Bhanthumnavin, V., & Bhanthumnavin, D. (2016). Path model of teacher’s normative 

communication and attitudes toward nuclear power plant among Thai youth. International Journal of 

Behavioral Science, 11(1), 77-85.  

Bilgin, N. (2006). Content analysis techniques and case studies in social sciences. Ankara: Siyasal 

Publication. 

Bogdan, R.C., & Biklen, S.K. (2007). Qualitative research for education (5th ed). Boston: Pearson 

Education, Inc. 

Burger, J. (2012). Rating of worry about energy sources with respect to public health, 

environmental health and workers. Journal of Risk Research, 15(9), 1159-1169.  

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New 

York, NY: Routledge. 

Çakıcı, A.C., & Yılmaz, B.E. (2012). Mersin’deki otel çalışanlarının nükleer kaygıları, çevresel 

yaklaşım ve çevreci tüketim eğilimleri üzerine bir araştırma. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

9(2), 1-22.  

Ekici, G. (2016a). Öğretmen adaylarının “Bilgisayar” kavramına ilişkin metaforik algıları. 

Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(3), 755-781. 

Ekici, G. (2016b). Biyoloji öğretmeni adaylarının mikroskop kavramına ilişkin algılarının 

belirlenmesi: Bir metafor analizi çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 

(KEFAD), 17(1), 615-636.  

http://www.ipedr.com/vol34/002-ICHHS2012-H00003.pdf


XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

232 

Ekici, G., & Duran, V. (2018). Öğretmenlerin “Nükleer Enerji” kavramına ilişkin metaforik 

algılarının belirlenmesi. Tam Metin Kitabı, ISBN: 978-605-81236-2-5,  ss.771-781, Cemil Meriç-10. 

Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay: Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Alanı, 23- 25 Kasım, 

2018. 

Ekici, G., & Turgut, B. (2018). Öğretmen adaylarının “Nükleer Enerji” kavramına ilişkin 

metaforik algılarının belirlenmesi: Sosyal alan branşlarından bir örnek çalışma. X. Uluslararası 

Eğitim Araştırmaları Kongresi, Özet Kitabı, ss.51-52, Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi, 27-30 Nisan, 2018. 

Frantal, B., & Maly, J. (2017). Close or renew? Factors affecting local community support for 

rebuilding nuclear power plants in the Czech Republic. Energy Policy, 104, 134-143.  

Greenberg, M., & Truelove, H.B. (2011). Energy choices and risk beliefs: Is it just global 

warming and fear of a nuclear power plant accident? Risk Analysis, 31(5), 819-831. 

Grix, J. (2010). The foundations of research. London: Palgrave Macmillan. 

Hammond, G.P. (1996). Nuclear energy into the twenty-first century. Applied Energy, 54(4), 327-

344. 

Hruschka, D.J., Schwartz, D., St.John, D.C., Picone-Decaro, E., Jenkins, R.A., & Carey, J.W. 

(2004). Reliability in coding open-ended data: Lessons learned from HIV behavioral research. Field 

Methods, 16(3), 307-331.  

Kalaycı, S. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının “prokaryot-ökaryot” konusundaki bilişsel 

yapılarının belirlenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(3), 46-64. 

Karabulut, E. (1999). Enerji kaynakları. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 

Kaya, E. (2017). Biyoloji öğretmen adaylarının “enzim” konusundaki bilişsel yapıları 

(Erzurum örneği). EKEV Akademi Dergisi, 21(72), 87-108. 

Katsuya, T. (2001). Public response to the Tokai nuclear accident. Risk Analysis, 21(6), 1039-1046. 

Liamputtong, P. (2013). Qualitative research methods (4th ed.). South Melbourne: Oxford 

University Press. 

Lichtman, M. (2010). Qualitative research in education. Los Angeles: Sage Publications, Inc. 

Miden, C.J.H., & Verplanken, B. (1990). The stability of nuclear attitudes after Chernobyl. Journal 

of Environmental Psychology, 10, 111-119. 

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Palabıyık, H., Yavaş, H., & Aydın, M. (2010). Türkiye’de nükleer santral kurulabilir mi? 

Çatışmadan uzlaşıya: Türkiye’de nükleer enerji projelerinde sosyal kabul sorunu ve halkın reddetme 

sendromunun araştırılması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(2), 175-201. 

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. USA: Sage. 

Punch, K.F. (2005). Introduction to social research–quantitative & qualitative approaches. 

London: Sage. 

Sevim, C. (2009). Geçmişten günümüze enerji güvenliği ve paradigma değişimleri. Stratejik 

Araştırmalar Dergisi, 7(13), 93-105. 

Sjöberg, B.D., & Sjöberg, L. (1990). Risk perception and worries after Chernobyl accident. 

Journal of Environmental Psychology, 10, 135–149. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

233 

Sun, C., & Zhu, X. (2014). Evaluating the public perceptions of nuclear power in China: Evidence 

from a contingent valuation survey. Energy Policy, 69, 397-405.  

Sürmeli, H., Duru, N., & Duru, R. (2017). Investigating teachers’ attitudes towards nuclear energy 

and nuclear power plants ın terms of different variables. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve 

Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 11(1), 293-319. 

Şenyuva, E., & Bodur, G. (2016). Üniversite öğrencilerinin nükleer santrallere ilişkin görüşleri ile 

çevre okuryazarlık düzeyleri ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 

17(1), 19-37. 

Şeyihoğlu, A., & Yarar, S. (2010). Nükleer enerjiye yönelik tutum ölçeği: Ölçek geliştirme, 

güvenirlik ve geçerlik çalışması. II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 

Antalya. 

Ratcliff, D. (1995). Validity and reliability in qualitative research.  

http://qualitativeresearch.ratcliffs.net/Validity.pdf  

Renn, O.(1990). Public responses to Chernobyl accident. Journal of Environmental Psychology, 

10,151–167.  

Üner, S., Kan, A., & Akkuş, H. (2017). Nükleer santrale yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: 

Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (JRES), 4(1), 33-48. 

Visschers, V.M.H., & Siegrist, M. (2013). How nuclear power plant accident influences acceptance 

of nuclear power: Results of a longitudinal study before and after Fukushima disaster. Risk Analysis, 33(2), 

333-347. 

Yapraklı, S. (2013). Enerjiye dayalı büyüme. Türk sanayi sektörü üzerine uygulamaları. İstanbul: 

Beta Yayınları.   

Yıldırım, M., & Örnek, İ. (2007). Enerjide son seçim: Nükleer enerji. Gaziantep Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi,  6(1), 32-44. 

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin 

Yayıncılık. 

Yılmaz, A., & Güven, Ö. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin beden eğitimi dersi ve beden eğitimi 

öğretmeni kavramlarına yönelik algılarının çizme yazma tekniği ile incelenmesi. Eğitimde Nitel 

Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 3(3), 55-77. 

Yin, R. (2003). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks: Sage. 

 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

234 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E YÖNELİK 

METAFORİK ALGILARININ BELİRLENMESİ 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Burcu TURGUT 

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ANKARA, burcuturgut@ymail.com 

 

Prof. Dr. Gülay EKİCİ 

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim ABD 

gulayekici@yahoo.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma ile ortaokul öğrencilerinin Mustafa Kemal ATATÜRK’e yönelik metaforik algılarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma modeli kapsamında olgubilim (fenomenoloji) deseni 

kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Giresun ili Merkez 

ilçe sınırları içerisinde ortaokulda kayıtlı 147 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin “Mustafa Kemal 

ATATÜRK” ile ilgili metaforları yarı yapılandırılmış bir formla belirlenmiştir. Bu formda öğrencilerden “Bana 

göre Mustafa Kemal ATATÜRK … gibidir / benzer, çünkü …” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin 

analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Kodlayıcılar arasındaki ortalama güvenirlik değeri % 90 olarak 

bulunmuştur. 

Araştırmada oldukça orijin sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlara göre, öğrenciler Mustafa Kemal 

ATATÜRK’e yönelik görüşlerini ifade etmek için 65 çeşit metafor üretmişlerdir. Öğrenciler, ATATÜRK’ü en 

çok güneş, kahraman, kitap, yıldız, öğretmen, aslan, ışık, lider, ağaç vb. gibi farklı metaforlarla açıklamışlardır. 

Öğrencilerin ürettikleri metaforlar ortak özellikleri ve kullanım gerekçeleri dikkate alınarak 9 kavramsal kategori 

altında toplanmıştır. Bu kategoriler; rehber ve öncü olması, cesaretli ve korkusuz olması, yol gösterici ve 

aydınlatıcı olması, kurtarıcı ve koruyucu olması, insan ve millet sevgisine sahip olması, eğitimci olması, güçlü 

ve sağlam karakterli olması, ailemizden biri olması ve çalışkan ve üretken olması başlıkları altında toplanmıştır. 

Öğrencilerin ürettikleri metaforlar sonucunda oluşturulan kategorilere göre Mustafa Kemal ATATÜRK, 

öğrenciler tarafından en çok ülkesini ve milletini seven, onları düşmanlardan kurtaran, cesur ve korkusuz bir 

kahraman ve yol gösterici, aydınlatıcı bir lider olarak algılanmıştır. Bu araştırmanın genel sonucu, ortaokul 

öğrencilerinin ürettiği metaforlar ve oluşturulan kategoriler değerlendirildiğinde, Mustafa Kemal ATATÜRK’ü 

çok yönlü bir insan olarak görüp olumlu algıladıklarını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Metafor, Mustafa Kemal ATATÜRK, Ortaokul Öğrencisi, Algı 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the metaphorical perceptions of middle school students about 

Mustafa Kemal ATATÜRK. The study was prepared by using a phenomenology design within the qualitative 

research model. The study group consists of 147 students studying in the 5th, 6th, 7th and 8th grades in 

secondary schools in center district of Giresun Province during the 2018-2019 academic year. In the study, the 

metaphors of the students about Mustafa Kemal ATATÜRK were determined with a semi-structured form. In 

this form, the students were asked to complete “I think, Mustafa Kemal Atatürk is like … because …” clauses. 

Content analysis was used in the analysis of the data. The average reliability between the encoders was found to 

be 90%.  
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In the study, quite original results were obtained. According to the results, students have developed 65 

different types of metaphors to express their opinions about Mustafa Kemal ATATÜRK. Students stated 

metaphors such as sun, hero, book, star, teacher, lion, light, leader, tree etc. the most. The metaphors developed 

by the students were collected in 9 conceptual categories considering their common characteristics and reasons 

for use. The categories are as following: “being a guide and pioneer, being courageous and fearless, guiding and 

enlightening person, being a savior and protector, having a love of human and nation, being an educator, having 

a strong and solid character, being one of our family member, being hardworking and productive”. According to 

the categories formed by students’ metaphors, Mustafa Kemal ATATÜRK was perceived by the students the 

most as a brave and fearless hero and a guiding and enlightening leader who loved his country and nation and 

saved them from the enemies. The general result of this study reveals that middle school students perceive 

Mustafa Kemal ATATÜRK as a multi-faceted person and perceive him positively.  

Key Words: Metaphor, Mustafa Kemal ATATÜRK, Middle School Students, Perception 

1. GİRİŞ 

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil,  

gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı. 

Prof. Walter L. WRIHT Jr. 

 

        
 

Tarihsel süreç içerisinde toplumların en önemli öznesi durumunda olan "lider", insan 

topluluklarını yöneten, onlara çeki-düzen veren ve idare eden kişidir. Mustafa Kemal ATATÜRK de, 

bu tanımlama içerisinde gerek siyasi gerekse askeri başarıları ile tarihe yön veren ender liderlerden 

birisidir (Aybars, 2000; Kaynar & Sakaoğlu, 1995; Kökütürk, 1999; Yüzbaşıoğlu, 1981). ATATÜRK, 

kararlılıkla hayata geçirilmiş bir değişim projesinde hatta yeni bir paradigma arayışında merkezî bir 

role sahiptir. Her türlü baskı altında bulunan ülkenin saygınlığını muhafaza ederek, nasıl 

dönüştürüleceğini, nasıl çağdaş bir ülke haline getirileceğini, gerek tarih yaparak gerekse tarih yazarak 

ortaya koyması, O'nu liderlik konusunda öne çıkarmaktadır (Kili, 1983; Volkan & Itzkovitz, 1998; 

Yamaner, 1998) (Aktaran, Gökçen & Bektaş Taşkın, 2017). 

Türkiye’de kamusal alanın en önemli figürü hiç kuşku yok ki Cumhuriyet’in kurucusu 

Mustafa Kemal ATATÜRK’tür. O, devletin resmî söyleminin “bedenselleştiği” figür olarak şehir 

meydanlarını, okul bahçelerini, kamu binalarını, çocuk parklarını, derslikleri heykel, büst ve 

fotoğraflarıyla süsler; ülkede pek çok cadde, stadyum, okul, kütüphane ve devletin resmî ideolojisi 

onun ismini taşır (https://bianet.org/biamag/diger/146174-ilkokul-cocuklarinda-ataturk-algisi). 
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İlgili literatür incelendiğinde; ortaokul öğrencilerinin Mustafa Kemal ATATÜRK hakkındaki 

algılarının metaforlar yoluyla belirlendiği bir çalışmaya rastlanmazken, farklı katılımcıların 

ATATÜRK hakkında ve ATATÜRK ilkeleri konusunda görüşlerinin, düşüncelerinin ve bilişsel 

yapılarının belirlendiği çalışmalara rastlanmaktadır (Elmas, 2007; Er Tuna, 2018; Gökçen & Bektaş 

Taşkın, 2017; https://bianet.org/biamag/diger/146174-ilkokul-cocuklarinda-ataturk-algisi; Işıklı, 

Taşdere & Göz, 2011). Ancak bu çalışma gibi ortaokul öğrencilerinin Mustafa Kemal ATATÜRK 

hakkındaki algılarının metaforlar yoluyla belirlendiği bir çalışmaya rastlanmamış olup bu araştırma 

sonuçlarının literatüre önemli katkılar sağlayacağı söylenebilir. Çünkü ortaokul öğrencilerinin 

algılarını içlerinden geldiği gibi samimiyetle, düşünerek, eğlenerek ve doğal olarak anlatabildikleri bir 

çalışma olduğu düşünülmektedir.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı Ortaokul öğrencilerinin Mustafa Kemal ATATÜRK’ e yönelik sahip 

oldukları zihinsel algıları metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır: 

1.   Ortaokul öğrencilerinin Mustafa Kemal ATATÜRK’e ilişkin sahip oldukları metaforlar 

nelerdir?  

2. Mustafa Kemal ATATÜRK’e ilişkin ileri sürülen metaforlar hangi kategoriler altında 

toplanmaktadır? 

3. Mustafa Kemal ATATÜRK’e ilişkin ortaya çıkan metaforlar, onun hangi özelliği üzerinde 

yoğunlaşmaktadır? 

2. YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma olgubilim (fenomenoloji/phenomenology) deseninin kullanıldığı nitel bir 

çalışmadır. Olgubilim (fenomenoloji/phenomenology) 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.  Olgubilim yönteminde bireylerin bir olguya ilişkin yaşantıları, 

algıları ve bunlara yüklediği anlamlar ortaya konur (Yıldırım & Şimşek, 2016). Bu yöntem ile ortaokul 

öğrencilerinin “Mustafa Kemal ATATÜRK”e yönelik sahip oldukları algıları metaforlar aracılığı ile 

saptanmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Giresun ili Merkez ilçe 

sınırları içerisinde farklı okullara kayıtlı olan 147 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada 

amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçsal örnekleme (purposive / purposeful sampling), 

çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların (information-rich cases) seçilerek 

derinlemesine araştırma yapılmasına olanak tanır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz & 
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Demirel, 2016). Patton’a (1987) göre, olasılık temelli örnekleme temsiliyeti sağlama yoluyla evrene 

geçerli genellemeler yapma konusunda önemli yararlar sağlarken, amaçlı örnekleme zengin bilgiye 

sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir. Bu anlamda, 

amaçlı örnekleme yöntemleri pek çok durumda, olgu ve olayların keşfedilmesinde ve açıklanmasında 

yararlı olur (Aktaran, Yıldırım & Şimşek, 2016). Araştırmaya katılan 147 öğrencinin demografik 

özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

                       Değişkenler Frekans 

 

Cinsiyet 

 Kız  78 

Erkek 69 

Toplam 147 

 

 

Sınıf Düzeyi  

5 39 

6 43 

7 37 

8 28 

 Toplam 147 

 

Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış sorudan 

oluşan görüş belirtme formuyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış soru formu metafor araştırmalarında 

en fazla tercih edilen veri toplama araçlarının başında gelmektedir (Pishghadam & Pourali, 2011). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Mustafa Kemal ATATÜRK hakkındaki metaforik algılarını belirlemek 

için her bir öğrenciden, “Bana göre Mustafa Kemal ATATÜRK … gibidir / benzer, çünkü …” 

cümlelerini tamamlamaları istenmiştir.  Ayrıca öğrencilerin cinsiyet ve sınıf düzeyi gibi demografik 

bilgileri de alınmıştır. Araştırmanın veri kaynağı bu şekilde oluşturulmuştur. Bu araştırmanın da veri 

kaynağını oluşturan metaforlar (mecazlar), çalışılan konu, olgu, olay ve durum hakkında çok sağlam, 

zengin bir resim sunar, görsel bir imaj sağlar. Ancak mecazın kendisi tek başına mecazların betimsel 

ve görsel gücünü yeteri kadar ortaya çıkaramayacaktır. Bunu takiben  mutlaka “NİÇİN” veya 

“NEDEN” sorusu da sorulmalıdır. Mecazların gücü asıl bu “SIFAT’ larla ilgili sorudadır. Her birey 

aynı mecaza farklı anlamlar yükleyebilir. Yüklenen bu farklar veya bir mecazı kullanırken hangi 

amaçla kullanıldığı ancak “niçin” sorusunun yanıtı yoluyla elde edilebilir (Yıldırım & Şimşek, 2016). 

Örnek: 

Güneş; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre güneş gibidir/’e benzer; çünkü herkesi ısıtır, 

korur.” (K3) 

Güneş; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre güneş gibidir/’e benzer; çünkü ülkemizi ışık 

gibi aydınlatır.” (K11) 

Verilerin Analizi 

Araştırmada görüş belirtme formuyla elde edilen verilerin analizinde, nitel veri analizi 

yöntemlerinden biri olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi yoluyla verileri 

tanımlamaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırız. İçerik analizinde 
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temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya 

getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım & 

Şimşek, 2016). 

Öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar ilk olarak kodlama ve ayıklama aşamasında analiz 

edilmiştir. Öğrenciler tarafından açık ve net bir şekilde ifade edilen metaforlar kodlanmış ve metafor 

imgesi bulunmayan ya da boş bırakılan kağıtlar ayıklanarak değerlendirme dışı bırakılmıştır. İkinci 

aşama olan metafor imgesi toplama aşamasında öğrencilerin yazılı ifadeleri uygunluk açısından 

incelenerek numaralandırılmış ve Mustafa Kemal ATATÜRK ile ilgili 65 çeşit farklı metafor 

toplanmıştır. Üçüncü aşamada öğrenciler tarafından üretilen metafor imgeleri sahip oldukları özellikler 

bakımından incelenerek belirli kategoriler altında toplanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 

öğrenciler tarafından geliştirilen metaforlarla ilgili 9 kategori oluşturulmuştur. 

Geçerlik ve güvenirliğin sağlanması;  Geçerlik ve güvenirlik aşaması bilimsel çalışmalarda 

oldukça önemlidir. Araştırmanın geçerliğini sağlamak amacıyla üç önemli süreç gerçekleştirilmiştir. 

Bunlar (Ekici, 2016a; Ekici,2016b):  

(a) Verilerin kodlanması ve veri analiz süreci detaylı bir şekilde açıklanmıştır (Hruschka ve 

diğerleri, 2004),  

(b) Araştırmada elde edilen kategorilere her biri için onu en iyi temsil ettiği varsayılan öğrenci 

metaforları ve açıklamalarından örnekler seçilerek bulgular bölümünde yer verilmiştir (Yıldırım & 

Şimşek, 2016),  

c) Literatür detaylı şekilde taranarak ilgili araştırmalar arası tutarlılık sağlanmaya çalışılmıştır 

(Ratcliff, 1995).  

Yapılan veri analizinin güvenirliği; [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100] 

formülü kullanılarak hesaplanmıştır (Miles & Huberman, 1994). Kodlayıcılar arasındaki ortalama 

güvenirlik % 90 olarak bulunmuştur.  

3.BULGULAR 

Bu bölümde, ortaokul öğrencilerinin Mustafa Kemal ATATÜRK hakkında üretmiş oldukları 

metaforlar ve bu metaforlardan oluşturulan kategoriler tablolar halinde verilmiştir.  

Tablo 2. Öğrencilerin Mustafa Kemal ATATÜRK Hakkında Oluşturdukları Metaforlar 

Metafor Sırası Mustafa Kemal ATATÜRK hakkında Metaforlar Frekans 

1 Güneş  17 

2 Kahraman 12 

3 Kitap  6 

4 Aslan   5 

5 Öğretmen 5 

6 Yıldız  5 

7 Işık 4 

8 Ağaç 4 

9 Lider  4 

10 Ay  3 

11 Baba 3 
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12 Bayrak  3 

13 Mum 3 

14 Kalem  2 

15 Yol   2 

16 Dünya 2 

17 Çiçek  2 

18 Harita 2 

19 Vatan  2 

20 Gözlük  2 

21 Kaplan 2 

22 Vatansever 2 

23 Savaşçı 2 

24 Komutan  2 

25 Süpermen  1 

26 Bulut 1 

27 Cumhuriyet 1 

28 Melek  1 

29 Papatya  1 

30 Çocuk 1 

31 Kuş  1 

32 Rüya  1 

33 Vazo  1 

34 Para  1 

35 Akıllı tahta 1 

36 Ay ve yıldız  1 

37 Cephane 1 

38 Hayat 1 

39 Özgürlük 1 

40 Kapı 1 

41 Toprak 1 

42 Tüfek 1 

43 Okul 1 

44 Güneş gözlüğü 1 

45 El feneri 1 

46 Kalkan 1 

47 Lamba 1 

48 Deniz 1 

49 Şair 1 

50 Kadeh 1 

51 Kalorifer 1 

52 Erik 1 

53 Karınca 1 

54 Fabrika 1 

55 Ayı 1 

56 Fındık 1 

57 Gül 1 

58 Demir 1 

59 Taş 1 

60 Beyin 1 

61 Gökyüzü 1 

62 Kök  1 

63 Yiğit  1 

64 Başkan  1 

65 Kalp  1 

 Toplam 137 
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Tablo 2’de yer alan metaforlardan öğrenciler tarafından en fazla kullanılanların; güneş (17), 

kahraman (12), kitap (6), yıldız (5), öğretmen (5), aslan (5), ışık (4), lider (4) ve ağaç (4) olduğu 

görülmektedir. Öğrencilerin Mustafa Kemal ATATÜRK ile ilgili geliştirdikleri 65 metafor ortak 

özelliklerine göre 9 kavramsal kategoride toplanmıştır. Öğrencilerin Mustafa Kemal ATATÜRK 

hakkında geliştirdikleri metaforlara dayalı olarak oluşturulan 9 kategori, ayrı ayrı listelenerek tablolar 

haline getirilmiştir. Oluşturulan her kategori için öğrencilerin görüş belirtme formunda ifade ettikleri 

metaforlara Tablo 3’te yer verilmiştir. 

Tablo 3. Öğrencilerin Oluşturdukları Metaforların Kategorilere Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*bu metaforlar  öğrencilerin yaptığı açıklamalara göre birden fazla  farklı kategoride belirtilmiştir. 

 

Tablo 3’e göre, öğrencilerin Mustafa Kemal ATATÜRK hakkında geliştirdikleri metaforlar 9 

kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler en fazla metafor kapsamaları bakımından “Kurtarıcı ve 

koruyucu olması, yol gösterici ve aydınlatıcı olması, güçlü ve sağlam karakterli olması ve insan ve 

millet sevgisine sahip olması” olarak sıralanmaktadır. Katılımcıların geliştirdiği metaforlar sonucunda 

oluşturulan kategorilere dikkat edildiğinde, Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün öğrenciler tarafından en 

çok ülkesini ve milletini seven, onları düşmanlardan kurtaran, cesur ve korkusuz bir kahraman ve yol 

gösterici, aydınlatıcı bir lider olarak algılandığı ortaya çıkmıştır. Öğrenciler tarafından geliştirilen 

metaforların kategorilere göre dağılım grafiğine Şekil 1’de yer verilmiştir. 

  

Kategoriler Metafor çeşidi (f) 

1. Rehber ve öncü olması 

Metaforlar:  Lider, Komutan, Başkan, Gözlük,  Beyin, Cumhuriyet 
6 

2. Cesaretli ve korkusuz olması 

Metaforlar: Kahraman*, Aslan*, Kaplan*, Savaşçı, Yiğit, Süpermen,  
6 

3. Yol gösterici ve aydınlatıcı olması 

Metaforlar: Harita, Yol, Kapı,  Güneş*, Işık, Yıldız, Ay, Ay ve Yıldız, Mum, 

Lamba, El feneri, Öğretmen*, Rüya 

13 

4.Kurtarıcı ve koruyucu olması 

Metaforlar:  Kahraman*, Ağaç*, Özgürlük, Dünya, Güneş gözlüğü, Bulut,  

Güneş*, Kalkan, Toprak, Hayat, Tüfek, Kuş, Bayrak 

13 

5. İnsan ve millet sevgisine sahip olması 

Metaforlar: Vatansever, Melek, Çiçek, Gül, Papatya, Kalp, Kalorifer 
7 

6. Eğitimci olması 

Metaforlar: Öğretmen*, Kitap, Kalem, Okul, Çocuk, Akıllı tahta 
6 

7. Güçlü ve sağlam karakterli olması 

Metaforlar: Ayı, Aslan*, Kaplan*, Demir, Taş, Fındık, Kök, Para, Vazo 
9 

8. Ailemizden biri olması 

Metaforlar: Baba 
1 

9. Çalışkan ve Üretken olması 

Metaforlar: Karınca, Fabrika, Ağaç*, Şair 
4 
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Şekil 1. Mustafa Kemal ATATÜRK Hakkında Geliştirilen Metafor Kategorilerinin Dağılımı 

 
 

Aşağıda bu kategorilerde yer alan metaforların her birine katılımcıların ifadeleriyle açıklamalı 

örnekler verilmiştir. 

1. Rehber ve öncü olması kategorisinde yer alan metaforlar ve açıklamalarına ait 

katılımcıların belirttiği örnekler 

Beyin; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre beyin gibidir/’e benzer; çünkü bizi 

yönlendirir.” (K135) 

Lider; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre lider gibidir/’e benzer; çünkü savaşta onlara 

önderlik yapıp savaşı kazanmışlar.” (K63) 

Başkan; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre başkan gibidir/’e benzer; çünkü liderlik 

yapabilen bir kişiliğe sahiptir.” (K61) 

2. Cesaretli ve korkusuz olması kategorisinde yer alan metaforlar ve açıklamalarına ait 

katılımcıların belirttiği örnekler 

Aslan; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre aslan gibidir/’e benzer; çünkü korkusuzdur.” 

(K10) 

Kaplan; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre kaplan gibidir/’e benzer; çünkü her savaşı 

geçmiş.” (K20) 

Kahraman; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre kahraman gibidir/’e benzer; çünkü 

korkusuz ve cesurdur.” (K7) 

Mustafa Kemal ATATÜRK 

Rehber ve öncü olması

Cesaretli ve korkusuz olması

Yol gösterici ve aydınlatıcı
olması

Kurtarıcı ve koruyucu olması

İnsan ve millet sevgisine sahip
olması

Eğitimci olması

Güçlü ve sağlam karakterli
olması
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3. Yol gösterici ve aydınlatıcı olması kategorisinde yer alan metaforlar ve açıklamalarına ait 

katılımcıların belirttiği örnekler 

Harita; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre harita gibidir/’e benzer; çünkü harita gibi yol 

göstericidir.” (K121) 

Mum; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre yanan bir muma gibidir/’e benzer; çünkü erise 

bile etrafına ışık vermeye devam eder.” (K109) 

Işık; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre ışık gibidir/’e benzer; çünkü geleceğimizi 

aydınlatan kişidir.” (K107) 

4.Kurtarıcı ve koruyucu olması kategorisinde yer alan metaforlar ve açıklamalarına ait 

katılımcıların belirttiği örnekler 

Kalkan; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre kalkan gibidir/’e benzer; çünkü bizi korudu.” 

(K95) 

Güneş; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre güneş gibidir/’e benzer; çünkü o güneş gibi 

doğup karanlıktan kurtardı yani düşmanlardan.” (K98) 

Güneş gözlüğü; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre güneş gözlüğü gibidir/’e benzer; 

çünkü bize doğru gelen kötü ışınlarla savaşır.” (K92) 

5. İnsan ve millet sevgisine sahip olması kategorisinde yer alan metaforlar ve açıklamalarına 

ait katılımcıların belirttiği örnekler 

Kalp; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre kalp gibidir/’e benzer; çünkü biz çocukları çok 

sever.” (K86) 

Melek; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre melek gibidir/’e  benzer; çünkü her şeyin iyisini 

sever, hep iyilik dolu öngörülü bir liderdir.” (K37) 

Kalorifer; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre kalorifer gibidir/’e benzer; çünkü gülüşüyle 

bizi ısıtır.” (K116) 

6. Eğitimci olması kategorisinde yer alan metaforlar ve açıklamalarına ait katılımcıların 

belirttiği örnekler 

Öğretmen; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre öğretmen gibidir/’e benzer; çünkü her şeyi 

bize o öğretti.” (K48) 

Okul; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre okul gibidir/’e  benzer; çünkü bizim okumamızı 

sağlar.” (K87) 

Kitap; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre kitaba gibidir/’e benzer; çünkü çok bilgili 

olduğu için.” (K81) 
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7. Güçlü ve sağlam karakterli olması kategorisinde yer alan metaforlar ve açıklamalarına ait 

katılımcıların belirttiği örnekler 

Kök; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre kök gibidir/’e benzer; çünkü dimdik ayakta durup 

ülkeyi ayakta tutmuştur.” (K137) 

Demir; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre demir gibidir/’e benzer; çünkü sağlamdır.” 

(K128) 

Ayı; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre ayı gibidir/’e benzer; çünkü ayı gibi güçlü, akıllı 

olduğu için.” (K124) 

8. Ailemizden biri olması kategorisinde yer alan metaforlar ve açıklamalarına ait 

katılımcıların belirttiği örnekler 

Baba; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre babamız gibidir/’e benzer; çünkü çocuklara çok 

sahip çıkan kişidir ve evlat edinmiştir. Çocukları çok seven bir insandır zaten. Aynı kandan olmasak 

bile her çocuğun babasıdır o.” (K36) 

9. Çalışkan ve Üretken olması kategorisinde yer alan metaforlar ve açıklamalarına ait 

katılımcıların belirttiği örnekler 

Karınca; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre karınca gibidir/’e benzer; çünkü çok çalışır.” 

(K122) 

Fabrika; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre fabrika gibidir/’e benzer; çünkü düşündükçe 

üretir.” (K123) 

Ağaç; “Mustafa Kemal ATATÜRK bana göre ağaç gibidir/’e benzer; çünkü yeşerir, meyve 

verir. Ülkemize yaptığı gibi.” (K24) 

4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin Mustafa Kemal ATATÜRK’e yönelik metaforik 

algılarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada ortaokul öğrencileri, Mustafa Kemal 

ATATÜRK’e yönelik pek çok metafor üretmişler ve bu metaforlara yönelik açıklamalar yaparak 

görüşlerini belirtmişlerdir. Araştırmada oldukça orijin sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlara göre 

öğrenciler Mustafa Kemal ATATÜRK’e yönelik görüşlerini ifade etmek için 65 çeşit metafor 

üretmişlerdir. Öğrenciler, ATATÜRK’ü en çok güneş, kahraman, kitap, yıldız, öğretmen, aslan, ışık, 

lider, ağaç vb. gibi farklı metaforlarla açıklamışlardır. En fazla belirtilen ilk 9 metaforun 17 ile 4 

arasında tekrar edilme sıklığı olduğu belirlenirken, 39 çeşit metaforun ise yalnızca birer kez tekrar 

edildiği belirlenmiştir. 

Öğrencilerin ürettikleri metaforlar ortak özellikleri ve kullanım gerekçeleri dikkate alınarak 9 

kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler; rehber ve öncü olması, cesaretli ve korkusuz 

olması, yol gösterici ve aydınlatıcı olması, kurtarıcı ve koruyucu olması, insan ve millet sevgisine 

sahip olması, eğitimci olması, güçlü ve sağlam karakterli olması, ailemizden biri olması ve çalışkan ve 
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üretken olması başlıkları altında toplanmıştır. Öğrencilerin ürettikleri metaforlar sonucunda 

oluşturulan kategorilere göre Mustafa Kemal ATATÜRK, öğrenciler tarafından en çok ülkesini ve 

milletini seven, onları düşmanlardan kurtaran cesur ve korkusuz bir kahraman ve yol gösterici, 

aydınlatıcı bir lider olarak algılanmıştır.  

İlgili literatür incelendiğinde bu araştırma sonuçlarıyla benzer sonuçlar tespit edilen 

çalışmaların yapıldığı belirlenmiştir. Bu kapsamda; Çocuklar “Atatürk sizce nasıl biridir?” sorusuna 

sırasıyla “Borçlu olunan kişi” (51), “Kurtarıcı” (20), “Lider” (19), “Güneş/Işık” (18), “Zeki/Akıllı” 

(18), “İleri Görüşlü” (15) ve “Kahraman” (10) şeklinde cevap verdikleri belirlenmiştir (Elmas, 2007; 

https://bianet.org/biamag/diger/146174-ilkokul-cocuklarinda-ataturk-algisi).   

Sonuç olarak; ortaokulda kayıtlı olan öğrencilerin Mustafa Kemal ATATÜRK’ e yönelik 

olarak çok sayıda metafor belirttikleri belirlenmiştir. Bu kapsamda ortaokul öğrencilerinin Mustafa 

Kemal ATATÜRK’ ü çeşitli yönleriyle değerlendirdiği ve ona karşı olumlu yönde düşünceleri olduğu 

tespit edilmiştir.  

Belirlenen sonuçlar yönünde aşağıdaki öneriler belirtilebilir. 

1. Bu araştırma ilkokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla da hazırlanabilir. 

2. Bu araştırma çizme-yazma tekniği ve görüşme gibi farklı veri toplama yöntemleriyle 

desteklenerek de hazırlanabilir.  
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ÖZET 

Değerler insan yaşamına yön veren kriterlerdir. Ergenlik dönemi söz konusu olunca değerler ayrı önem 

kazanmaktadır. Bu araştırmada lise çağındaki ergenlerin sahip oldukları değerler ile iyi oluş düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi ölçmek amaçlanmıştır. Araştırma verilerini elde etmek için “Manevi-İnsani Değerler Eğilim Ölçeği ile 

Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın deseni nicel araştırmalarda kullanılan korelasyon 

desenidir. Araştırmada uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem, Adana’da bulunan Anadolu Lisesi 

ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşmaktadır. Toplanan veriler SPSS 22 programı ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonucunda manevi-insani değerler eğilimi ve ergen öznel iyi oluş arasında pozitif bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Değerler eğilimi, manevi-insani değerler, ergen öznel iyi oluş  

ABSTRACT 

Values are the criteria that guide human life. Values are of particular importance when it comes to 

adolescence. In this study, it was aimed to measure the relationship between high school students' values and 

well-being levels. Spiritual-Human Values Tendency Scale and Adolescent Subjective Well-being Scale ”were 

used to obtain the research data. The research pattern is the correlation pattern used in quantitative research. 

Appropriate sampling method was used in the study. The sample consisted of the students of Anatolian High 

School and Anatolian Imam Hatip High School in Adana. The collected data were analyzed with SPSS 22 

program. As a result of the analysis, a positive relationship was found between the tendency of spiritual-human 

values and adolescent subjective well-being.  

Keywords: Values tendency, spiritual-human values, adolescent subjective well-being. 
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GİRİŞ 

Psikolojinin ilgi alanı ruhsal problemlerden ve anormal olarak görülen davranışlardan ziyade 

pozitif psikolojiye doğru, yani olumlu özellikleri dikkate almaya doğru kaymıştır. Pozitif psikoloji 

insanın güçlü yanlarını, mutluluk, huzur, iyi oluş, değer, yaşamın anlamı ve amacı gibi konuları 

psikolojik açıdan ele almaktadır (Ulu, 2018). Pozitif psikolojinin temel amacı iyi oluş ve mutluluğu 

artıracak olumlu özellikleri ortaya çıkarmaktır. Bu özelliklerden biri de değerler konusudur (Carr, 

2016). Değerler insanın olumlu ve güçlü yanlarını ortaya çıkarmayı, kişiliğini tamamıyla geliştirerek 

onun en iyi duruma ulaşmasını amaçlamaktadır (Aydın ve Gürler, 2013). 

Pozitif psikoloji yaklaşımı, bireylerin güçlü, olumlu yönlerine vurgu yaparak verimli ve 

anlamlı bir yaşamla ilgilenmekte, iyi oluş ve mutluluğu artırmayı amaçlamaktadır (Carr, 2016, s. 12). 

İnsanların hayatlarında değer verdiği ve kendisini harekete geçiren şeylerin neler olduğunu fark 

ettiğinde, kim olduğunu ve hayatının anlamını da fark edeceği belirtilmektedir (Fuchs ve Huber, 

2005). Eğer birey kendini tanımlarken kısıtlanmış ve eksik hissediyorsa hayatında önemli insani 

niteliklere (amaç, değer, istek, ruh, sezgi gibi) yer vermediği söylenebilir (Yalom, 2002). Değerler 

insanların karşılaştığı olay ve durumları anlamlandırmasına ve anlamlılık duygusuna katkıda 

bulunmaktadır (Tutar, 2014). Bu bağlamda değerler ile yaşamın anlamının birbiri ile ilişkili olduğu ve 

değerlerin yaşamın anlamını yordamada önemli bir değişken olduğu belirtilmektedir (Baş ve Hamarta, 

2015). 

Değerler, insanı diğer canlılardan farklı kılan ve insanı insan yapan özellikleri kapsayan 

inançlar şeklinde tanımlanabilir (Dilmaç, 2007). Değerlerin yaşamı yönlendirmede temel bir ihtiyaç 

olduğu ve bireye motivasyon sağladığı belirtilmektedir (Bannink, 2017). Değerler, biyolojik ve sosyal 

etkileşimi düzenleme, toplum gerekliliklerini karşılama gibi üç evrensel ihtiyacın bilişsel bir temsili 

olarak ifade edilmektedir. Bireyler ve topluluklar etkileşim sağlamak, birbirini anlamak ve gerekli 

davranışları sergilemek veya bu davranışlara kaynak göstermek için ilgili ihtiyaca ilişkin değerlere 

yönelirler (Demirutku ve Sümer, 2010). Maslow’a göre değerler bir ihtiyaçtır ve insanın 

gereksinimleri onların değer yönelimlerini etkilemektedir. Dolayısıyla değerlerin oluşumunda 

ihtiyaçlar önemli rol oynamaktadır (Çınar, 2013; Tutar, 2014). 

Rokeach’a göre değer, insanların eylemlerini yönlendiren amaç ve niyeti göstermektedir. Yani 

değerler insanın yaşam tarzını ve davranış biçimini şekillendirmektedir. Dolayısıyla değerler insanın 

nasıl biri olduğu hakkında bilgi veren temel standartlardır. İnsanın yaşamına bakarak onun değerleri 

anlaşılabilir (Tutar, 2014). Değerler, insanları harekete geçirmekte ve insanların yaşamlarında yol 

gösterici ilkeler olarak hizmet etmektedir. Schwartz'a göre, değerler arzu edilen hedefleri etkileyen ve 

bu hedeflerle yakından bağlantılı olan inançlardır. Değerler eylemleri yönlendirmede kriter olarak 

görev yaparak önem sırasına göre sıralanırlar. Sıralanan değer kümesi, bir değer öncelikleri sistemi 

oluşturmaktadır. İlgili değer kümesinin göreceli önemi kişinin eylemlerini yönlendirmektedir. Bu 

değer öncelikleri kümesinin, bireyin belirli bir hedefe ulaşmak için kurduğu dengeleri ortaya 

çıkardığına inanılmaktadır (Bagchi, Udo, Kirs ve Choden, 2015). Yani değerler hedeflerin 

belirlenmesine ve hedeflerin nasıl gerçekleştirilebileceğine ışık tutmaktadır. Bu sebeple bireylerin 

değer sistemlerinin ve peşinden koşulan yaşam amaçlarının yaşamı yönlendirmede önemli olduğu 

söylenebilir. 
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Alan yazında değerler çeşitli içeriklerle açıklanmıştır. En çok kullanılan içerik 

sınıflandırmaları, Spranger, Rokeach, Nelson ve Schwartz’ın yaptığı sınıflandırmalardır (Yazıcı, 2006; 

Çalişkur, Demirhan ve Bozkurt, 2012). Schwartz değerlerin içeriğini güç, hazcılık, uyarılım, başarı, öz 

yönelim, iyilikseverlik, evrenselcilik, uyma, geleneksellik, güvenlik şeklinde ifade etmiştir (Schwartz 

ve Boehnke, 2004). Bu içeriklerin yanında maneviyat içeriği de bulunmaktadır ancak maneviyat her 

zamana farklı bir boyut olarak tespit edilemediği için araştırmalarda diğer değerler kullanılmaktadır 

(Bacanlı, 1999). Spranger değerleri bilişsel, dini, estetik, politik, ekonomik ve sosyal değerler şeklinde 

sınıflamaktadır (Yazıcı, 2006; Aydın ve Gürler, 2013). Rokeach ise değerleri amaç ve araç değeler 

şeklinde sınıflamıştır. Amaç değerler; aile güvenliği, bilgelik, dini olgunluk, gerçek dostluk, iç huzur, 

kendine saygı, mutluluk, başarılı olma gibi amaçlardan oluşmaktadır. Araç değerler ise bağımsız olma, 

cesaret, hırslılık, kibarlık, mantıklılık, sevecenlik, yardımseverlik gibi amaçlardan oluşmaktadır 

(Aydın ve Gürler, 2013). 

Ülkemizdeki alan yazında birçok araştırmacının değerleri incelediği görülmektedir. Dilmaç’ın 

(2007) geliştirdiği “İnsani Değerler Ölçeği”, “sorumluluk, dostluk/arkadaşlık, barışçı olma, saygı, 

hoşgörü, dürüstlük” gibi alt boyutlardan oluşmaktadır. Dilmaç ve Arıcak (2012) tarafından geliştirilen 

ölçek ise “toplumsal değerler, kariyer değerleri, entelektüel değerler, maneviyat, materyalistik 

değerler, insan onuru, romantik değerler, özgürlük ve fütüvvet” gibi alt boyutlardan oluşmaktadır. 

Mengüşoğlu değerleri yüksek değerler (sevgi, bilgi, dürüstlük, güven, masumluk gibi), araç değerler 

(yarar, kıskançlık ve maddi değerler gibi) ve davranış değerleri (görgü kuralları gibi) şeklinde 

sınıflamaktadır (Aydın ve Gürler, 2013). Güneş (2015) ise geliştirdiği ölçekte manevi ve insani (sevgi, 

saygı ve duyarlılık ve dinî) değerlere yer vermiştir. 

Toplumsallaşma sürecinde bireyler küçüklükten itibaren toplumun dini, dili, gelenek ve 

görenekleri, kültürü, ortak amaçları ve değerleri atmosferinde yaşayarak bu toplumsal içerikleri 

öğrenmekte ve yaşamına aktarmaktadır. Bebeklikte başlayan toplumsallaşma süreci, küçük çocukluk 

ve gençlik döneminde hızlanmakta, gençlik çağında kişiliğin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. 

Ergenlik dönemindeki genç kendini aramaktadır. Bu arayış sürecinde kim olduğunu, gelecekte nasıl 

biri olacağını, nelere değer vermesi gerektiğini, yaşam amaçlarının ne olduğunu ve toplumdaki 

konumunu anlamlandırmaya çalışmaktadır (Aydoğmuş vd., 1993). Çağımızda gençler bu 

anlamlandırma sürecinde bir takım zorluklar yaşamaktadırlar. Teknolojik gelişmeler, sosyal medya ve 

kapitalist sistemin getirdiği tüketim kültürünün etkisiyle değerler hızla değişmektedir. Bu doğrultuda 

şekillenen gerçek ve sanal âlemde ergenlerin ne tür değer içeriklerine maruz kaldığı, hangi değerleri 

önemsediği ve bu değerlerin onların iyi oluş ve mutluluğuna nasıl etkide bulunduğu mevzuu 

araştırılması gereken önemli konular olarak dikkat çekmektedir. 

Avcı’nın (2006) belirttiğine göre hızla gelişen teknolojik ilerlemelerle ortaya çıkan yeni 

değerleri gençler yetişkinlere göre daha hızlı bir şekilde benimsemektedir. Bunun sonucunda gençler 

yetişkinlerin sahip olduğu geleneksel değerler ile çatışma ve uyum sorunları yaşamaktadır. Bu çatışma 

durumunda gençlerin düşünce, duygu ve davranışlarında bir tutarsızlık görülmektedir. Bu sebeple 

ebeveyn, öğretmen ve çocuğun çevresindeki diğer yetişkinlerin hoşgörülü, sevgi dolu, güven verici ve 

bilgilendirici bir tutum takınması gerekmektedir. Eğer gençlerin kendini ifade etmesine fırsat verilirse 

toplumsal değerlerle olumlu bir bütünleşme gerçekleştirebileceği ve toplumun beklentilerine uygun 

davranışlar da sergileyebileceği belirtilmektedir. Kısacası bu süreçte kurulacak sağlıklı ilişkilerin 

uyum sürecine ve gencin gelecekteki yaşamına katkıda bulunabileceği belirtilmektedir (Avcı, 2006). 
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Kaliteli yaşamın ana değişkenleri olan iyi oluş ve değer kavramı üzerinde Frankl, Allport, 

Jung, Fromm, Rogers ve Maslow önemli katkılar ortaya koymuştur. Bu kişilerin ortak yönü bireylerin 

düşünce, duygu ve davranışları üzerinde kendi içsel mekanizmaların ve özellikle de değer sisteminin 

belirleyici olduğunu savunmalarıdır (Ulu, 2018). Alan yazında yapılan araştırmalarda bu belirleyici 

durumun iyi oluş üzerindeki etkisi görülmektedir. Değerler ile psikolojik iyi oluş (Telef, Uzman ve 

Ergün, 2013; Ulu, 2018), öznel iyi oluş (Özkalp, Özdemir ve Duyan, 2016), mutluluk (Özdemir ve 

Korkulu, 2011; Kublay ve Oktan, 2015) arasında pozitif ilişkiler bulunmuştur. Değerler, bireysel 

kimlik ve yaşamdaki amaçları da içine alan kişisel anlam sisteminin bir parçasıdır (Ulu, 2018). Bu 

sebeple yaşamı yönlendirme ve kimlik gelişimi (kimlik karmaşası) gibi önemli bir dönemde olan lise 

çağındaki ergenlerin (Özbay ve Erkan, 2011) sahip oldukları değerler ile iyi oluş düzeyleri arasındaki 

ilişkileri farklı değer içeriklerine göre incelemek ve alana katkıda bulunmak önemlidir. Bu doğrultuda 

kültüre özgü değerlere yer vermek öncelikli bir konudur. Özdemir ve Koruklu’ya (2011) göre kültür, 

iyi oluş için önemli olan değerleri belirlemektedir. Alan yazında kültüre özgü geliştirilen değerler ve 

iyi oluş ölçekleri ile çalışmalar yapılmasına vurgu yapılmaktadır (Telef, Uzman ve Ergün, 2013).  

Türkiye’de değer ve iyi oluş arasında yapılan araştırmalarda kullanılan ölçeklerden birinin 

veya her ikisinin uyarlama ölçekler olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda araştırmamızda Türkiye’de 

geliştirilen Manevi-İnsani Değerler Eğilim Ölçeği (Güneş, 2015) ile Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği 

(Eryılmaz, 2009) kullanılmıştır. Ayrıca değerler ve iyi oluş üzerine yapılan çalışmalardaki değer 

içerikleri incelendiğinde bu çalışmada kullanılan sevgi, saygı ve duyarlılık değerlerine yer verilmediği 

görülmektedir. Bu çalışmada hem kültüre özgü ölçeklerin kullanılması hem de farklı değer içeriklerine 

yer verilerek ilgili literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyan 

korelasyonel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Korelasyonel yöntemin kullanıldığı araştırmalar 

değişkenler arasındaki ilişkilerin gücünü ve yönünü ortaya koymayı amaçlayan araştırmalardır 

(Johnson ve Christensen, 2014).  

Örneklem 

Bu araştırmanın örneklemini Adana ilinde bulunan bir Anadolu İmam Hatip ve Anadolu 

Lisesinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde araştırmacının örnekleme 

ulaşmasını kolaylaştıran uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Creswell, 2014). Katılımcıların % 

49.5’i kız, % 50.5’i erkek; %59.8’i İmam Hatip Lisesine %40.2’si Anadolu Lisesine gitmektedir; 

%36.1’i 1. sınıfa, %14.4’ü 2. sınıfa, %30.6’sı 3. sınıfa, ve %28.9’u 4.sınıfta öğrenim görmektedir.   

Ölçme Araçları 

Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formunda cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü 

gibi bilgilere ulaşmayı sağlayan sorulardan oluşmaktadır. 
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Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği (SMBÖ-ÖF) 

Ölçek, Eryılmaz (2009) tarafından lisede öğrenim gören öğrencilere yönelik geliştirilmiştir. 15 

maddeden oluşan dörtlü likert tipinde bir ölçektir. Ölçek yaşam doyumu, aile ilişkilerinde doyum, 

olumlu duygular ve önemli kişilerle ilişkilerde doyum isimlerinde dört alt boyuttan oluşmaktadır. Bu 

dört faktörün açıklanan varyansı 61,64’tür. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .87,’dir. 

Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach Alpha değerlerinin ise .66 ile .83 arasında olduğu bulunmuştur. 

Ölçeğin 0.47 düzeyinde uyum geçerliği olduğu bulunmuştur (Eryılmaz, 2009). Bu çalışmada ölçeğin 

tamamı için iç tutarlılık katsayısı ise (Cronbach Alpha) .90 olarak bulunmuştur. 

Manevi-İnsani Değerler Eğilim Ölçeği (MİDÖ) 

Ölçek Güneş (2015) tarafından geliştirilmiştir. 23 maddeden oluşan ölçek, beşli likert tipinde 

olup 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu dört alt boyut “Manevi Değerler, Sevgi, Duyarlılık ve Saygı” 

şeklinde adlandırılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucuna göre uyum iyiliği değerlerinin 

GFI=.923, CFI=916, RMSEA=051 ve SRMR= 0492 olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin tamamının 

güvenirliği .849; alt boyutların güvenirlik değerleri ise, sevgi için .738, manevi değerler için .863, 

duyarlılık için .704, saygı için .653 olduğu  tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ölçeğin geçerli ve güvenilir 

olduğu söylenebilir (Güneş, 2015). Bu araştırmada ölçeğin tamamının güvenirlik değeri .81 olduğu 

tespit edilmiştir. 

Veri Toplama Süreci 

Araştırma sürecinde öncelikle araştırmada kullanılacak ölçekler tespit edilmiştir. Daha sonra 

ölçek kullanım ve uygulama için gerekli izinler alınmıştır. Araştırmada 320 katılımcıya ulaşılmıştır. 

Daha sonra yapılan incelemeler sonucunda eksik olan formlar çalışmadan çıkarılmıştır. Analize 

geçilmeden önce uç veriler düzeltilmiştir. Analizler toplamda 291 form üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

BULGULAR 

Araştırmada verilerin işlenmesi ve analizi için SPSS-22 programı kullanılmıştır. Korelasyon 

analizi yapılarak değişkenler arasındaki ilişkiler tespit edilmiştir. Manevi-İnsani Değerler ve Ergen 

Öznel İyi Oluş düzeylerinin cinsiyet ve okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup 

olmadığını incelemek için bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2012).  

Verilerin Faktör Analizine Uygunluğunun Değerlendirilmesi 

Tablo 1. Verilerin faktör analizi için uygunluğunun araştırılması 

Ölçek Alt Ölçek KMO Chi-Square 

Manevi-İnsani 

Değerler  

Manevi Değerler .92 1453.59 

Saygı .71 191.30 

Duyarlılık .76 250.45 

Sevgi  .74 135.23 

Ergen Öznel İyi Oluş Aile ile ilişkilerden doyum .82 601.05 

Olumlu duygular .70 559.92 

 Yaşam doyumu .70 510.45 

 Önemli diğerleri ile ilişkiden doyum .64 463.33 

* p< .01 
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Verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlet testi ile 

incelenebilmektedir (Büyüköztürk, 2012). P(sig) değerleri 0.5’den küçük olduğu için Barlet küresellik 

testinin sonucu anlamlıdır, yani değişkenler çoklu normal bir dağılım göstermektedir (Karagöz, 2016). 

KMO değerinin ise .60’dan büyük olması beklenmektedir (Büyüköztürk, 2012). Tablo 2’de yer alan 

KMO değerlerine göre örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu görülmektedir.  

Geçerliliğe İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Tablo 3’te kullanılan ölçeklerin doğrulayıcı faktör analizine ilişkin uyum iyiliği değerlerine 

yer verilmiştir. 

Tablo 2. Ölçeklere Ait Uyum İyiliği İndeksleri 

Model Uyum İyiliği 

İndeksleri 

Manevi İnsani Değerler Ergen Öznel İyi Oluş 

χ
2
 333.181 208.864 

sd 214 82 

p .000 .000 

χ
2
/sd 1.56 2.55 

GFI .91 .92 

AGFI .88 .88 

TLI .94 .94 

CFI .95 .95 

NFI .87 .92 

IFI .95 .95 

SRMR .06 .076 

RMSEA .05 .07 

 

Tablo 3’teki χ2/sd değerlerinin iyi bir uyum değeri (0 ≤ χ2/sd ≤ 3) göstermektedir. NFI, GFI, 

CFI, IFI, AGFI ve TLI’nın .90’ın üzerinde olması iyi uyum olduğunu; .80 ile .90 arasında olması ise 

kabul edilebilir uyum iyiliği değerine sahip olduğunu göstermektedir (Ustasüleyman ve Çankaya, 

2009). Bu değerlere göre ölçeklerin kabul edilebilir uyum değeri taşıdığı söylenebilir. Tabloda verilen 

SRMR ve RMSEA değerlerine göre, sonuç değerinin kabul edilebilir düzeyde (.06 ile .08) olduğu 

söylenebilir. Bu sonuçlara göre ölçeklerin geçerli bir sonuç ortaya koyacağı söylenebilir.  

Güvenirlik Testleri 

Tablo 3. Çalışmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenirlik Katsayıları 

Ölçekler Ölçek Boyutları  Madde Sayısı Cronbach Alpha 

Manevi İnsani Değerler 

Ölçeği 

Tüm maddeler  23 .81 

Manevi Değerler Boyutu  11 .89 

 Saygı Boyutu  4 .70 

 Duyarlılık Boyutu  5 .69 

 Sevgi Boyutu  3 .67 

Ergen Öznel İyi Oluş 

Ölçeği 

Tüm maddeler  15 .90 

Aile ile ilişkilerden doyum Boyutu  4 .87 

 Olumlu duygular Boyutu  4 .82 

 Yaşam doyumu Boyutu  3 .88 

 Önemli diğerleri ile ilişkiden doyum Boyutu  4 .79 

 

Tablo 4’de ölçeklerin güvenirlik değerlerinin oldukça güvenilir (.60 ≤ α< .80) ve yüksek 

derecede güvenilir olduğu (80 ≤ α < 1.00) görülmektedir.  
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Cinsiyet Farklarına Yönelik Bulgular 

Manevi-İnsani Değerler ve Ergen Öznel İyi Oluşa ilişkin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı bağımsız gruplar t-testi ile incelenmiştir. 

Tablo 4.Manevi-İnsani Değerler Eğilimine Ait Bağımsız Gruplar t-testi Sonuçları 

   N X  SS df F p 

MİDO 

Manevi değerler 
Kız  144 48.13 6.42 289 9.80 .64 

Erkek  147 47.71 8.46 

Duyarlılık  
Kız  

Erkek 

144 

147 

16.10 

16.14 

2.78 

3.06 
289 .06 .89 

Sevgi  
Kız  

Erkek 

144 

147 

12.24 

12.47 

2.54 

2.48 
289 .12 .44 

Saygı  Kız  144 10.24 3.74 289 2.62 .06 

 Erkek 147 11.11 4.24    

* p< .05, ** p< .01  

Tablo 5’de, verilen değerler incelendiğinde değerler cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir.  

Tablo 5. Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeğine Ait Bağımsız Gruplar t-testi Sonuçları 

   N X  SS df F p 

Ergen 

Öznel İyi 

Oluş 

Aile ilişkilerde doyum 
Kız  144 13.73 2.58 289 .16 .06 

Erkek  147 14.32 2.77 

Olumlu duygular 
Kız  

Erkek 

144 

147 

12.01 

13.21 

2.74 

2.72 
289 .25 .00 

Yaşam doyumu 
Kız  

Erkek 

144 

147 

7.78 

12.94 

2.68 

2.38 
289 .15 .00 

Önemli diğerleri ile ilişkide 

doyum  

Kız  144 13.54  5.85 289 3.05 .05 

Erkek 147 14.97 6.02    

* p< .05, ** p< .01 

Tablo 6’de, Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeğine ait alt boyutlar incelendiğinde, olumlu duygu ve 

yaşam doyumu puanlarının erkek öğrenci gurubunda anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Diğer boyutlar açısından ise istatistiksel olarak fark olmasa buna çok yakın sonuçlar 

ortaya çıkmıştır. 

Tablo 6.Manevi-İnsani Değerler Eğiliminin Okul Türü Değişkenine Ait Bağımsız Gruplar t-testi 

Sonuçları 

   N X  SS df F p 

MİDO 

Manevi değerler 
İmamhatip L.  174 49.71 5.83 289 15.87 .000 

Anadolu L.  117 45.24 8.85 

Duyarlılık  
İmamhatip L.  

Anadolu L. 

174 

117 

16.20 

16.10 

2.71 

3.24 
289 4.44 .57 

Sevgi  
İmamhatip L.  

Anadolu L. 

174 

117 

12.32 

12.42 

2.56 

2.43 
289 .55 .73 

Saygı  İmamhatip L.  174 13.48 4.17 289 3.22 .39 

 Anadolu L.  117 13.07 3.79    

* p< .05, ** p< .01  
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Tablo 7’ye göre manevi değerlerin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci gurubunda daha 

yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir (Anadolu İmam Hatip Lisesi. X = 49.71, Anadolu L. = 45.24; 

p< .01). Ancak diğer boyutlarda okul türü açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir. 

Tablo 7.  Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Okul Türü Değişkenine Ait Bağımsız Gruplar t-testi 

Sonuçları 

   N X  SS df F p 

İyi Oluş 

Aile 
İmam Hatip L. 174 14.16 2.65 289 .48 .30 

Anadolu L. 117 13.83 2.75 

Olumlu Duygular 
İmam Hatip L. 

Anadolu L. 

174 

117 

12.95 

12.12 

8.06 

2.77 
289 .59 .01 

Yaşam doyumu 
İmam Hatip L. 

Anadolu L. 

174 

117 

8.36 

8.50 

2.80 

2.69 
289 .892 .69 

İlişki  İmam Hatip L. 174 13.33  2.68 
289 .138 .50 

 Anadolu L. 117 13.12 2.58 

* p< .05, ** p< .01  

 

Tablo 8’de, Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeğine ait alt boyutlar incelendiğinde, olumlu duygular 

boyutunun İmam Hatip Lisesi öğrencilerinde daha yüksek olduğu bulunmuştur (İmam Hatip L.  = 

12.95, Anadolu L. = 12.12; p< .05). Diğer boyutlarda ise anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

Değişkenler Arasındaki İlişkilere Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları 

Manevi-İnsani Değerler ve Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeğinin arasındaki ilişikilerin yönü ve 

anlamlılık düzeyi korelasyon analizi ile incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 8’de gösterilmektedir. 

Tablo 8. Manevi-İnsani Değerler ile Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği Arasındaki İlişkilere Yönelik 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Manevi değerler 1        

2.Duyarlılık .37** 1       

3.Sevgi  .32** .50** 1      

4.Saygı  .14* .09 .11 1     

5. Aile ilişkilerinde doyum .33** .26** .29** .25** 1    

6.Olumlu duygular .27** .36** .30** .26** .50** 1   

7.Yaşam doyumu .06 .14* .27** .06 .41** .51** 1  

8.İlişkilerde doyum .17** .24** .31** .15* .56** .66** .48** 1 

* p< .05, ** p< .01 

Tablo 8 detaylı olarak ele incelendiğinde, manevi değerlerin ergen öznel iyi oluşun aile 

ilişkilerinde doyum (r= .33, p< .01), olumlu duygular (r= .27, p< .01) ve önemli diğerleri ile ilişkiden 

doyum (r= .17, p< .01) boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Duyarlılık 

değeri ile ergen öznel iyi oluşun aile ilişkilerinde doyum (r= .26, p< .01), olumlu duygular (r= .36, p< 

.01), yaşam doyumu (r= .14, p< .05)  ve önemli diğerleri ile ilişkiden doyum (r= .24, p< .01)  boyutları 

arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Sevgi değeri ile ergen öznel iyi oluşun aile 

ilişkilerinde doyum (r= .29, p< .01), olumlu duygular (r= .30, p< .01), yaşam doyumu (r= .27, p< .01)  

ve önemli diğerleri ile ilişkiden doyum (r= .31, p< .01)  boyutları arasında pozitif yönde anlamlı 

ilişkiler tespit edilmiştir. Saygı değeri ile ergen öznel iyi oluşun aile ilişkilerinde doyum (r= .25, p< 
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.01), olumlu duygular (r= .26, p< .01) ve önemli diğerleri ile ilişkiden doyum (r= .15, p< .05)  

boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Manevi insani değerler ile ergen 

öznel iyi oluş arasında büyük oranda pozitif yönde anlamlı ilişkiler varken sadece manevi değerler ve 

saygı değeri ile yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Ayrıca ergen öznel iyi 

oluşun tüm boyutları arasında anlamlı düzeyde (p< .01) pozitif yönde ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırmanın sonucunda manevi-insani değerler eğilimi ile ergen öznel iyi oluş düzeyi 

arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bu sonuçlar alan yazında yer alan değerler ve 

iyi oluşa ilişkin sonuçları desteklemektedir (Telef, Uzman ve Ergün, 2013; Özkalp, Özdemir ve 

Duyan, 2016; Kublay ve Oktan, 2015; Ulu, 2018). Değerler ve iyi oluşa ilişkin çalışmalarda ele 

alınmayan sevgi, saygı ve duyarlılık boyutlarına yer verilerek ilgili literatüre katkıda bulunulmuştur. 

Ayrıca yapılan araştırmalarda kullanılan ölçeklerin Türk kültürü esas alınarak geliştirilmediği; ilgili 

diğer çalışmalarda kullanılan ölçeklerin birinin ya da her ikisinin uyarlama ölçek olduğu görülmüştür. 

Çalışmamızda ise kültürümüz esas alınarak geliştirilen ölçeklere yer verilmiştir. Çünkü değerler 

kültüre göre farklılaşabilmektedir. Bu çalışma ve alan yazındaki diğer çalışmalar iyi oluş noktasında 

değerlerin önemli bir faktör olduğunu göstermektedir.  

Kimlik arayışı ve geleceğini şekillendirmede önemli bir gelişim dönemi olan lise çağındaki 

gençlerin (Özbay ve Erkan, 2011) yaşamında değerlerin işlevsel olarak var olması genç ergenlerin bu 

süreci mutlu bir şekilde geçirerek geleceğe dair amaçlarına ulaşmada katkıda bulunabilir. Ergenlik 

döneminde kimlik arayışı önemli bir gelişim problemidir. Ergenler bir yandan toplumsal değerleri 

benimseyerek toplum tarafından kabullenilmek isterken diğer yandan da kendini farklı bir birey olarak 

ifade etmek istemektedir (Avcı, 2006). Ergenlerin değerleri ile uyumlu bir şekilde yaşaması ve sosyal 

yaşamında temel insani ve manevi değerlere yer verilmesi neticesinde bu dönemde sorulan ben kimim 

ve ne olacağım gibi sorulara ilişkin sağlıklı bir kimlik/benlik algısı geliştirebilir. Çünkü değerlerin 

kişilerin yaşamında bir devamlılık duygusu sağlayarak kişisel kimliğine katkıda bulunduğunu ifade 

etmektedir (Ulu, 2018). Benlik algısı kişinin kendini nasıl gördüğü ve kendisini nasıl anlamlandırdığı 

ile ilgilidir (Tutar, 2014). Bireyin kendine ilişkin kişisel anlam sistemi oluşturmada değerlerin etkili 

olduğu görülmektedir (Baş ve Hamarta, 2015). Aksi takdirde değerlerden kopuk, tutarsız bir yaşam 

sürmek bireylerin bocalamasına, çatışmalar yaşamasına, geleceğine yön vermede kararsız kalmasına 

ve ilerleyen süreçte yaşamında bir boşluk ve anlamsızlık hissetmesine sebep olabilir. 

Araştırmanın bulguları incelendiğinde tüm değer boyutlarının (sevgi, saygı, duyarlılık ve 

manevi değerler) ergen öznel iyi oluşun “önemli diğer kişilerle ilişkide doyum” boyutu ile pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yazıcı (2006), bireylerin sahip olduğu 

değerler sayesinde insanlarla daha işlevsel ve olumlu ilişkiler kurabileceği ve toplum içinde bir konum 

veya varlık hissedebileceği belirtilmektedir (Yazıcı, 2006). Bireysel değer sisteminin öncelikle bireyin 

kendi iç dünyasını, dış dünyasını ve bunlar arasında kurduğu ilişkiyi anlamanın özünü oluşturmaktadır 

(Ulu, 2018). Değerlerin hem kendi doğası hem de insan ilişkilerini anlamlandırma ve yönlendirmedeki 

katkısı ile insan yaşamı için önemli bir faktör olarak ön plana çıkmaktadır. Gün geçtikse sevgi, saygı, 

duyarlılık ve manevi değerlere ve diğer olumlu değerlerin yaşanılır olmasına toplumların duyduğu 

ihtiyaç artmaktadır.  
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Sevgi, saygı, duyarlılık ve manevi değerlerin aile ilişkilerinde doyum ile pozitif yönde ilişkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle ergenlik döneminde aile içinde çatışmalar ve uyum sorunları 

yaşanmaktadır. Bu süreçte hoşgörü, sevgi dolu ve güven verici bir iletişimde bulunmaya dikkat 

çekilmektedir. (Avcı, 2006). Araştırmanın bulguları ergenlerin aile ilişkilerinden doyum hissetmesi ve 

ergenle yaşanan çatışmaların en aza indirilmesi noktasında sevgi, saygı, duyarlılık ve manevi değerlere 

önem verilmesi ve bu değerlerin yaşanılabilir olmasına işaret etmektedir. Sevgi, saygı, duyarlılık ve 

manevi değerlerin yaşanması ile aile içindeki atmosferin olumlu ve aile bireylerin mutlu olacağı ve 

doyum hissedeceği söylenebilir.   

Sevgi, saygı, duyarlılık ve manevi değerlerin iyi oluşun “olumlu duygular” boyutu ile pozitif 

yönde ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ergenlik döneminde ortaya çıkan gelişim özellikleri ve 

bunlarla baş edebilme sürecinde ergenler duygusal yoğunluk ve dalgalanmalar yaşamaktadır 

(Aydoğmuş vd., 1993). Bu açıdan bakıldığında araştırmanın önemli sonuçlar ortaya koyduğu 

düşünülmektedir. Çünkü manevi-insani değer düzeyi arattıkça ergen öznel iyi oluşun olumlu duygular 

boyutunun düzeyi de artmaktadır. Yaşamında seven, sevilen, saygı gören, çevresine duyarlı ve manevi 

değerlerine göre yaşayan bireylerin olumlu duyguları daha çok hissedeceği söylenebilir. 

Sevgi ve duyarlılık değerleri iyi oluşun “yaşam doyumu” boyutu ile pozitif yönde ilişkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yaşam doyumu insanın kendi yaşamına dair değerlendirmeleri 

içermektedir (Gülaçtı, 2009). Araştırma sonucuna göre, yaşamı olumlu değerlendirme ve yaşam 

doyumunu arttırmada sevgi ve duyarlılık değerlerinin katkıda bulunabileceği söylenebilir. 

Değerler ve iyi oluş arasındaki pozitif ilişkiden yola çıkılarak bazı önerilerde bulunulabilir: 

Değer eğitiminde özellikle değerlerin yaşandığı ve çocuklar tarafından gözlemlendiği 

ortamlara ihtiyaç vardır. Evde ve okulda yaşanılan değer atmosferinin çocukların yaşamına yavaş 

yavaş sineceği söylenebilir. Örneğin çocuğa/ergene “saygı duymalısın” diye tavsiye vermek yerine 

evde anne babanın birbirine ve çocuklarına, okulda öğretmenin öğrencilerine saygıyı hissettirecek 

şekilde iletişim kurması saygının aktarılmasına katkıda bulunacaktır. Çocuklar sevilerek sevmeyi, 

saygı duyularak saygı duymayı öğrenecektir. Dolayısıyla değerler eğitiminde yaşantı ve gözlem çok 

önemlidir  (Aydın ve Gürler, 2013). Çünkü değerlere yönelik davranışların tutarlılığı ve sürekliliğinin 

çocuklar tarafından gözlemlenmesi, bu değerlerin aile için önemli olduğu mesajını çocuklara ve 

gençlere verecektir. Aksi halde ergen bir gençten saygı bekleyip ona karşı saygısız davranmak veya 

eşlerin birbirine saygısız davranması bu değerin aktarılmasında negatif sonuçlar doğurabileceği 

düşünülmektedir. 

Okullarda değerleri içeren uygulamaya dönük çalışmalar yapılabilir. Örneğin değer içeriği 

olan tiyatro oyunları düzenlenmeli, resim yarışmaları yapılmalı, huzur evi gibi ziyaretler yapılmalıdır. 

Ayrıca resmi ve manevi bayramlar/tatiller/zamanlar değerlendirilebilir. Örneğin ramazan ayında 

yardıma muhtaçlara yardım ederek manevi değerler ve duyarlılık değerleri özellikle ilkokul ve 

ortaokul öğrencileri için farkındalık çalışması olarak kullanılabilir. Engelliler haftasında saygı ve 

duyarlılık değerlerinin yaşanabileceği bir uygulama yapılabilir. Örneğin beden eğitiminde belirli engel 

rolüne girilerek ders işlenebilir. Uygulamaya dönük çalışmaların yapılması değerler eğitimi açısından 

önemlidir. Çünkü Aydın ve Akyol Gürler’in belirttiğine göre değer eğitiminin temel özelliği rol 

modellerin gözlemlenmesi ve yaşanarak öğrenilmesidir (Aydın ve Gürler, 2013). Bu sebeple 

öğrencilerin değerleri kazanması için zengin değer içerikli yaşantılar geçirmesi gerekmektedir. Tüm 
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yapılacak uygulamalar sonucunda değer kazanımını en üst seviyeye çıkarmak için tamamlayıcı 

çalışmalar yapılabilir. Örneğin tartışma yöntemi kullanılarak sınıfla grup rehberliği yapılabilir. 

Yapılan uygulamaya ilişkin resim, fotoğraf ve müziklerden faydalanılabilir. 

Ergenlerin kimlik gelişimi ve meslek seçimi sürecinde kendi içsel değerlerini tanımaya 

yönelik bireysel danışma ve rehberlik, seminer ve gurup rehberliği, geziler, meslek elamanları ile 

tanışma çalışmaları yapılabilir. Değerler eğitimine yönelik veli seminerleri yapılabilir. Ayrıca 

planlanmış, uzun soluklu aile eğitimleri yapılarak ailelerin davranışsal farkındalıkları artırılabilir. 

Çünkü davranışa dönüşen, yaşanılabilen değer kazanımlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü sosyal 

hayatta değerlerini ifade edebilen ama bu değerlere yaşamında yer veremeyen velilerle 

karşılaşılabilmektedir. Örneğin ebeveynin çocuğunu sevdiği halde bu sevgiyi çocuğa hissettirememesi 

önemli bir sorundur. Değer eğitimin ilk başladığı yer aile olduğu için ailelerin bu konuya ciddi bir 

şekilde önem vermesi gerekmektedir. Bu doğrultuda anne–baba koalisyonu kurulmalıdır. Anne ve 

baba bu konuda birlikte kafa yormalıdır. Ne yaparsak çocuklarımıza bu değerleri kazandırabiliriz 

arayışında olunmalıdır. Aile içinde değerlerin yaşanılabilir olması, bunda devamlılık ve tutarlılık 

gösterilmesi ile oluşan değer atmosferinin çocuklar tarafından özümseneceği söylenebilir. Aksi halde 

değerleri sadece sözle anlatma neticesinde değerleri içeren davranışlar çocukların yaşamında yer 

etmemektedir. Bu sebeple önce ebeveynler değerleri kendileri yaşamalı, daha sonra çocuğa telkinlerde 

bulunması gerekmektedir.  

Ebeveyn, değer eğitimi ve bunun hedeflerinin başlangıç faktörüdür (Haşimoğlu, 2018). Bu 

sebeple ebeveynler, yaşamlarına yön veren amaçları ve değerleri gözden geçirmesi ve bu amaçları 

değerleri ile uyumlu bir şekilde nasıl gerçekleştirebileceğini düşünmelidir. Değerlere uyumlu hareket 

edilmemesi halinde aileyi gözlemleyen çocuk açısından amaçlar gerçekleşse de değer kazanımı 

gerçekleşmeyebilir. Örneğin amaç edindiği ticarette dürüstlüğü ilke edinmek yerine kazancını 

öncelemenin ve hileye başvurma davranışının çocuk tarafından fark edilmesinin değer eğitiminde 

olumsuz neticeler doğuracağı ortadadır. Aksi halde yanılan bir müşterisini uyararak aldanmasını 

önleyen birinin çocuğu ise bundan olumlu etkilenecektir. Kısacası ailelerin amaçları ve değerleri 

olmalı ve bu amaçlarını değerleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirmelidir. 
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ÖZET 

Matematik dersi öğrencilerin zorlandıkları derslerin başında gelmektedir. Öğrencilerin matematik 

dersinde başarılı olmaları için öğrencilerin cebirsel muhakeme yeteneklerini etkin olarak kullanmaları 

gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı 8.sınıf öğrencilerinin cebirsel muhakemeleri ile akademik başarıları 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada var olan bir durumun betimlenerek ortaya konulması 

amaçlandığından, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya Batı Karadeniz 

Bölgesi’nde farklı illerde öğrenim gören 290 öğrenci katılmıştır. Nicel araştırma yönteminin benimsendiği bu 

çalışmada, veri toplama aracı olarak öğrencilerin cebirsel muhakeme becerilerini belirlemeye yönelik Kaput’un 

(1998) cebirsel muhakeme alt boyutları doğrultusunda, yerli ve yabancı literatür incelenerek oluşturulan 12’si 

açık uçlu, 6’sı çoktan seçmeli olmak üzere toplam 18 sorudan oluşan Cebirsel Muhakeme Değerlendirme Aracı 

(CMDA) kullanılmıştır.  CMDA’da yer alan soruların değerlendirilmesinde ise Marzano’dan (2000) uyarlanan 

Aşamalı Puan Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin akademik başarıları için veri olarak 2018-2019 Eğitim-Öğretim 

Yılı 1.Dönem matematik dersi notları kullanılmıştır. Çalışmamızın sonuçlarına göre öğrencilerin cebirsel 

muhakeme düzeyleri orta seviyede olduğu, cebirsel muhakeme ve ders başarısı arasında orta seviyede bir ilişki 

olduğu ve cebirsel muhakeme puanlarındaki varyansın %31’inin matematik puanları tarafından 

açıklanabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cebirsel muhakeme becerisi, matematik başarısı, ortaokul öğrencileri 

ABSTRACT 

Mathematics is one of the most difficult courses for students. In order to be successful in mathematics, 

students must use their algebraic reasoning skills effectively. The aim of this study is to investigate the 

relationship between algebraic reasoning and academic achievement of 8th grade students. Since it is aimed to 

describe an existing situation in the research, screening model which is one of the quantitative research methods 

is used. 290 students from different provinces of the Western Black Sea Region participated in the study. In this 

study, where quantitative research method was adopted, Kaput (1998) aimed to determine students' algebraic 

reasoning skills as a data collection tool. Algebraic Reasoning Assessment Tool (CMDA) was used. In the 

evaluation of the questions in CMDA, the Gradual Score Scale adapted from Marzano (2000) was used. 2018-

mailto:recaiakkaya@gmail.com
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2019 Academic Year 1st Semester Mathematics course grades were used as data for the academic achievement 

of the students. According to the results of our study, students' algebraic reasoning levels are moderate, there is a 

medium level relationship between algebraic reasoning and course achievement, and 31% of the variance in 

algebraic reasoning scores can be explained by mathematics scores. 

Keywords: Algebraic reasoning skills, mathematics achievement, secondary school students 

 

GİRİŞ 

Tarih boyunca sürekli var olmayı başaran matematik bilimi; yüzyıllar boyunca insanı ve 

doğayı anlamanın ortak dili olmuştur. Bu yüzden matematik sadece bilim insanlarının, mühendislerin 

ya da matematik öğretmenlerinin bilmesi gereken bir bilim dalı değil, her insanın bilmesi gereken ve 

insanın düşünmesini sağlayan bir bilim dalıdır. Her ne kadar matematikle iç içe olsak dahi 

matematiğin öğrenilmesi zorlu bir süreçtir. Bu sürecin başarıya ulaşılabilmesi için bireylerin 

matematiksel düşünme süreçlerini aktif bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. 

Düşünmeyi geliştirdiği bilinen matematiğin alt öğrenme alanlarından biride cebirdir. Cebir 

için literatürde farklı tanımlamalar yapılmıştır. Kieran’ a (1992) göre ise cebir; harflerle nicelikleri 

temsil etmekle birlikte, aynı zamanda bu sembollerle hesaplamaları yapmayı da mümkün kılmaktadır. 

Sharma (1987) ise cebiri, reel sayıların sembolik dili olduğunu belirtmiştir. Vance (1998) ise cebiri; 

matematiksel düşüme yollarından biri olarak tanımlamıştır. Vance’ın bu tanımı cebirin anlamını da 

içine alan cebirsel düşünme kavramını ortaya çıkarmıştır. Literatür incelendiğinde cebirsel düşünme 

ile cebirsel muhakemenin aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir (Bike Kalkan, 2014). Cebirsel 

muhakeme nicel durumları göstererek değişkenler arasındaki ilişkiyi açık hale getirebilme kapasitesi 

olarak tanımlanmıştır (Driscoll, 1999). Bir başka tanıma göre cebirsel muhakeme; problem çözme, 

akıl yürütme, gösterimleri kullanma, değişkenleri anlama, sembolik gösterimlerin anlamını açıklama, 

matematiksel fikirlerin gelişimi için modellerle çalışma, gösterimler arasında dönüşüm yapma 

becerilerini içerir (Kaf, 2007). Kieran ve Chalouh (1993) ise cebirsel muhakemeyi sembol ve 

işlemlerin anlamlarını inşa ederek, zihinde matematiksel akıl yürütmenin gelişimi olarak ifade 

etmektedirler.  NCTM (2000)’ye göre cebirsel muhakeme, fonksiyonları anlamayı, cebirsel sembolleri 

kullanarak matematiksel yapı ve durumları farklı şekillerde temsil ve analiz etmeyi, nicel ilişkileri 

temsil etmek ve anlamak için matematiksel modeller kullanmayı, gerçek yaşamda karşılaşılan farklı 

durumlardaki değişimi analiz etmeyi gerektirir. Kısacası cebirsel muhakeme sadece cebir sorularını 

çözebilmekten ziyade günlük hayatımızda karşımıza çıkabilecek problemlerin çözümünde de 

kullanılmaktadır. Öğrencilerde cebirsel düşünme becerisini gelişmesi, cebirde iyi bir alt yapı 

oluşturarak iyi bir şekilde öğrenmesiyle yakından ilişkilidir (Yenilmez ve Teke,2008). Bu yüzden 

cebir alanındaki gelişmeler, cebirsel muhakemenin gelişimini de desteklemekte ve etkilemektedir. 

Daha öncede belirtildiği gibi cebirsel muhakeme becerisi gelişmiş bir öğrencinin cebir 

bilgisinin iyi düzeyde olduğu alanyazından anlaşılmaktadır. Bu yüzden cebir bilgisi iyi olan 

öğrencilerin akademik başarılarının da yüksek olması beklenmektedir. 
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Araştırmanın Amacı ve Problemi 

Yapılan bu çalışma ile 8. Sınıf öğrencilerinin cebirsel muhakeme becerileri ve akademik 

başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu ilişkiyi inceleyebilmek için 

oluşturulmuş alt problemler aşağıdaki gibidir: 

1. Öğrencilerin cebirsel muhakeme becerileri ne düzeydedir? 

2. Öğrencilerin matematik başarı durumu ne düzeydedir? 

3. Öğrencilerin cebir muhakeme becerisi ile matematik başarısı arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır? 

4. Cebirsel muhakeme becerisi matematik başarısının anlamlı bir yordayıcısı mıdır? 

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmada nicel yaklaşıma dayalı tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya 

da halen var olan bir durumun olduğu gibi betimlenmesi ve bu durumla ilgili değişkenler arasındaki 

ilişkinin belirlenerek bu değişkenler yardımıyla başka bir değişkenin yordanması amacıyla 

kullanılmaktadır. İlişkisel tarama modeli iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkinin varlığını ve 

derecesini belirleyen araştırma desenlerinden biridir. Bu bağlamda sekizinci sınıf öğrencilerine 

Cebirsel Muhakeme Değerlendirme Aracı (CMDA) uygulanarak öğrencilerin başarı puanları arasında 

anlamlı bir ilişki olup olmadığı sorusuna yanıt aranmış ve elde edilen veriler istatistiksel olarak 

değerlendirilmiştir.  

Çalışma Grubu  

Matematik Dersi Öğretim Programı (2018) incelendiğinde, cebir ile ilgili kazanımların ilk 

olarak 6.sınıfta yer aldığı, ancak 8.sınıfta cebir öğrenme alanına çok daha geniş yer verildiği 

görülmüştür. Bu bağlamda araştırmanın sekizinci sınıf öğrencileri ile yürütülmesine karar verilmiştir. 

Buna göre araştırma, 2018/2019 eğitim öğretim yılında Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan 8 farklı 

devlet okulunda, 8.sınıfta öğrenim gören 290 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların seçiminde, 

kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir olması dikkate alındığından uygun örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Nicel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada, veri toplama aracı olarak öğrencilerin 

cebirsel muhakeme becerilerini belirlemeye yönelik Kaput’un (1998) cebirsel muhakeme alt boyutları 

doğrultusunda, yerli ve yabancı literatür incelenerek oluşturulan 12’si açık uçlu, 6’sı çoktan seçmeli 

olmak üzere toplam 18 maddeden oluşan Cebirsel Muhakeme Değerlendirme Aracı (CMDA) 

kullanılmıştır.  
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Pilot çalışması amacıyla 72 öğrenciye uygulanan ve ilk formu 24 maddeden oluşan CMDA’da 

yer alan maddelerin madde güçlük indeksleri (çok zor ve çok kolay olan maddeler) ve öğrencilerin 

testi cevaplama süreleri dikkate alınarak 6 maddenin testten çıkarılmasına karar verilmiştir. Böylece 

18 maddelik CMDA’nın nihai hali oluşturulmuştur (EK-2). CMDA’ya ait elde edilen ölçüm 

güvenirliğinin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .87 olarak hesaplanmıştır. Özdamar (1999) 

güvenirlik katsayısı .60 ile .90 arasında olan ölçeklerin oldukça güvenilir olduğunu ifade etmektedir. 

Bu bağlamda, ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Tablo 1’de CMDA’nın her bir 

boyutunda yer alan maddelere yer verilmiştir.  

Tablo 1. CMDA’da yer alan maddelerin boyutları ve alt boyutları 

Cebirsel Muhakeme Boyutları ve Alt Boyutları (Kaput, 1998) Testte Yer Alan Maddeler 

Genelleştirilmiş Aritmetik  

Tam Sayıların Özelliklerini ve ilişkilerini keşfetme  

Tam sayılarla işlemlerin özelliklerini keşfetme 

Miktarların arasındaki bir ilişkiyi ifade etmek için eşitliği keşfetme 

Sayıların cebirsel işleyişi (uygulaması) 

Sayılardaki bilinmeyenin çözümü  

1, 3, 7 ve 8. maddeler  

 

 

 

 

 

İşlevsel (Fonksiyonel, Pratik) Düşünme  

Miktarları sembollerle ifade etme 

Verileri grafiksel olarak temsil etme 

Fonksiyonel ilişkileri bulma 

Bilinmeyen durumları bilinen durumları kullanarak tahin etme 

Sayısal ve geometrik örüntüleri belirleme ve tanımlama 

2, 4, 5, 6, 10, 11, 12 ve 

18.maddeler 

İspatlama ve genelleme yapma  

Cebirsel etkinlikleri çözmek için genelleme yapma 

Varsayımları gerekçelendirme, ispatlama ve test etme 

Bir matematiksel sürecin genelleştirilmesi 

9, 13, 14, 15, 16 ve 17. maddeler  

 

Araştırmada, öğrencilerin matematik dersi akademik puanlarını tespit etmek amacıyla 

2018/2019 eğitim öğretim yılı güz dönemine ait matematik dersi karne notlarına ulaşılmış ve bu notlar 

akademik başarı puanı olarak alınmıştır. 

Verilerin Analizi  

Bu araştırmada CMDA’dan elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara uygun olarak özetlenip 

yorumlanmış ve neden sonuç ilişkileri incelenerek bir takım sonuçlara ulaşılmıştır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013, s.256). CMDA’da yer alan soruların her bir boyut bazında değerlendirilmesinde 

araştırmacı tarafından Marzano’dan (2000) uyarlanan Aşamalı Puan Ölçeği (APÖ)  kullanılmıştır. Bu 

bağlamda CMDA’dan alınabilecek en yüksek puanın 76, en düşük puanın 0 olduğu belirlenmiştir. 

Aşağıda Tablo 1’de APÖ’ye yer verilmiştir.  

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

263 

Tablo 2. Aşamalı Puan Ölçeği Örneği 

Sorunun Ait Olduğu 

Test Boyutu 

Puan  Gözlenecek Öğrenci Davranışı 

Genelleştirilmiş 

Aritmetik  

0 Hiçbir yargı/çözümde bulunmama 

1 Çözüm sürecinde, cebirsel işleyişe/aritmetiksel hesaplamalara yer verme 

veya tam sayıların özelliklerini kullanma; ancak çözüme ulaşamama 

2 Çözüm sürecinde, gelişigüzel/rastlantısal hesaplamalar yaparak bilinmeyene 

ulaşma veya kısmen/yanlış bir sonuca ulaşma 

3 Çözüm sürecinde sayıların cebirsel işleyişine kısmen yer verme veya 

bilinmeyeni rastlantısal olarak belirleme; ancak doğru sonuca ulaşma 

4 Çözüm sürecinde,  doğru cebirsel yaklaşımı kullanarak, bilinmeyeni bulma 

ve doğru sonuca ulaşma 

 

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.00 paket programı kullanılarak veri analizi 

gerçekleştirilmiştir. Değişkenlerin betimlenmesinde yüzde (%), aritmetik ortalama (X) ve standart 

sapma (S) gibi işlemlerden yararlanılmış, değişkenler arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Katsayısı 

hesaplanarak belirlenmiştir. Öğrencilerin cebirsel muhakeme becerileri ile akademik başarıları 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı tekniği ile 

hesaplanmıştır.  

Cebirsel muhakeme becerisi ile ders başarını yordama gücünü belirleyebilmek amacıyla 

regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi, aralarında ilişki olan iki ya da daha fazla değişkenden 

birinin bağımlı değişken, diğerinin bağımsız değişken olarak ele alınarak aralarındaki ilişkinin 

matematiksel bir fonksiyonla açıklama sürecini ifade etmektedir (Büyüköztürk, 2015, s.122). 

Regresyonun uygulanabilmesi için, bazı varsayımların sağlanması gerekmektedir (Özdamar, 1999). 

Araştırmada istatistiksel anlamlılık düzeyi .05 kabul edilerek analizler gerçekleştirilmiştir.   

Bu bağlamda grubunun araştırmaya uygun olduğunu test etmek amacıyla; doğrusallık, 

hataların normal dağılımı, hataların bağımsızlığı, ve normal iki değişkenli dağılım varsayımları test 

edilmiştir. Bu bağlamda, bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkinin doğrusallığı 

Scatter Plots ile kontrol edilmiş, saçılma grafiğinde değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Aşağıda Şekil 1’de saçılma diyagramına yer verilmiştir.  

 
Değişkenlerden elde edilen puanların normal dağılım özelliği çarpıklık basıklık katsayılarına 

bakılarak karar verilmiştir. Tablo 3’de betimsel istatistik sonuçlarına yer verilmiştir.  
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Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Betimsel İstatistikler  

Değişken Çarpıklık  Basıklık  Mod Medyan Ort 

Cebirsel Muhakeme 0,028 -0,694 36 42,5 43,94 

Mat Başarı 290 -0,458 -0,708 100 73,50 

 

Tablo 3 incelendiğinde değişkenlerin ortalama, mod ve medyan değerlerinin birbirine yakın 

olduğu görülmektedir. CMDA ve SDT’ya ait çarpıklık ve basıklık katsayılarının  -1 ve +1 aralığında 

yer aldığı görülmüştür. Çarpıklık ve basıklık katsayısının -1 ve +1 sınırları içinde normal dağılım 

gösterdiğini ifade edilmektedir (Büyüköztürk, 2015, s.63). Bu bağlamda değişkenlerin normalliği 

sağladığı görülmüştür. Ayrıca hataların normal dağılımını test etmek amacıyla, P-P Plot grafiği 

incelenmiştir. Grafikte gerçek ve tahmini değerlerin regresyon doğrusu üzerinde ya da regresyon 

doğrusuna çok yakın yerlerde olduğu görülmüştür. Bu bağlamda gerçek değer ile tahmini değer 

arasındaki farkın az olduğu ve hataların normal dağılım sergilediği yorumu görülmüştür. Aşağıda 

Şekil 2’de hataların normal dağılım istatistiğine yer verilmiştir.  

 
Şekil 2. Hataların normal dağılımı 

 

Verilerin normal iki değişkenli bir dağılım(homoscedasticity) sergilediği saçılma diyagramı 

incelenerek test edilmiş, yordayıcı (bağımsız) değişkenin her bir değeri için hataların varyansının 

hemen hemen eşit olduğu görülmüştür. Şekil 3’te normal iki değişkenli dağılım grafiğine yer 

verilmiştir.  
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BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırma bulguları alt problemlere göre ayrı ayrı verilmiştir. 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Birinci Alt Problemimiz olan “Öğrencilerin cebirsel muhakeme becerileri ne düzeydedir?” 

sorusuna ilişkin veriler Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Birinci alt probleme ilişkin istatistiki veriler 

  N S.Sapma Varyans Min Max Mod Medyan Ort 

Cebirsel 290 15,889 252,446 4 76 36 42,5 43,94 

Genel_aritmetik 290 0,92 0,846 0,25 4 2,5 2,5 2,421 

İşlevsel_düşünme 290 0,82 0,667 0,25 4 3 2,875 2,782 

İspatlama_genelleme 290 1,158 1,341 0 4 3,71 1,429 1,714 

  

Tablo 4 incelendiğinde çalışmamıza 290 öğrenci katılmış olup en az puan alanın 4 puan aldığı, 

en çok puan alanın ise 76 puan aldığı görülmüştür. Ortalama 43,94 olarak çıkmış olup öğrencilerin 

cebirsel muhakeme becerilerinin yapılan CMDA testine göre orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. 

Yine Tablo 4’te incelendiğinde CMDA testi alt boyutlarına göre ortalamalara bakıldığında 

öğrencilerin en başarılı olduğu alt boyut İşlevsel düşünme (X=2,782), en başarısız alt boyutunun ise 

ispat ve genelleme alt boyutu (X=1,714) olduğu söylenebilir.  

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

İkinci Alt Problemimiz olan “Öğrencilerin matematik başarı durumu ne düzeydedir? sorusuna 

ilişkin veriler Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. İkinci alt probleme ilişkin istatistiki veriler 

  N S.Sapma Varyans Min Max Mod Medyan Ort 

Matematik Notu 290 19,723 388,987 25 100 100 73,5 71,94 

 

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin matematik başarı puanının en düşük 25, en yüksek 100 

olduğu görülmüştür. Öğrencilerin matematik puanları ortalamasının orta düzey ile yüksek düzey 

arasında olduğu söylenebilir (X=71,94). 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Üçüncü Alt Problemimiz olan “Öğrencilerin cebir muhakeme becerisi ile matematik başarısı 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusuna ilişkin veriler Tablo 6’te verilmiştir.  
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Tablo 6. Üçüncü alt probleme ilişkin istatistiki veriler 

PearsonCorrelation c_toplam genel_aritmetik islevsel_düsünme ispat_genelleme mat_not 

c_toplam 1 
    

genel_aritmetik ,737** 1 
   

islevsel_düsünme ,878** ,529** 1 
  

ispat_genelleme ,918** ,564** ,674** 1 
 

mat_not ,557** ,489** ,507** ,461** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Tablo 6 incelendiğinde matematik başarı puanları ile CMDA testi arasındaki ilişkinin orta 

düzeyde (,557) olduğu görülmüştür. 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Dördüncü Alt Problemimiz olan “Cebirsel muhakeme becerisi matematik başarısının anlamlı 

bir yordayıcısı mıdır?” sorusuna ilişkin veriler Tablo 7’te verilmiştir. 

Tablo 7. Dördüncü alt probleme ilişkin istatistiki veriler 

Değişkenler  β  
Standart 

Hata 
R R2 

Standardize 

edilmiş β 
t F p 

Sabit 41,565 12,838 
0,557 0,31  

14,647 
162,329 0.00 

Cebir 0,691 0,061 0,557 11,382 

 

Tablo 7 incelendiğinde, Cebirsel Muhakeme Becerisi ile matematik başarısı arasında anlamlı 

bir ilişki olduğu gözlemlenmiş (R=0,56, R2 = 0,31), cebirsel muhakeme puanları ile matematik 

başarısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (F = 162,329, p<.05). 

Ayrıca cebirsel muhakeme puanlarındaki varyansın %31’sı (R2 = 0,31) matematik puanları tarafından 

açıklanabilmektedir. Bu sonuçlara göre, Cebirsel Muhakeme Becerisi, matematik başarısını yordayan 

değişkenlerden biri olduğu görülmektedir.   

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırma sonucunda araştırma problemlerine yönelik şu sonuçlar elde edilmiştir: 

Öğrencilerin cebirsel muhakeme düzeylerinin orta seviyede olduğu görülmüştür. Öğrenciler 

soruları çözerken muhakeme yapma yerine ezbersel metotlara yöneldiklerini söyleyebiliriz. Özellikle 

ispat yapma ve genelleme ile ilgili problemlerin çözümünde öğrencilerin güçlük yaşadıkları 

görülmektedir. Dede, Yalın ve Argün’e (2002) göre öğrencilerin değişkenlerin farklı kullanımlarını ve 

genelleme yapmadaki rollerini bilememe ile değişkenleri yorumlayamama ve işlem yapamamasını 

belirterek çalışmamızı destekler nitelikte sonuç elde etmiştir. Benzer şekilde Kaya vd. (2016) 

çalışmasında öğrencilerin cebirsel muhakeme ve düşünmede zorluklar yaşadığı sonucunu elde ederek 

çalışmamıza benzer nitelikte sonuçlar elde etmiştir. 

Çalışmamızda öğrencilerin matematik başarı düzeylerinin orta ile yüksek düzey arasında 

olduğu ve öğrencilerin cebirsel muhakeme becerisi ile matematik başarısında anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Burada öğretimsel metotlarında etkili olduğu söylenebilir. Kaş (2010)’ın çalışmasında; 

öğretimin çalışma yaprakları kullanılarak yapılmasının 8. sınıf öğrencilerinin cebir problemlerini 

çözme ve cebirsel düşünme becerilerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla öğrencilerin bireysel 
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özelliklerine göre cebir problemlerini çözme ve cebirsel düşünme becerilerinde farklılaşma 

durumlarına ve çalışma yaprakları ile öğretimin hangi özelliklere sahip öğrencilerde daha etkili olduğu 

konusuna açıklık getirilmiştir. Öğretim çalışmaları sonrasında, çalışma yaprakları ile yapılan öğretimin 

öğrencilerin cebirsel problem çözme ve cebirsel düşünme becerilerine olumlu etki yaptığı 

görülmüştür. Yenilmez ve Teke (2008) tarafından 24 öğrenci ile yürütülen ve yenilenen matematik 

programının öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerine etkisinin belirlenmeye çalışıldığı araştırma 

sonucunda, ön test ve son test verileri arasında düzeyler bazındaki farklılığın birinci, ikinci ve üçüncü 

düzeyler için anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Palabıyık (2010) tarafından yedinci 

sınıf düzeyinde, 40 öğrenci üzerinde yürütülen örüntü temelli olan ve örüntü temelli olmayan cebir 

öğretiminin öğrencilerinin cebirsel düşünme becerilerine etkisinin incelendiği çalışma sonucunda 

öğrencilerin kavramsal cebir başarılarında artış olduğu görülmüştür. Gülpek (2006) ve Çağdaşer 

(2008) ortaokul öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeylerini inceledikleri çalışmalarında öğrencilerin 

aritmetik bilgileri ile cebir öğrenme alanındaki bilgileri ilişkilendiremedikleri için anlamlı öğrenmeler 

gerçekleştiremediklerini belirterek çalışmamızla benzer sonuçlar elde etmiştir. Yine yaptığımız 

çalışmada cebirsel muhakemenin matematik başarısının anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucu elde 

edilmiştir.  

ÖNERİLER 

Yaptığımız çalışma sonunda şu önerilerde bulunulabilir: 

1. Öğrencilerin cebirsel muhakeme yeteneklerini artırıcı etkinler yapılabilir. Özellikle 

anasınıfı ve ilkokul düzeyinde bu etkinlerin yapılması sağlanabilir. 

2. Öğrenciler günlük hayat problemleri karşılaştırılmalı ve öğrencilerin cebirsel olarak 

muhakeme yapmaları sağlanabilir. 

3. Alternatif öğretim metotları kullanılarak öğrencilerin cebirsel muhakeme düzeyleri 

artırılabilir. 
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ÖZET 

Didaktiksel dönüşüm teorisi farklı türdeki bilgilerin öğrenme öğretme sürecindeki değişimini 

incelemektedir. Bu dönüşüm teorisinin tanımlamış olduğu dört farklı bilgi türü mevcuttur. Bunlar dönüşüme 

uğrama süreçleri bakımından sırasıyla bilimsel bilgi, öğretilecek bilgi, öğretilen bilgi ve özümlenen bilgidir. 

Öğretim ihtiyaçları doğrultusunda bu bilgi türleri bulundukları ortama göre bazı değişimlere uğramaktadır. Bu 

değişimler bazen öğretmen bazen öğrenci bazen de okul ve seviyesinden kaynaklanmaktadır. Bilimsel bilgiden 

öğretilecek bilgi durumuna gelen bilgi türü öğretmenlere derslerinin sonucunda kazandırılması hedeflenen 

kazanımlar haline dönüşmektedir. Bu dönüşümler daha çok resmi kurumlar tarafından yapılmakta ve öğretmene 

hazır şekilde sunulmaktadır. Öğretilecek bilgilerin ise öğretilen bilgi halini almasında öğretmen birinci karar 

veren unsur olmaktadır. Öğretilecek bilgi öğretilen bilgi durumuna geçerken öğretmenin sahip olduğu özellikler, 

okulun durumu ve imkanları bu dönüşümde daha ön plana çıkmaktadır. Özümlenen bilgi ise öğrenme süreci 

sonucunda öğrenci tarafından sahip olunan bilgi türüne karşılık gelmektedir. Yapılan bu çalışmada öğretilecek 

bilgiden öğretilen bilgiye geçiş süreci öğretmenler açısından incelenmiştir. Fen Bilimleri öğretimi doğası gereği 

farklı bilim dallarını içerisinde barındırmaktadır. Temelde fizik, kimya, biyoloji olarak tanımlansa da yer, gök ve 

çevre bilimlerinin öğretimini ortaokul düzeyinde de içermektedir.  

Bu çalışmanın amacı ortaokul seviyesinde görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin fen öğretimin alt 

branşlarındaki öğretilecek bilgilere karşı sahip oldukları bakış açısını didaktiksel dönüşüm teorisine göre 

incelemektedir. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış mülakat ile veriler 

toplanmıştır. Çalışma kapsamında gönüllü 44 fen bilimleri öğretmeni ile çalışılmış ve on sorudan oluşan veri 

toplama aracı kullanılmıştır. Toplanan veriler didaktiksel dönüşüm teorisi çerçevesinde incelenmiştir.  

Analizler sonucunda fen bilimleri öğretmenlerinin ilgili alt branşlara olan bakış açısının cinsiyete göre 

değiştiği, en çok ilgi duydukları alanın biyoloji, en az ilgili duydukları alanın yer bilimi olduğu sonucuna 

varılmıştır. Ayrıca bu alt branşlara olan ilginin araştırma ve keşfetmeye uygunluğu ve günlük yaşamla olan 

ilgisinin fazla olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan ezbere dayalı ve sözel ağırlıklı olduğu 

düşünülen alt branşların fen bilimleri öğretmenleri tarafından diğerlerine göre daha az ilgi duygulan branş olarak 

tanımlandığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında didaktiksel dönüşüm teorisi kapsamında öğretilecek 

bilginin öğretmen tarafından öğretilen bilgi olmasında öğretmenin hangi faktörlerden etkilendiği ortaya 

konmuştur. Sonuç olarak öğretmenlere didaktiksel dönüşüm teorisi kapsamında önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Didaktiksel Dönüşüm Teorisi, Fen Bilimleri Öğretmeni, Fen Öğretimi 
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Investigation of Cells and Divisions According to Didactic Transposition Theory 

ABSTRACT 

Didactic transposition theory examines the changes in the learning and teaching process of different 

kinds of information. There are four different types of information defined by this theory of transformation. 

These are scientific knowledge, knowledge to be taught, knowledge taught and assimilated knowledge in terms 

of transformation processes, respectively. These types of information are subject to some changes according to 

their environment in line with their teaching needs. These changes are sometimes caused by teachers, students 

and sometimes by school and level. The type of knowledge that comes from the scientific knowledge to the state 

of knowledge is transformed into targeted gains to be gained as a result of their courses. This transposition is 

mostly made by official institutions and presented to the teacher. On the other hand, the teacher is the first 

decision-maker in the information to be taught. When the information to be taught is transferred to the state of 

knowledge taught, the characteristics of the teacher, the situation of the school and the opportunities come to the 

forefront in this transposition. The information acquired corresponds to the type of knowledge acquired by the 

student as a result of the learning process. In this study, the process of transposition from the information to be 

taught is examined for the teachers. Science education includes different disciplines due to its nature. Although it 

is basically defined as physics, chemistry, and biology, it includes the teaching of earth, celestial and 

environmental sciences at secondary school level. 

The aim of this study is to examine the perspectives of science teachers working in middle school at the 

sub-branches of science teaching according to the didactic transposition theory. In this context, the data were 

collected through semi-structured interviews from qualitative research methods. The study included 44 volunteer 

science teachers and a data collection tool consisting of ten questions was used. The collected data were 

examined within the framework of didactical transformation theory. 

As a result of the analyzes, it was concluded that science teachers' perspective towards the related sub-

branches changed according to gender, biology and geology at least. In addition, it was understood that the 

interest in these sub-branches stems from the suitability of research and discovery and the high interest in daily 

life. On the other hand, it was determined that sub-branches which are thought to be verbal and based on 

memorization were defined by science teachers as less interested subjects than others. In the light of the findings, 

it was revealed which factors were affected by the fact that the information to be taught within the scope of 

didactic transposition theory was the information taught by the teacher. As a result, suggestions were made to 

teachers within the scope of didactical transformation theory. 

Keywords: Didactic Transposition Theory, Science Teacher, Science Education 

GİRİŞ 

İnsanoğlunun yaşam sahip olduğu bilgiler sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Bilgilerin 

değişmesi sadece sosyal hayatta değil öğrenme-öğretme sürecinde de olmaktadır. Kurumlar tarafından 

öğrencilere aktarılan bilgiler türü ne olursa olsun değişmektedir. Bu değişiklik içinde yaşanılan çağın 

bir gereği olarak görülmekte ve karşı konulamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 

eğitim kurumları tarafından bilgilerde yapılan değişikliklerin açıklanması için değişik yaklaşımlar 

ortaya konmuştur. Bunlardan biri de ilk defa Chevallard tarafından kullanılan didaktiksel dönüşüm 

teorisi’dir. Bu teori bilimsel bilgilerin öğrenci tarafından özümlenen bilgi oluncaya kadar geçen 

öğretme-öğrenme sürecini ve bu süreçte bilginin geçiş ve dönüşümleri incelemektedir (Kaya, Ergun, 

2012). Bilgi “kurumlar ve toplum tarafından akla yatkın, mantıklı, kabul edilen bilgi, bilgidir” 

(Chevallard, 1985). Chevallard ortaya koyduğu teorisini şu şekilde tanımlamıştır. Didaktiksel 

dönüşüm teorisi “bir bilginin öğretilen bir bilgi oluncaya kadar geçirdiği dönüşümlerin tamamı” 
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(Chevallard, 1985). Chevallard’ı bilim insanın sahip olduğu bilgi ile öğretilen bilgi arasında bir ayrım 

yapmaya ve bu ikisinin işleyişini incelemeye yönlendirmiştir (Yıldırım, 2008).Bilgilerin kullanılan 

toplum ve kurumlara göre değişiklik göstereceğini söylemiştir. Didaktiksel dönüşüm teorisi öğrenilen 

bilgiler ile öğrenilecek bilgiler arasında ve öğrenilecek bilgiyle bilimsel bilgi arasındaki farkı ortaya 

koymaya çalışmaktadır. (Komis, 2005). Didaktiksel dönüşüm teorisinde temelde dört bilgi türü 

bulunmakta ve bu teori bu bilgiler arasındaki geçişi incelemektedir (Şekil-1). 

 

Şekil-1. Didaktiksel Dönüşümün Bilgi Türleri (Bosch, Gascón, & Chevallard, 2005) 

Didaktiksel dönüşüm teorisindeki ilk bilgi türü “Bilimsel Bilgi” dir. Bilimsel bilgi, 

üniversitelerde uzun araştırmalar deneyler ve gözlemler sonucunda elde edilen ve doğruluğu herkes 

tarafından kabul edilmiş olan bilgilerdir. İkinci bilgi türü ise “Öğretilecek Bilgi” dir. Öğretilecek bilgi 

ders kitabındaki bilgiler, öğretmenin ders hazırlamak için kullandığı notlar birer öğretilecek bilgidir. 

Üçüncü bilgi ise “Öğretilen Bilgi” dir. Öğretmenin öğretilecek bilgiye kendi deneyimleri sonucunda 

elde ettiği tecrübeler dahilinde öğrencilere öğrettiği ve öğretmenin sınavda sorduğu soruları 

cevaplayabilmek için gerekli olan bilgiler öğretilen bilgilerdir. Son bilgi türü ise “Özümlenen Bilgi” 

dir. Özümlenen bilgi öğrencinin öğretilen bilgiden aldığı bilgileri kendi zihninde yapılandırdığı 

bilgidir.  

Üniversitelerde üretilen bilimsel bilgilerin her seviyede tam olarak öğretilemediği gün 

geçtikçe daha çok ortaya konulmuştur. Bu bilimsel bilgiler okulların özelliklerine göre yeniden 

düzenlenmesi gerekmektedir. Bilgilerin yeniden düzenlenme aşamaları didaktiksel dönüşüm olarak 

adlandırılmaktadır (Kaya, 2010). Didaktiksel dönüşümün iki aşaması olduğu kabul edilmektedir. Bu 

aşamalar Şekil-2’de gösterilmiştir.  

 

Şekil-2. Didaktiksel Dönüşüm Teorisinin Aşamaları 

Didaktiksel dönüşüm teorisi iki aşamadan oluşmaktadır (Şekil-2). Bunlardan birincisi Dış 

didaktiksel dönüşüm ikincisi ise iç didaktiksel dönüşümdür. Dış didaktiksel dönüşüm bilimsel bilgiden 
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öğretilecek bilgiye geçişi, iç didaktiksel dönüşüm ise öğretilecek bilgilerden öğretilen bilgilere geçişi 

açıklamak için kullanılmaktadır. Dış didaktiksel dönüşüm teorisinde var olan bilimsel bilgilerden 

öğretilecek bilgilere geçerken araştırmacılar, yazarlar ve ya tasarımcılar bilgileri kendi bilgi 

birikimlerine göre ele alırlar. Bu durum var olan bilimsel bilgiden öğretilecek bilgiye geçerken bir fark 

meydana getirir. İç didaktiksel dönüşüm teorisi aşamasında ise öğretilecek bilgilerden öğretilen 

bilgilere geçerken ki oluşan bilgi farklılıkları ele alınmaktadır. Bu aşamada eğitimciler aktif olarak yer 

aldığından öğretilen bilgiler eğitimcilerin düşüncelerinden, ideolojilerinden, hazırlandığı ders notlarına 

bağlı olarak değişmekte ve öğretilecek bilgiler ile öğretilen bilgiler arasında bir fark oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı ortaokul seviyesinde görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin fen 

öğretimin alt branşlarındaki öğretilecek bilgilere karşı sahip oldukları bakış açısını didaktiksel 

dönüşüm teorisine göre incelemektedir. Fen Bilimleri öğretmenlerinin öğretilecek bilgi’yi öğretilen 

bilgi’ye dönüştürmesi incelenmektedir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Türkçe alanyazın 

incelendiğinde İngilizcesi case study olarak kullanılan durum çalışmasının farklı adlar ile çalışmalarda 

belirtildiği görülmektedir. Bunlardan bazıları vaka incelemesi, olay incelemesi, örnek olay incelemesi, 

vaka çalışması, durum çalışması, örnek olay çalışmasıdır. Yapılan bu çalışmada yöntem olarak 

“durum çalışması” kavramı tercih edilmiş ve kullanılmıştır. Açıklayıcı durum çalışmaları Yin (2003) 

tarafından geliştirilmiştir. Durum çalışması karmaşık olarak tanımlanabilecek teşhisi konmuş bir 

durum hakkında bilgi edinmek için kullanılan yöntemdir.  

Çalışma kapsamında yarı-yapılandırılmış mülakat ile veriler toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış 

görüşmeler sahip olduğu belli düzeydeki standartlığı ve esnekliği nedeniyle, yazmaya ve doldurmaya 

dayalı testler ve anketlerdeki sınırlılığı ortadan kaldırması ve belirli bir konuda derinlemesine bilgi 

edinmeye yardımcı olması nedeniyle araştırmacılar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2003).  

Yarı-yapılandırılmış mülakat ile katılımcı fen bilimleri öğretmenlerine 8 açık uçlu soru 

sorulmuştur. Bu soruların dışında öğretmenlerin demografik bilgileri ile ilgili sorular sorulmuştur. Bu 

sorular cinsiyet, yaş, mesleki tecrübe ve mezun olunan fakülte ve bölüm ile ilgilidir.  

Çalışmaya 44 fen bilimleri öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Fen bilimleri öğretmenlerinin 

26’sı kadın (%59) ve 18’si erkek (%41)’tir. Katılımcıların cinsiyet dağılımı yüzde olarak Grafik 1’de 

verilmiştir.  
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Grafik 1. Katılımcı Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Cinsiyet Dağılımı 

Katılımcı öğretmenlerin yaş aralıkları şu şekilde gruplanmıştır. Bunlar; 23-28 arası, 29-34 

arası, 35-40, 41 ve üstü şeklindedir. 44 fen bilimleri öğretmenin yaş gruplarının dağılımı yüzde olarak 

Grafik 2’de verilmiştir.  

 

Grafik 2. Katılımcı Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yaş Dağılımı 

Fen bilimleri öğretmeni olarak görev yapan katılımcı öğretmenlerin mezun oldukları fakülteler 

ise şu şekildedir; eğitim fakültesi, fen fakültesi ve FKB (Fizik, Kimya ve Biyoloji) enstitüsüdür. 44 fen 

bilimleri öğretmenin mezun oldukları fakültelerim dağılımı yüzde olarak Grafik 3’de verilmiştir.  

 

Grafik 3. Katılımcı Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mezun Oldukları Fakültelerin Dağılımı 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

274 

Fen Bilimleri öğretmenlerinin mesleki tecrübeleri ise şu şekilde gruplanmıştır. Bunlar; 1-5 yıl 

arası, 6-10 yıl arası, 11-15 yıl arası ve 16 ve üstü şeklindedir. 44 fen bilimleri öğretmenin mesleki 

tecrübelerinin dağılımı yüzde olarak Grafik 4’de verilmiştir.  

 

Grafik 4. Katılımcı Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mesleki Tecrübelerinin Dağılımı 

3.BULGULAR VE YORUM 

Çalışma kapsamında fen bilimleri öğretmenlerine sorulan sorular ve bu sorulara verilen 

cevaplar aşağıdaki incelenmiş ve analiz edilmiştir.  

Soru 1. Fen Bilimleri dersinin 6 alanından en çok hangisine ilgi duyuyorsunuz? sorusuna 

verilen cevaplar incelendiğinde erkek fen bilimleri öğretmenlerinin %44,4’ünün fizik branşına, kadın 

fen bilimleri öğretmenlerinin %46’sının ise biyoloji branşına ilgi duydukları gözlenmiştir. Genel 

olarak bakıldığında ise çalışmaya katılan fen bilimleri öğretmenlerinin %36,4’ü biyoloji branşına ilgi 

duyduğunu belirtmiştir. Soru 1’e fen bilimleri öğretmenleri tarafından verilen cevaplar Tablo 1’de 

verilmiştir.  

Tablo 1. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Birinci Soruya Verdiği Cevaplar 

 
Fizik Kimya Biyoloji Yer Bilimi Astronomi Çevre Bilimi 

K+E (%) 25,0 22,7 36,4 0,0 11,4 4,5 

Kadın (%) 11,5 26,9 46,2 0,0 15,4 0,0 

Erkek (%) 44,4 16,7 22,2 0,0 5,6 11,1 

 

Soru 2. Bu alana ilginizin neden fazla olduğunu açıklar mısınız? sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde fen bilimleri öğretmenlerinin %33,3’ünün fen bilimleri branşında ele alınan konu 

alanının günlük yaşamla ilişkisinin fazla olmasından dolayı ilgi alanlarını tercih ettiklerini belirtmiştir. 

Soru 2’e fen bilimleri öğretmenleri tarafından verilen cevaplar Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin İkinci Soruya Verdiği Cevaplar 

Sebep Yüzde(%) 

Öğrenciyken derse giren öğretmenin etkisi 13,3 

Konuların araştırma ve keşfetmeye uygunluğu bakımından ilgisini çekmesi 23,4 

Konu alanının matematiğe ve sayısala yakınlığı 13,3 

Konu alanının günlük yaşamla ilişkisinin fazla olması 33,3 

Konu alanında kendini yeterli görmesi 6,7 

Okuduğu bölümün etkisi 10 
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Soru 3. Fen Bilimleri dersinin 6 alanından en az hangisine ilgi duyuyorsunuz? sorusuna 

verilen cevaplar incelendiğinde fen bilimleri öğretmenlerinin %54,5’inin yer bilimi alanına ilgi 

duymadığı gözlenmiştir. Yer bilimine karşı olan ilgisizlik kadın fen bilimleri öğretmenlerinde %65,4 

iken erkek fen bilimleri öğretmenlerinde ise 38,9’dur. Soru 3’e fen bilimleri öğretmenleri tarafından 

verilen cevaplar Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 3. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Üçüncü Soruya Verdiği Cevaplar 

 
Fizik Kimya Biyoloji Yer Bilimi Astronomi Çevre Bilimi 

K+E (%) 13,6 6,8 13,6 54,5 4,5 6,8 

Kadın (%) 15,4 7,7 11,5 65,4 3,8 3,8 

Erkek (%) 11,1 5,6 16,7 38,9 5,6 11,1 

 

Soru 4. Bu alana ilginizin neden az olduğunu açıklar mısınız? sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde fen bilimleri öğretmenlerinin %43,3’ünün konu alanın sözel ağırlıklı, ezbere dayalı ve 

bilgi düzeyinde olması olduğunu belirtirken %23,4’ü ise konu alanı merakını uyandırmadığında sıkıcı 

bulduğunu veya ilgisini çekmediğini belirtmiştir. %10’luk kısım ise öğrencilik yıllarında en çok 

zorlandığı ders olduğundan ilgisinin az olduğunu ve öğrenciyken dersine giren öğretmenin etkisinden 

olduğunu belirtmiştir. Soru 4’e fen bilimleri öğretmenleri tarafından verilen cevaplar Tablo 4’de 

verilmiştir.  

Tablo 4. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dördüncü Soruya Verdiği Cevaplar 

Sebep Yüzde(%) 

Öğrenciyken dersine giren öğretmenin etkisi 10 

Konu alanı merakını uyandırmadığında sıkıcı buluyor veya ilgisini çekmiyor 23,4 

Konu alanın sözel ağırlıklı, ezbere dayalı ve bilgi düzeyinde olması 43,3 

Konu alanının günlük yaşamla ilişkisinin az olması 3,3 

Konu alanında kendini yetersiz görmesi 6,7 

Okuduğu alanın etkisi 3,3 

Öğrencilik yıllarında en çok zorlandığı ders 10 

 

Soru 5. İlgi alanınızı etkileyen faktörler nelerdir? sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde fen 

bilimleri öğretmenlerinin %28,3’ünün sayısala-sözele yakınlığından dolayı ilgi alanını etkilendiğini, 

%23,3’ünün araştırma ve keşfetme uygunluğunun önemli olduğunu belirttiği sonucuna varılmıştır. 

Öğretmenlerin %18,3’ü ilgi alanlarının günlük yaşamla ilişkili olmasından, %11,7’si ise derse giren 

öğretmenin etkisinden bahsetmiştir. Soru 5’e fen bilimleri öğretmenleri tarafından verilen cevaplar 

Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Beşinci Soruya Verdiği Cevaplar 

Sebep Yüzde(%) 

Derse giren öğretmenin etkisi 11,7 

Araştırma ve keşfetme uygunluğu 23,3 

Sayısala-sözele yakınlığı 28,3 

Günlük yaşamla ilişkisi 18,3 

Öğretmenin hazır bulunuşluğu 6,7 

Okuduğu bölüm etkisi 6,7 

Öğrencilik yılları deneyimleri 5 
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Soru 6. Fen Bilimleri dersinin 6 alanını en çok ilgi duyduğunuzdan en az ilgi duyduğunuz 

alana göre sıralar mısınız? sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde fen bilimleri öğretmenlerinin ilgi 

alanlarının ortalaması en yüksek branşın kimya olduğu gözlenmiştir. Öğretmenlerden ilgi alanlarını 

altıdan bire doğru sıralamasının istendiği bu soruda en düşük ortalamaya yine yer bilimleri alt 

branşının sahip olduğu anlaşılmıştır. Soru 6’ya fen bilimleri öğretmenleri tarafından verilen cevaplar 

Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Altıncı Soruya Verdiği Cevaplar 

  Fizik Kimya Biyoloji Yer Bilimi Astronomi Çevre 

Ö 1 6 5 2 1 4 3 

Ö 2 2 5 6 3 4 1 

Ö 3 6 3 2 2 1 5 

Ö 4 3 2 6 1 4 5 

Ö 5 5 6 4 2 3 1 

Ö 6 4 2 5 1 3 6 

Ö 7 4 2 6 1 3 5 

Ö 8 3 2 6 1 4 5 

Ö 9 5 6 4 1 3 2 

Ö 10 4 5 3 2 6 1 

Ö 11 2 5 3 4 6 1 

Ö 12 1 3 6 2 5 4 

Ö 13 6 5 2 1 4 3 

Ö 14 4 5 6 1 3 2 

Ö 15 4 5 6 1 3 2 

Ö 16 5 6 4 1 3 2 

Ö 17 3 4 2 1 6 5 

Ö 18 6 3 2 1 5 4 

Ö 19 6 5 4 1 3 2 

Ö 20 5 6 3 1 2 4 

Ö 21 4 5 6 1 2 3 

Ö 22 6 3 4 1 5 2 

Ö 23 4 5 6 3 2 1 

Ö 24 1 2 3 4 6 5 

Ö 25 6 5 4 1 3 2 

Ö 26 4 6 5 3 1 2 

Ö 27 2 3 6 1 4 5 

Ö 28 4 6 3 2 5 1 

Ö 29 5 6 4 2 3 1 

Ö 30 6 5 3 1 4 2 

Ö 31 4 3 2 1 6 5 

Ö 32 3 6 2 1 5 4 

Ö 33 5 6 4 1 3 2 

Ö 34 5 6 3 1 2 4 

Ö 35 5 4 6 1 2 3 

Ö 36 3 6 4 1 5 2 
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Ö 37 4 5 6 3 2 1 

Ö 38 2 3 6 1 4 5 

Ö 39 5 6 4 1 3 2 

Ö 40 4 5 3 2 6 1 

Ö 41 6 3 2 1 5 4 

Ö 42 6 5 4 1 3 2 

Ö 43 5 6 3 1 2 4 

Ö 44 4 5 6 1 2 3 

Ortalama 4,3 4,5 4,1 1,5 3,6 2,9 

 

Soru 7. Anlatmayı daha fazla sevdiğiniz konu ile ilgili alt alanın ilişkili olduğunu düşünüyor 

musunuz? sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde kadın fen bilimleri öğretmenlerinin anlatmayı 

sevdiği konu ile ilgili alanlarının ilişkili olduğunu %69,2’si, erkek fen bilimleri öğretmenlerinin 

%55,6’sı düşünmektedir. Soru 7’e fen bilimleri öğretmenleri tarafından verilen cevaplar Grafik 5’de 

verilmiştir. 

 

Grafik 5. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yedinci Soruya Verdiği Cevaplar 

 

Soru 8. İlginizin az olduğu alanı anlatmanın ders işleme sürecini (yöntem veya tekniği) 

etkilediğini düşünüyor musunuz? sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde özellikle erkek fen bilimleri 

öğretmenlerinin %77,8 ile kadın öğretmenleri ise %53,8 ile ilgili azlığı olan alt branşların anlatımının 

etkilendiğini belirtmiştir. . Soru 8’e fen bilimleri öğretmenleri tarafından verilen cevaplar Grafik 6’de 

verilmiştir. 

 

Grafik 6. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sekizinci Soruya Verdiği Cevaplar 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Elde edilen bulgulara göre çalışmaya katılan fen bilimleri öğretmenlerinin ilgili alt branşlara 

olan bakış açısının cinsiyete göre değiştiği, en çok ilgi duydukları alanın biyoloji, en az ilgili 

duydukları alanın yer bilimi olduğu sonucuna varılmıştır.  

Alt branşlara olan ilginin araştırma ve keşfetmeye uygunluğu ve günlük yaşamla olan ilgisinin 

fazla olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Özellikle fizik ve biyoloji alanı derslerinde daha etkili 

olduklarını ve öğretilecek bilgiyi öğretilen bilgiye dönüştürürken kolaylık yaşadıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Astronomi konu alanı ile ilgili öğretilecek bilgileri öğretilen bilgiye dönüştürmede daha rahat 

olduğunu belirten fen bilimleri öğretmenlerinin, bilginin araştırma ve keşfetmeye uygun olmasından 

etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Ezbere dayalı ve sözel ağırlıklı olduğu düşünülen alt branşların fen bilimleri öğretmenleri 

tarafından diğerlerine göre daha az ilgi duygulan branş olarak tanımlandığı belirlenmiştir. 

Elde edilen bulgular ışığında didaktiksel dönüşüm teorisi kapsamında öğretilecek bilginin 

öğretmen tarafından öğretilen bilgi olmasında öğretmenin hangi faktörlerden etkilendiği ortaya 

konmuştur. 

Fen Bilimleri öğretmenlerinin ilgi duydukları konu alanlarıyla ilgili bilgi dönüşümünü daha 

rahat yaptıkları, özellikle kadın öğretmenlerin o konu alanlarıyla ilgili dersleri daha etkili bir şekilde 

anlattıkları sonucuna varılmıştır. İlgi duymadıkları alanlarla ilgili dersleri anlatırken kadın fen 

bilimleri öğretmenlerinin yarısının etkilendiğini erkek öğretmenler içinse fark etmediği sonucuna 

varılmıştır.  

Bu durum öğretmenlerin didaktiksel dönüşümü gerçekleştirirken bilgiyi, ilgi alanlarına göre 

özümsemelerinin farklılık oluşturduğunu göstermektedir. Bu farklılıkta öğretilecek bilginin öğretilen 

bilgiye dönüşümünü etkilemektedir. 

ÖNERİLER 

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki önerilerde 

bulunulmuştur.  

Didaktiksel dönüşüm kuramsal çerçevesinde fen bilimleri öğretmenlerinin dersleri takip 

edilerek detaylı verilerin toplanacağı bir araştırma yapılması önerilebilir.  

Öğretmen adaylarıyla fen bilimlerinin dersinin alt branşlarındaki eğilimlerinin incelendiği bir 

araştırma yapılabilir.  

Fen bilimleri gibi alt branş içeren sosyal bilimler öğretmenleriyle aynı kuramsal çerçeve 

kapsamında araştırma yapılabilir. 
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ÖZET 

Transpozisyon didaktik teorisi olarak da adlandırılan didaktiksel dönüşüm teorisi, bilim insanları 

tarafından üretilen bilimsel bilgilerin öğrenci tarafından özümlenen bilgi oluncaya kadar geçen öğretme-öğrenme 

sürecini ve bu süreçteki geçiş ve dönüşümleri incelemektedir. Bosch, Chevallard ve Gascon (2005) didaktiksel 

dönüşüm basamaklarını tanımlarken dört farklı bilgi türünden söz etmektedir. Bunlar; bilimsel bilgi, öğretilecek 

bilgi, öğretilen bilgi ve özümlenen bilgidir. Bilimsel bilgiler öğretim seviyesi düzeyine göre özel olarak yeniden 

düzenlenmekte ve didaktiksel dönüşüm teorisi bu yeniden düzenlenme sürecini ve aşamalarını incelemektedir. İç 

ve dış didaktiksel dönüşüm olmak üzere iki katmanda ele alınabilecek bu kuramda dış didaktiksel dönüşüm 

bilimsel bilgilerden öğretilecek bilgilere geçiş, iç didaktiksel dönüşüm ise öğretilecek bilgilerden öğretilen 

bilgilere geçiş olarak ifade edilmektedir. Bu araştırmada didaktiksel dönüşüm teorisinin dış didaktiksel dönüşüm 

basamağı ele alınmıştır.  

Bu çalışmanın amacı ortaokul 7. sınıf fen bilimleri dersinde kullanılan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

onaylanmış iki farklı ders kitabındaki hücre ve bölünmeler konusunu dış didaktiksel dönüşüm teorisine göre 

incelemektedir. Bu çalışma kapsamında öncelikle kazanımlar ile ders kitabı arasındaki uyum, verilen örnekler ve 

ölçme değerlendirme kapsamında kullanılan araçlar irdelenmiştir. Araştırmada veriler nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman incelemesi aracılığıyla toplanmıştır. Didaktiksel dönüşüm teorisinde öğretilecek bilgi 

olarak tanımlanan fen kavramlarının dönüşümüne bakabilmek amacıyla güncel öğretim programlarına göre 

hazırlanmış ve onaylanmış ders kitapları incelenmiştir.  

Yapılan analizler sonucunda bitki ve hayvan hücresi organelleri, DNA, gen, kromozom, sitoplazma, 

üreme hücrelerindeki bölünme, mitoz ve mayoz gibi bazı temel ünite kavramlarının öğretilecek bilgi haline 

gelirken kitaplar arasında farklılar içerdiği sonucuna varılmıştır. Bu farklıklar gerek açıklama metinlerinde 

gerekse ders kitaplarında kullanılan görsellerde kendini göstermektedir. Elde edilen bulgular ışığında hücre ve 

bölünmeler konusuyla ilgili ders kitaplarında bilimsel bilgilerden öğretilecek bilgilere geçerken dış didaktiksel 

dönüşüm teorisi kuramsal çerçevesinde farklılıklar olduğu ortaya çıkarılmış ve kitap yazarlarına önerilerde 

bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Didaktiksel Dönüşüm Teorisi, Hücre ve Bölünmeler, Fen Bilgisi Eğitimi 

Investigation of Cells and Divisions According to Didactic Transposition Theory 

ABSTRACT 

The didactic transposition theory, also called the transposition didactic, examines the teaching-

learning process and the transpositions and transformations in the scientific knowledge produced by 

scientists until they are assimilated by the student. Bosch, Chevallard and Gascon (2005) describe four 

different types of information when describing didactic transposition steps. These; scientific 
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knowledge, knowledge to be taught, knowledge taught and assimilated knowledge. Scientific 

knowledge is specifically rearranged according to the level of education, and the didactic transposition 

theory examines this process and its stages. In this theory, which can be discussed in two layers as 

internal and external didactic transposition, external didactical transposition is defined as the transition 

from scientific knowledge to the information to be taught and the internal didactical transposition is 

expressed as the transition from the information to be taught. In this research, the external didactic 

transposition step of the didactic transposition theory is discussed. 

The aim of this study is to investigate the subject of cell and divisions in two different 

textbooks approved by the Ministry of National Education used in secondary school 7th grade science 

course according to external didactic transposition theory. In this study, firstly the harmony between 

the achievements and the textbook, the given examples and the tools used in the assessment and 

evaluation are examined. Data were collected through qualitative research methods through document 

analysis. In order to look at the transformation of science concepts defined as knowledge to be taught 

in didactic transformation theory, the textbooks prepared and approved according to current 

curriculum are examined. 

As a result of the analyzes, it was concluded that some basic unit concepts such as plant and 

animal cell organelles, DNA, gene, chromosome, cytoplasm, division of reproductive cells, mitosis 

and meiosis become the information to be taught and include differences between books. These 

differences are manifested both in the explanatory texts and in the visuals used in the textbooks. In the 

light of the findings, it has been revealed that there are differences in the theoretical framework of 

external didactical transposition theory in the textbooks related to cells and divisions and from the 

scientific knowledge to be taught, and suggestions have been made to the authors. 

Keywords: Didactic Transposition Theory, Cells and Divisions, Science Education 

GİRİŞ 

Hızla gelişmekte olan Dünya’da insanların sahip olduğu bilgi birikimleri de sürekli 

değişmekte ve gelişmektedir. Bilgilerin öğretildiği eğitim-öğretim kurumlarında verilen bilgiler ve 

öğrencilere öğretilen bilgiler sürekli olarak değişimlere uğramaktadır. Bilgilerin değişmesindeki amaç 

bilgileri çağın ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye çekmektir. Bu bilgilerin eğitim-öğretim 

kurumlarında nasıl değiştiğini açıklayabilmek için farklı yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Bunlardan 

biri de ilk defa Chevallard tarafından matematik dersinde kullanılan didaktiksel dönüşüm teorisi 

(transposition didactique) dir. Bu yaklaşım var olan bilimsel bilgilerin öğrenci tarafından özümlenen 

bilgi oluncaya kadar geçen öğretme-öğrenme sürecini ve bu süreçte bilginin geçiş ve dönüşümleri 

incelemektedir (Kaya, 2010). Bilgi “kurumlar ve toplum tarafından akla yatkın, mantıklı, kabul edilen 

bilgi, bilgidir” (Chevallard, 1985, s. 13). Bilgilerin kullanılan toplum ve kurumlara göre değişiklik 

göstereceğini söylemiştir. Chevallard ortaya koyduğu teorisini şu şekilde tanımlamıştır. Didaktiksel 

dönüşüm teorisi “bir bilginin öğretilen bir bilgi oluncaya kadar geçirdiği dönüşümlerin tamamı” 

(Chevallard, 1985, s. 13). Chevallard’ı bilim insanın sahip olduğu bilgi ile öğretilen bilgi arasında bir 

ayrım yapmaya ve bu ikisinin işleyişini incelemeye yönlendirmiştir (Yıldırım, 2008). 
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Didaktiksel dönüşüm teorisi öğrenilen bilgiler ile öğrenilecek bilgiler arasında ve öğrenilecek 

bilgiyle bilimsel bilgi arasındaki farkı ortaya koymaya çalışmaktadır. (Komis, 2005). Didaktiksel 

dönüşüm teorisinde temelde dört bilgi türü bulunmakta ve bu teori bu bilgiler arasındaki geçişi 

incelemektedir (Şekil-1). 

 

Şekil-1. Didaktiksel Dönüşümün Bilgi Türleri (Bosch, Gascón, & Chevallard, 2005) 

Teoride yer alan ilk bilgi türü “Bilimsel Bilgi” dir. Bilimsel bilgi, üniversitelerde uzun 

araştırmalar deneyler ve gözlemler sonucunda elde edilen ve doğruluğu herkes tarafından kabul 

edilmiş olan bilgilerdir. İkinci bilgi türü ise “Öğretilecek Bilgi” dir. Öğretilecek bilgi ders kitabındaki 

bilgiler, öğretmenin ders hazırlamak için kullandığı notlar birer öğretilecek bilgidir. Üçüncü bilgi ise 

“Öğretilen Bilgi” dir. Öğretmenin öğretilecek bilgiye kendi deneyimleri sonucunda elde ettiği 

tecrübeler dahilinde öğrencilere öğrettiği ve öğretmenin sınavda sorduğu soruları cevaplayabilmek için 

gerekli olan bilgiler öğretilen bilgilerdir. Son bilgi türü ise “Özümlenen Bilgi” dir. Özümlenen bilgi 

öğrencinin öğretilen bilgiden aldığı bilgileri kendi zihninde yapılandırdığı bilgidir.  

Bilimsel bilgilerin tam olarak öğretilemediği gün geçtikçe daha çok ortaya konulmuştur. Var 

olan bilimsel bilgiler okullar için yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bilgilerin yeniden düzenlenme 

aşamaları didaktiksel dönüşüm olarak adlandırılmaktadır (Kaya, 2010). Didaktiksel dönüşümün iki 

aşaması olduğu kabul edilmektedir. Bu aşamalar Şekil-2’de gösterilmiştir.  

 

Şekil-2. Didaktiksel Dönüşüm Teorisinin Aşamaları 

 

Şekil-2’den de görüldüğü gibi didaktiksel dönüşüm teorisi iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar 

Dış didaktiksel dönüşüm ve iç didaktiksel dönüşümdür. Dış didaktiksel dönüşüm bilimsel bilgiden 

öğretilecek bilgiye geçişi, iç didaktiksel dönüşüm ise öğretilecek bilgilerden öğretilen bilgilere geçişi 

açıklamak için kullanılmaktadır. Dış didaktiksel dönüşüm teorisinde var olan bilimsel bilgilerden 

öğretilecek bilgilere geçerken araştırmacılar, yazarlar ve ya tasarımcılar bilgileri kendi bilgi 
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birikimlerine göre ele alırlar. Bu durum var olan bilimsel bilgiden öğretilecek bilgiye geçerken bir fark 

meydana getirir. İç didaktiksel dönüşüm teorisi aşamasında ise öğretilecek bilgilerden öğretilen 

bilgilere geçerken ki oluşan bilgi farklılıkları ele alınmaktadır. Bu aşamada eğitimciler aktif olarak yer 

aldığından öğretilen bilgiler eğitimcilerin düşüncelerinden, ideolojilerinden, hazırlandığı ders notlarına 

bağlı olarak değişmekte ve öğretilecek bilgiler ile öğretilen bilgiler arasında bir fark oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada Fen Bilimleri Ders Kitabındaki Hücre ve Bölünmeler konusunun dış didaktiksel 

dönüşüm teorisine göre incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır.  

1. İşlenen konular verilen kazanımlara uygun mu?  

2. Verilen örnekler ne kadar gündelik yaşama uygun mu?  

3. Hangi kitaptaki ölçme değerlendirme soruları verilen kazanımları kontrol etmeye 

yarıyor mu? 

YÖNTEM 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Doküman analizi; araştırma yapılacak olan konu hakkında daha önceden hazırlanmış olan yazılı 

kaynakların analizi yapılması şeklinde ele alınmaktadır. Doküman incelemesi, geleneksel olarak, 

tarihçiler, antropologlar ve dil bilimcilerin kullandığı bir yöntem olmakla birlikte, sosyologlar ve 

psikologlar da doküman incelemesi kullanarak önemli kuramların geliştirilmesine katkıda 

bulunmuşlardır (Şimşek, 2009). Doküman incelemesi yönteminde (Yıldırım ve Şimşek, 2003,s.193) 

Forster’in belirttiği gibi; birinci aşamada kaynak taranarak dokümanlara ulaşılmıştır, ikinci aşamada 

orijinalliği kontrol edilmiş, üçüncü aşamada dokümanların anlaşılması sağlanmış, dördüncü aşamada 

veriler analiz edilmiş ve son olarak da veriler kullanılmıştır. 

Verilerin Toplanması ve Verilerin Analizi 

Çalışmada belirtilen amaç kapsamında ortaokul 7. sınıf fen filimleri dersinde okutulmak üzere 

MEB tarafından onaylanmış olan iki adet fen bilimleri ders kitabının incelenmesi yapılmıştır. 

Öğretilecek bilginin didaktiksel dönüşümüne bakabilmek amacıyla 7. sınıf fen bilimleri ders kitabı 

(Demirkazan, Kalik ve Öcal, 2018) ve 7. sınıf fen bilimleri ders kitabı (Gezer, 2018) incelenmiştir. 

Çalışma süresince çalışmada kullanılan kitaplara Kitap1 (K1) ve Kitap2 (K2) kodları verilmiştir. 

Çalışmadaki analizler süresince sürekli olarak şekiller üzerinden açıklamalar ve yorumlar yapılacağı 

için K1’de yer alan şekillerin hepsinde A, K2’deki için ise B ifadesi kullanılmıştır (K1’de yer alan 

şekil için şekil-1.A, K2 için şekil-1.B şeklinde ifade edilmiştir).  

Çalışma kapsamında analiz süresince açıklamalar ve yorumlar yapılırken 7. sınıf fen bilimleri 

öğretim programındaki kazanımlar dikkate alınmıştır. Kazanımların tam sıralı listesi aşağıda 

verilmiştir.  
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Hücre 

Konu / Kavramlar: Hücre, bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıklar, 

dokular, hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisi, DNA, gen, kromozom 

1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 

a. Hücrenin temel kısımları için sadece hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek verilir. 

b. Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilir. 

c. DNA, gen ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiden bahsedilir. 

2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle 

ilişkilendirerek tartışır. 

Bilimsel bilgilerin kesin olmayıp değişebileceği ve gelişebileceği vurgulanır. 

3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 

Hücre-doku-organ-sistem-organizma kavramlarının tanımlarına ve aralarındaki ilişkilere 

değinilir. 

Mitoz 

Konu / Kavramlar: Hücre bölünmesi, mitozun evreleri, mitozda kromozomların önemi, 

mitozun canlılar için önemi 

1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 

2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 

Mitoz evrelerinin adları verilmez. 

Mayoz 

Konu / Kavramlar: Üreme hücrelerinin mayozla oluşumu, mayozun canlılar için önemi, 

mayozu mitozdan ayıran özellikler 

1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 

2. Mayoz evreleri sadece Mayoz I ve Mayoz II olarak verilir. 

3. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 

4. Gamet oluşumları sırasında hücre isimlerine değinilmez. Sadece sperm ve yumurta 

verilir. 
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5. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 

6. Mayoz ve mitoz arasındaki farklılıklar verilirken bölünme evrelerindeki farklılıklara 

değinilmez. 

BULGULAR VE YORUM 

Hücrenin Temel Kısımlarının İncelenmesi 

Şekil-1.A ve Şekil-1.B K1 ve K2 kitaplarında Hücrenin Temel Kısımları konusunun bilimsel 

bilgileri dış didaktiksel dönüşüm teorisine göre kazanımlar çerçevesinde incelenmiştir. İnceleme 

esnasında verilen bilimsel bilgilerin kazanımlara uygun olduğu görülmüştür. İncelemede esnasında 

Hücre zarı ve Çekirdek kavramlarında verilen bilimsel bilgilerin örtüştüğü görülmüştür. Sitoplazma 

kavramı verilirken K1’de yer alan bilgilerin K2’de yer alan bilgilere göre daha kapsamlı olduğunu ve 

bununda öğretilecek bilgiler arasında bir farklılık oluşturduğu görülmüştür. Öğretilecek bilgiler 

arasındaki farklılığın yazarlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Yazarların bilgileri sunarken ve 

kitaplara yazarken hangi parametrelerden etkilendiği yazarlar ile bir görüşme yapılamadığından tam 

olarak bilinememektedir. Ancak bu durumun öğretilecek bilgiler arasında bir farklılık oluşturduğu 

görülmektedir. Bilimsel bilgilerden öğretilecek bilgilere geçerken oluşan bu farklılıkta Chevallard’ın 

dış didaktiksel dönüşüm teorisi ile açıklanabilmektedir. 

 

 

 

DNA, Gen ve Kromozom Kavramlarının İncelenmesi 

DNA, Gen ve Kromozom kavramlarını ele aldığımızda K1 ve K2’de verilen bilgilerin 

kazanımlara uygun olduğunu söyleyebiliriz. K1 ve K2 de verilen bilgilere baktığımızda Şekil-2.A’da 

verilen bilgilerin Şekil-2.B ye göre fazla detay içerdiği ve gündelik yaşamla daha ilişkili olduğu 

görülmektedir. Verilen şekillerden Şekil-2.A’da kullanılan şeklin Şekil-2.B’ye göre daha anlaşılır ve 

kazanımlara daha uygun şekilde ele alınmıştır. Burada da var olan bilimsel bilgilerden öğretilecek 

bilgilere geçerken farklılık olduğu görülmüştür ve bu farklılık dış didaktiksel dönüşüm teorisi ile 

açıklanmaktadır. 
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Bitki ve Hayvan Hücrelerinin İncelenmesi 

Şekil-3.A ve Şekil-3.B incelendiği zaman hayvan ve bitki hücrelerine ait bilgilerin verilen 

kazanıma uygun olduğu görülmüştür. Şekil-3.A’daki şekillere baktığımız zaman hayvan ve bitki 

hücresindeki organeller ve hücrenin yapısı belirtilmiştir. Organellerden her iki hücrede yer alanlar bir 

arada belirtilirken sadece birinde yer alan organeller şekil üzerinde ayrı yerde belirtilmiştir. Böylelikle 

ortak olan organel ve ortak olmayan organeller rahatlıkla görülebilmektedir. Bu durum öğrencilerin 

karşılaştırma yapmasını kolaylaştırmaktadır. Şekil-3.B’de ise organeller hayvan ve bitki hücresi için 

ayrı ayrı gösterilmiştir. Her iki hücrede ortak olan organeller ile ortak olmayan organelleri şekil 

üzerinde ayırt etmek öğrenci açısından zordur. Ancak bu durumu ortadan kaldırmak için Şekil-3.B’de 

hayvan ve bitki hücrelerindeki organellerin hangi hücrede hangi organelin olduğunu gösteren bir tablo 

yapılmıştır. Şekil-3.A da belirtilen hayvan ve bitki hücrelerine örnek olarak ağız içindeki epitel 

hücreleri ve soğan zarı hücresi öğrencilerin öğrendikleri bilgileri gündelik yaşama uygulamalarına 

yardımcı olduğu düşünülmektedir. Bu duruma Şekil-3.B’de hiç değinilmemiştir. Şekil-3.A ve Şekil-

3.B incelendiğinde Şekil-3.B’deki bilgilerin daha ezbere dayalı olduğu düşünülmekte ve okullarda 

uygulanmakta olan eğitim yaklaşımı ile örtüşmediği düşünülmektedir. Şekil.3-A ve Şekil.3-B 

incelendiğinde verilen kazanım ortak olmasına rağmen kitaptaki bilgilerin verilme tarzlarında 

farklılıklar olduğu ve farklılığın öğretilecek bilgilerde farklılık oluşturacağı düşünülmektedir. 

Öğretilecek bilgiler arasındaki farklılığın yazarlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Yazarların 

bilgileri sunarken ve kitaplara yazarken hangi parametrelerden etkilendiği yazarlar ile bir görüşme 

yapılamadığından tam olarak bilinememektedir. Ancak bu durumun öğretilecek bilgiler arasında bir 

farklılık oluşturduğu görülmektedir. Bilimsel bilgilerden öğretilecek bilgilere geçerken oluşan bu 

farklılıkta Chevallard’ın dış didaktiksel dönüşüm teorisi ile açıklanabilmektedir. 
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Hücre Organellerinin İncelenmesi 

Şekil-4.A ve Şekil-4.B incelendiğinde verilen bilgilerin kazanımlara uygunluğu görülmüştür. 

Ancak Şekil-4.A ya baktığımızda organellerin detaylı yapısı verilmiş kazanım dışına çıkılmıştır. Şekil-

4.B de ise konu tam olarak kazanımlar dahilinde verilmiş organellerin detaylı yapısına girilmemiştir. 

Şekil-4.A ve Şekil-4.B incelendiğinde kazanım ortak olmasına rağmen kitaptaki bilgilerin verilme 

tarzlarında farklılıklar olduğu ve farklılığın öğretilecek bilgiler arasında bir farklılık oluşturduğu 

görülmektedir. Bilimsel bilgilerden öğretilecek bilgilere geçerken oluşan bu farklılıkta Chevallard’ın 

dış didaktiksel dönüşüm teorisi ile açıklanabilmektedir. 
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Hücre-Doku-Organ-Sistem-Organizma İlişkisinin İncelenmesi 

Şekil-5.A ve Şekil-5.B kazanımlar çerçevesinde incelendiğinde kazanımları konu olarak 

kapsadığı görülmüştür. Şekil-5.A’da verilen bilgiler daha kısa ve net olarak belirtilmiştir. Bundan 

dolayı K1’de öğrencilerin bilgileri tartışıp kendilerince yorumlama imkanları kısıtlanmıştır. K2’de yer 

alan Şekil-5.B de ise konuya giriş yapmadan önce öğrencileri düşünmeye sevk etmiş ve sonrasında 

konu belirtilmiştir. Şekil-5..A’ya baktığımızda Hücreden organizmaya geçiş sırasında kullanılan 

örnekte kalp kası hücresinden yola çıkılmış ve organizma olarak da insan örneği verilmiştir. Şekil-

5.B’de ise örnek verilmeden resimlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Şekil-5.A ve Şekil-5.B’yi 

karşılaştırdığımız zaman Şekil-5.A’da kullanılan örneklerin öğrenilmesi hayata aktarılması daha kolay 

olacaktır. Çünkü öğrenci kendi vücudunu tanıyacak ve öğrendiklerini transfer edecektir. Şekil-5.B’de 

ise öğrenci kullanılan şekilleri ezberleme yoluna gidecek günlük yaşama uygulamada biraz daha 

zorlanacağı düşünülmektedir. Bu sebeplerden dolayı da her iki kitaptaki öğretilen bilgiler arasında 

farklılıkların oluştuğu görülmüştür. Öğretilecek bilgilerde oluşan bu farklılıkta Chevallard’ın dış 

didaktiksel dönüşüm teorisi ile açıklanabilmektedir. 
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Hücre Bölünmesinin İncelenmesi 

Şekil-6.A ve Şekil-6.B kazanımlar çerçevesinde ele alındığında Şekil-6.B’de yer alan bilgilerin Şekil-

6.A’ya göre daha kapsamlı olduğu ve kazanımları daha çok  kapsadığı görülmüştür. Yine Şekil-6.B’de 

görsellere yer verilirken Şekil-6.A’da görsellere yer verilmemiştir. Bu sebeplere bağlı olarak 

öğretilecek bilgiler arasında farklılık oluştuğu tespit edilmiştir. Öğretilecek bilgiler arasındaki oluşan 

bu farklılık Chevallard’ın dış didaktiksel dönüşüm teorisi ile açıklanabilmektedir.  

 
Mitoz Bölünme ve Evrelerinin İncelenmesi 

Şekil-7.A ve Şekil-7.B’ye kazanımlar çerçevesinden baktığımızda verilen bilgilerin 

kazanımlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Şekil-7.A ve Şekil-7.B’de verilen örneklerin benzerlik 

gösterdiği tespit edilmiştir ve öğretilen bilgilerde farklılık oluşmamıştır. Ancak Şekil-7.A’da Şekil-

7.B’ye göre daha çok görsele yer verilmiştir. Şekil-7.A’da daha çok görselin yer alması bilgilerin 

öğretilmesinde az da olsa bir farklılık yaratıcılık göstereceği düşünülmüştür. Bu sebepten dolayı da 

öğretilen bilgiler arasında bir farklılık olduğu düşünülmektedir. Öğretilecek bilgiler arasında oluşan bu 

farklılıkta Chevallard’ın dış didaktiksel dönüşüm teorisi ile açıklanabilmektedir. 
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Şekil-8.A ve Şekil-8.B kazanımlara bağlı olarak incelendiğinde verilene bilgilerin kazanımlara 

uygun olduğu hatta kazanımdan daha fazla bilgiye yer verildiği tespit edilmiştir. Şekil-8.A’da mitozun 

evleri birbirini izleyen sıralar şeklinde belirtilmiş ve şekil üzerinde fazla detaya girilmemiştir. Şeklin 

detaylandırılması aşağıda açıklamalar ile sağlanmıştır. Şekil-8.B’de ise mitozun evreleri belirtilirken 

kavramlar şekil üzerinde hangi evrede ortaya çıktıkları gösterilmiştir. Şekil-8.B bu yönüyle kazanımda 

yer alan bilgiden daha fazla bilgiye değinmiştir. Her iki şekilde de hayvan ve bitki hücresinde 

gerçekleşen mitoz bölünme gösterilmiş ve şekiller ile açıklanmıştır. Şekil-8.A’da verilen mitoz 

bölünmenin özellikleri bilgileri Şekil-8.B’de belirtilmemiştir. Şekiller incelendikten sonra Şekil-8.A 

ve Şekil-8.B’de öğretilen bilgiler arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Öğretilen bilgiler 

arasında oluşan bu farklılık Chevallard’ın dış didaktiksel dönüşüm teorisi ile açıklanabilmektedir. 

Mayoz Bölünme ve Evrelerinin İncelenmesi 

Şekil-10.A’da verilen bilgiler kazanımı tam olarak yansıtırken Şekil-10.B’de verilen bilgiler 

kazanımı tam olarak yansıtmamaktadır. Şekil-10.A’da verilen bilgilerde öğrenciler Sperm ve Yumurta 

hücresinin nasıl oluştuğunu detaylı olarak şekil üzerinde görebilmektedir. Şekil-10.B’de ise Sperm ve 

Yumurta hücresinin oluşumu görülememektedir. Bu durum öğretilecek bilgiler arasında farklılıklar 

oluşmasına neden olmaktadır. Öğretilecek bilgiler arasında oluşan bu farklılık Chevallard’ın dış 

didaktiksel dönüşüm teorisi ile açıklanabilmektedir. 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yapılan incelemeler dahilinde K1 ders kitabında ele alınan konuların K2 ders kitabına oranla 

kazanım olarak daha çok kapsadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Elde edilen bulgular ışığında K1 ders kitabında kullanılan şekillerin K2 ders kitabına oranla 

daha anlaşılır, sade ve günlük yaşamla ilişkili olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmadaki bulgulara göre K1 kaynağının K2 kaynağına göre kazanımlara daha yakın olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Buna bağlı olarak ülkemizde yapılacak olan ulusal sınavlara hazırlanırken 

öğretmenlerin K2 kaynağı yerine K1 kaynağını tercih etmeleri ve öğrenciler arasında bilgi farkının 

oluşması engellenmelidir.  

Yapılan incelemede K1 kaynağında K2 kaynağına göre daha fazla görsel içerik olduğu tespit 

edilmiştir. Öğrenme gerçekleşirken görsel öğenin fazla olması bilginin kalıcılığına pozitif bir etki 

yapacağından K2 kaynağı yerine K1 kaynağının kullanımasının daha uygun olacağı öngörülmektedir. 

Bulguların ışığında K2 kaynağının yalnızca Hücre Bölünmesinde K1 kaynağına oranla konuyu 

daha kapsamlı ele aldığı, daha çok görsele yer verdiği görülmüştür. Hücre Bölünmesi konusunda K2 

kaynağındaki bilgiler tercih edilirse öğretilecek bilgiler kazanımlara daha yakın olacaktır.  

Her iki yayında da konu anlatım sırası benzer şekilde ele alındığı tespit edilmiştir. 

ÖNERİLER 

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki önerilerde 

bulunulmuştur.  

Ele alınan fen kavramlarının konusu değiştirilip 7. sınıf düzeyinde yer alan başka bir konu 

alanı ile çalışma yapılabilir. 

Çalışmanın düzeyi ortaokul düzeyinden ortaöğretim düzeyine çıkartılabilir.  
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Çalışmada kullanılan konu piyasadaki başka kaynaklarda dahil edilerek ele alınıp çalışmanın 

kapsamı daha da genişletilebilir. 

Yapılan çalışma yabancı ülkelerdeki Fen Bilimleri Öğretim Programları ile karşılaştırılıp 

didaktiksel dönüşüm açısından ele alınabilir. 
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ÖZET 

Araştırma kapsamında bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin üstün zeka, üstün yetenek ve özel 

yetenek kavramlarına yönelik bakış açılarını ve hangi kavramın kullanımının daha doğru olacağına yönelik 

görüşlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin konu alanındaki kavramsal 

bakış açılarının ve görüşlerinin derinlemesine incelenecek olması nedeniyle araştırma özel durum yöntemi tercih 

edilerek yürütülmektedir. Nitel araştırma perspektifine sahip olan bu araştırmanın katılımcı grubunu Trabzon il 

merkezinde yer alan Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğretmenlik görevini yerine getirmekte olan bireyler 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak klinik mülakat çalışmaları yürütülmekte ve elde edilen 

veriler içerik analizi işlemine tabii tutulmaktadır. Ayrıca araştırmada etik kurallar gereğince katılımcılar Ö01, 

Ö02, ... ve Ö18 şeklinde kodlanmaktadırlar. Yapılan analiz işlemleri sonucunda bilim ve sanat merkezinde 

eğitim görmekte olan öğrencilere öğretmenler tarafından üstün yetenekli etiketinin verildiği ve öğretmenlerin 

zeka ile yetenek arasındaki kavramsal karmaşanın altında yatan gerekçelere yönelik olarak farklı zihinsel 

motiflere sahip oldukları belirlenmektedir. Özellikle de uluslararası niteliğe sahip olan ölçme araçları ile birlikte 

ilgili öğrencilerin etiketlemesinin yapılmasının daha anlamlı olacağı belirtilmekte ve konu alanında çalışma 

yürütecek olan araştırmacılara bu doğrultuda çalışmalar yürütmeleri gerektiğine yönelik öneriler sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bilim ve Sanat Merkezi, Öğretmen, Üstün Zekâ, Özel Yetenek, Üstün Yetenek 

ABSTRACT 

The purpose of study is to determine about superior-high intelligence, superior ability and special 

ability. The opinions of science and art center teachers were examined in depth and case study method is 

preferred in this study. The participants of study are teachers from Trabzon Science and Art Center. Clinical 

interviews were used as a data collection tool.  The data obtained from data collection tools were analyzed 

content analysis method. According to ethical rules, participants are coded as O01, O02, …and 018. As a result 

of analysis, science and art center students were named superior ability people by science and art center teachers. 

Science and art center teachers have got different mental models about superior-high intelligence, superior 

ability and special ability. As a result, students should be evaluated with internationally recognized measurement 

tools. In this context, researchers should conduct studies in this subject. 

Keyword: Science and Art Center, Teacher, STEM, Mental Model 
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GİRİŞ 

Bilimsel, ekonomik ve teknolojik açıdan gelişime ve değişime uğramak isteyen toplumlar, 

karşılaştıkları problemlere çözüm üreten, çözüm üretme sürecinde yaratıcılık becerisini kullanan, 

kendini gerçekleştirmiş, bilimsel düşünebilme alışkanlığı kazanmış ve özgün ve orijinal ürünler 

oluşturabilen bireylere ihtiyaç duymaktadır (Ayvacı ve Bebek, 2019). Dolayısıyla da bireylerin sahip 

oldukları becerilerin belirlenmesi, becerileri maksimum kapasite ile kullanabilmesi için gelişim 

sürecin tasarlanması, tasarlanan sürecinin uygulanması ve değerlendirilmesi hem toplumsal hem de 

küresel boyutta oldukça önemlidir (Levent, 2011). Bu bağlamda da toplumsal ya da küresel olarak 

gelişimin ve değişimin sağlanabilmesi için beceri ve gelişimi açısından donanıma sahip bireylerin 

belirlenmesi ve akademik ve sosyal anlamda gelişimlerinin desteklenmesi gerekmektedir. Bu 

gereklilik durumuna bağlı olarak da ilgili bireyler toplumda “pasif çoğunluk” değil “aktif azınlık” 

olarak yer almakta (Cutts-Moseley, 2004) ve beceri ve gelişim açısından yüksek bilgi ve donanıma 

sahip olması nedeniyle üstün zekâlı, üstün yetenekli ya da özel yetenekli bireyler şeklinde 

adlandırılmaktadır. İlgili bireyler için üç farklı kavramın kullanılıyor olması bu bireylerin hangi sıfat 

kullanılarak adlandırılacağı sorusunu öne çıkarmaktadır.  

İlgili bireylere hangi sıfat ile hitap edileceğine yönelik ortak kavram bulabilmek için yurt dışı 

kaynaklı yayımlar incelendiğinde “gifted children” kelimesinin kullanıldığı (Cross, 2017; Johnsen, 

2018; Trail, 2010) ve ilgili kelimeye karşılık olarak yaratıcılık, entelektüellik ve liderlik gibi beceri 

alanlarında yüksek performans kabiliyetine sahip olmaları nedeniyle üstün yetenekli birey şeklinde 

tanımlandığı belirlenmiştir (Worrell ve diğerleri, 2019). Sak (2015) tarafından editörlüğünün yapıldığı 

kitapta ise ilgili beceri ve donanıma sahip olan bireyler “üstün zekalı” şeklinde adlandırılmış hatta 

kitaba da Üstün Zekalılar adı verilmiştir. 2013 yılında “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve 

Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü” tarafından yayımlanan etkinlik örnekleri kılavuzunda özel 

(üstün) yetenek şeklinde başlık kullanılmıştır (MEB, 2013). Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 

yılında “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” uyarınca yayımladığı Bilim ve Sanat Merkezleri 

Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu’nda ilgili bireyler zihinsel, görsel ya da müzik açısından 

yetenekli olmaları nedeniyle özel yetenekli bireyler şeklinde tanımlanmıştır (MEB, 2018). Bu 

bağlamda da üstün zeka, üstün yetenek ve özel yetenek kavramlarının iç içe geçmiş bir şekilde 

kullanıldığı ve tanımlama ya da kullanım açısından net bir ayrımının yapılamadığı gözlenmiştir.  

Öte yandan üstün zekâ, üstün yetenek ve özel yetenek kavramlarının birbirlerinin yerine ya da 

aynı anlamları taşıyor düşüncesi ile kullanıyor olması Türkiye’de yürütülmüş olan yüksek lisans ve 

doktora tezlerine de yansımış olacak ki üstün zekâ kavramını tercih eden (Abdullayeva, 2018; Kurt, 

2018; Mutlu, 2018; Şahin, 2018), üstün yetenek kavramını tercih eden (Çoban, 2018; Kaynar, 2018; 

Özcan, 2018; Sarar, 2018) ve özel yetenek kavramını tercih eden (Bayar, 2018; Demirel, 2018; 

Tohum, 2018; Yurtkulu, 2018) tezlere rastlanmıştır. İlgili tezlerin yürütüldüğü yıllarda göz önüne 

alındığında aynı yıl içerisinde üç kavramın da tercih edildiği dolayısıyla da anlamsal ve kavramsal 

açıdan bütünlüğün sağlanamadığı aşikârdır. Bu temel problem durumu göz önüne alınarak, ilgili 

öğrenci grubunun akademik ve sosyal açıdan gelişimi ana fikri üzerinden uygulamalar yürütülen bilim 

ve sanat merkezlerinde rehberlik rolü üstlenen öğretmenlerin öğrencilerini nitelendirirken hangi 

kavramı kullandıkları ve kavramı kullanma gerekçeleri belirlemek ortak bir dil kullanılması hususunda 

oldukça önemli olacaktır. 
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Problem Durumu 

Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin üstün zekâ, üstün yetenek ve özel yetenek 

kavramlarına yönelik bakış açılarını ve hangi kavramın kullanımının daha doğru olacağına yönelik 

görüşlerini belirlemenin amaçlandığı araştırmanın problem durumları şu şekildedir: 

 Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin zekâ ve üstün zekâ kavramlarına yönelik görüşleri 

nelerdir? 

 Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin yetenek ve üstün yetenek kavramlarına yönelik 

görüşleri nelerdir? 

 Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin üstün zekâ ve üstün yetenek kavramlarına yönelik 

görüşleri arasındaki farklılıklar nelerdir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın yöntem başlığı altında araştırmanın modeli, katılımcılar, veri toplama araçları, 

verilerin analizi ve inanırlık ve tutarlık çalışmaları başlıklarına değinilecektir. 

Araştırmanın Modeli 

Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin üstün zekâ, üstün yetenek ve özel yetenek 

kavramlarına yönelik bakış açılarını ve hangi kavramın kullanımının daha doğru olacağına yönelik 

görüşlerini belirlemenin amaçlandığı araştırmada yöntem olarak özel durum yöntemi tercih edilmiştir. 

Özel durum yöntemi, bir araştırma stratejisini veya bir olguyu bütünsel bir bakış açısı çerçevesinde 

gerçek yaşam bağlantısı ile ele alan, ele aldığı konuyu derinlemesine inceleyen ve incelemelerden elde 

ettiği veriler ile tanımlayıcı ve açıklayıcı analizler çıkaran bir metodolojidir (Yin, 2017). Araştırma 

kapsamında da katılımcıların zekâ ve yetenek konusundaki görüşleri üstünlük ve özellik temaları 

altında derinlemesine inceleneceği için özel durum yönteminin uygun olacağı düşünülmüştür.  

Araştırmanın Katılımcıları 

Araştırmanın katılımcılarını Trabzon il merkezinde yer alan bilim ve sanat merkezinde 

öğretmenlik görevini yerine getirmekte olan farklı branşlardan (Türkçe, fen bilimleri, fizik, kimya, 

kimya, biyoloji, matematik, teknoloji tasarım, resim, yabancı dil, müzik, tarih) toplam 18 öğretmen 

oluşturmaktadır. Öğretmenlerin seçiminde araştırmanın amacına uygunluk ve evreni temsil etme 

kriterleri göz önüne alınarak her branştan öğretmenin seçilmesine dikkat edilmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Katılımcıların üstün zekâ, üstün yetenek ve özel yetenek kavramlarına yönelik görüşleri klinik 

mülakat çalışmaları ile toplanmıştır. Klinik mülakat çalışmaları, bir durum ya da bir olguya yönelik 

olarak düşüncelerin ve zihinsel modellerin belirlendiği ve çözümlendiği araçlardır (DiSessa, 2007). 

Araştırma sürecinde de üstün zekâ, üstün yetenek ve özel yetenek kavramlarına yönelik olarak zihinsel 

modeller ve düşüncelerin belirlenecek olması ilgili aracın tercih edilme sebebidir.  
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Verilerin Analizi 

Katılımcılardan klinik mülakat çalışmaları ile elde edilen verilerin analizinde içerik analizi 

nitel veri analiz programı olan NVivo 9 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Nitel veri analiz 

programı olan NVivo, ses kaydı, video kaydı ya da metin halindeki verilerin indirgenmesi suretiyle 

kodlama işleminin yapılmasına, oluşturulan kodlardan temaların elde edilmesine, değerlendirme 

sürecinde temaların içeriklerinin ve isimlerinin düzenlenmesine ve kodlar ve temalar arası ilişkilerin 

gösterilmesine imkân tanımaktadır (Bazeley ve Jackson, 2015).   

İnanırlık ve Tutarlık Çalışmaları 

Araştırmanın inanırlığı için, uzun süre etkileşim ve katılımcı teyidi faktörleri kullanılmıştır. 

Uzun süreli etkileşim faktörü için katılımcıların görev yaptıkları bilim ve sanat merkezinde mesai 

harcanarak kurum kültürü tanınmış ve uygun ortam içerisinde verilerin alınması sağlanmıştır. 

Katılımcı teyidi ise araştırmanın öznellikten uzaklaşması ve yorum kriterinin ortadan kalkması adına 

tercih edilmiştir. Araştırmanın tutarlığı için farklı kodlayıcılar arasındaki tutarlık NVivo paket 

programı tarafından sağlanan Kappa Güvenirlik kat sayısı ile sağlanmaya çalışılmıştır.   

BULGULAR 

 

Şekil 1. Katılımcıların zekâ ve üstün zekâ kavramlarına yönelik görüşleri 

Şekil 1 incelendiğinde, katılımcıların zekâ kavramına yönelik olarak kalıtsallık, 

geliştirilebilirlik, hayal gücü, öğrenebilme kapasitesi ve organizasyon olmak üzere beş alt tema, üstün 

zekâ kavramına yönelik olarak detaycılık, algısal kuvvet, yaratıcılık, özgüven ve dikkat dağınıklığı 

olmak üzere beş alt tema altında görüşlerini ifade ettikleri görülmektedir. Zekâ kavramına yönelik 

olarak kalıtsallık ve geliştirilebilirlik alt temalarına vurgu yapan Ö16 kodlu katılımcı görüşünü 

“Zekâ, insanların doğuştan sahip oldukları, kalıtsal olarak anne ve babadan gelen ve çevrenin 

etkisiyle geliştirilebilen bir kavramdır. Ancak gelişim durumu çok yüksek boyutlarda değil oldukça 

düşük miktarlardır” şeklinde ifade etmiştir. Zekânın temelinde hayal gücü ve organizasyon 

yeteneğinin varlığına yönelik olarak Ö07 kodlu katılımcı görüşünü “Zekâ, hayal edebilen ve 

hayallerin sınırını zorlayan kişilere ait olan anlamına gelmektedir. Eğer ki, hayal edebilerek bilgileri 

bir araya getirebiliyorsa ve onlardan bir bütün oluşturabiliyorsa o kişi zeki demektir” şeklinde dile 

getirmiştir. Zekâ kavramını öğrenebilme kapasitesi ile ilişkilendiren Ö02 kodlu katılımcı ise 

görüşünü “Ne kadar iyi bir eğitimci olursanız olun eğer karşınızda öğrenebilme kapasitesine sahip 
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bireyler yoksa amacına ulaşamazsınız. İşte zekâ burada devreye giriyor. Öğrenebilmek için zekâ 

olmazsa olmaz” şeklinde açıklamıştır. Üstün zekâ kavramına yönelik olarak yaratıcılık ve özgüven 

alt temalarına vurgu yapan Ö14 kodlu katılımcı görüşünü “Zekâ ile üstün zekâ arasındaki en temel 

fark yaratıcı olmaktır. Zeki bir insan problemi çözmek için çabalar ama üstün zekâlı insan problemi 

çözmek için yaratıcı çözümler üretir. Sonrasında bu çözümleri yüksek özgüvene sahip oldukları için 

gönül rahatlığıyla açıklar” şeklinde ifade etmiştir. Zekânın temelinde detaycılık ve algısal kuvvet 

yeteneğinin varlığına yönelik olarak Ö09 kodlu katılımcı görüşünü “Kurumda da gördüğümüz üzere 

bu çocuklar detaylara aşırı odaklanıyorlar.  Büyük resmi görmek yerine resimdeki detaylar ilgilerini 

çekiyor. Çok üst düzeyde algılama kabiliyetleri ve kuvvetleri var” şeklinde dile getirmiştir. Öte yandan 

üstün zekânın bir göstergesi olarak dikkat dağınıklığı olabileceğine değinen Ö05 kodlu katılımcı ise 

görüşünü “Bana göre ciddi anlamda dikkat dağınıklığı var çocukların. 10 ya da 15 dakika boyunca 

ilgileri oldukça olumlu bir şekilde. Ama bir süre sonrasında dikkatleri dağılıyor ve sonrasında da 

toparlayamıyorlar kendilerini” şeklinde açıklamıştır. 

 

Şekil 2. Katılımcıların yetenek, üstün yetenek ve özel yetenek kavramlarına yönelik görüşleri 

 

Şekil 2 incelendiğinde, katılımcıların yetenek, üstün yetenek ve özel yetenek kavramlarına 

yönelik olarak geliştirilebilirlik, potansiyel ve kapasite alanlarında ortak görüş altında toplandığı; 

üstün yetenek alanında mükemmellik kavramının yer aldığı özel yetenek alanında ise farklılık 

kavramının yer aldığı görülmektedir. Yeteneğin sahip olunan kapasite ve geliştire bilirlik 

özelliklerine dikkat çeken Ö03 kodlu katılımcı görüşünü şeklinde “Her insan yeteneklidir ve bu 

yeteneklerinin kapasitesini bilir. Kimi bu yeteneği geliştirmek için çalışır çabalar kimi ise yeteneğini 

yeterli görür üzerine düşmez” ifade ederken Ö08 kodlu katılımcı ise potansiyele sahip olma faktörü 

üzerine odaklanmış ve görüşünü “Emekleyebilmek, yürüyebilmek, konuşabilmek, koşabilmek gibi 

bebeklikten itibaren sahip olunan potansiyele yetenek denir. Her biri aslında bir yetenektir ve o 

potansiyel bizlerde vardır” şeklinde dile getirmiştir. Yetenekli olmak ile özel yetenekli olmak 

bağlamında bireylerin farklı yeteneklerinin olmasına değinen Ö11 kodlu katılımcı görüşünü “Özel 

yetenekli insan farklı yeteneklere sahip olan insandır. Herkesin yapabildiklerinin daha üstünde bir 

kabiliyet göstermesi gereklidir. Herkes futbol oynar ama profesyonel futbolcu olmak farklılık 

gerektirir” şeklinde açıklamıştır. Yetenekli olmak ile üstün yetenekli olmak bağlamında 

mükemmellik kıstasının varlığına vurgu yapan Ö18 kodlu katılımcı görüşünü “Üstün yetenekli birey 
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mükemmel olan bireydir. Hangi alanda varlık gösteriyorsa o alanda yaptığı işi layıkıyla mükemmel 

bir şekilde ortaya koyar” şeklinde ifade etmiştir. Yetenek, üstün yetenek ve özel yetenek arasındaki 

ilişkiyi ise Ö12 kodlu katılımcı “Yetenek, sahip olunan kapasitedir. Yetenek sıkı ve tekrarlı çalışma ile 

geliştirilebilir. Bir kişiye üstün yetenekli diyebilmek için o alanda mükemmel işler çıkarmış olması 

gerekir. Yani alanının en üst seviyesinde yer alması beklenir. Özel yetenek ise kendi akranlarının 

yapabildikleri ile kendisinin yapabildikleri arasındaki farklılıktır” şeklinde dile getirmiştir. 

 

Şekil 3. Katılımcıların üstün zekâ ve üstün yetenek kavramlarına yönelik görüşleri 

 

Şekil 3 incelendiğinde, katılımcıların üstün zekâ kavramına yönelik olarak zihinsel, dağınıklık, 

bütüncüllük, değer ve doğuştan olmak üzere beş tema; üstün yetenek kavramına yönelik olarak 

psikomotor, çalışkanlık, tek alanlılık, ender ve erişkinlik olmak üzere beş tema altında görüşlerini 

ifade ettikleri görülmektedir. Üstün zekâ ile üstün yetenek kavramları arasındaki farklılığın zihinsel ve 

psikomotor alan arasında olduğunu belirten Ö04 kodlu katılımcı görüşünü “Zekâ zihin ile ilgili bir 

durum iken yetenek daha çok fiziksel alan ile ilgilidir. Zekâ zihnimizin bir göstergesi iken yetenek 

psikomotor açıdan yapabildiklerimizi oluştur” şeklinde ifade etmiştir. Üstün zekâlı bireylerde 

dağınıklık faktörünün bulunduğu üstün yetenekli bireylerin ise yeteneklerini çalışkanlıklarına borçlu 

oldukları ifade eden Ö13 kodlu katılımcı görüşünü “Üstün zekâlı bireyler gözlemlediğim kadarıyla 

zekâlarının göstergesi olarak çok dağınık oluyorlar ve bu dağınıklıkları farklı alanlara yönelmelerine 

neden oluyor. Oysaki üstün yetenekli bireyler yetenek alanlarına yönelik sıkı ve disiplinli çalışarak 

gelişim sağlıyorlar” şeklinde dile getirmiştir. Üstün zekaya sahip kişilerin tek bir alana yönelik değil 

bütüncüllük temeli ile birden çok alana hizmet ettikleri üstün yetenekli bireylerin ise tam tersine tek 

alanlılık temeli üzerinden durumlarını gösterdiklerini dile getiren Ö15 kodlu katılımcı görüşünü “Bir 

tarafta zekanın göstergesi olarak problem çözme, liderlik, eleştirel düşünme, empati kurma vb. birçok 

yeteneği kendi içerisinde barındıran bir birey diğer yanda ise sadece tek bir alana yönelik olarak 

gelişim göstermiş ve uzmanlaşmış kişi. Bence aradaki farklılık bu”  şeklinde açıklamıştır. Üstün zekâlı 

birey için değer üstün yetenekli birey için ender kavramlarını kullanan Ö01 kodlu katılımcı görüşünü  

“Yapabildikleri ve yapabilecekleri göz önüne alındığında toplum tarafından üstün zekâlı bireylere çok 

değer verilmekte ancak farklı oldukları kabul edilmektedir. Üstün yetenekli bireylere ise ender ya da 

nadir insan gözüyle bakılmaktadır ve yeteneklerine imrenme duygusu olmaktadır” şeklinde ifade 

etmiştir. Üstün zekâlılığın doğuştan yeteneğin ise sonradan kazanılmasına yönelik erişkinlik 
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kavramını kullanan Ö04 kodlu katılımcı görüşünü “Zekâ doğuştan gelir ve sahip olduklarında 

kalıtımın etkisi var. Yetenek ise farkına vardıktan sonra yani bir erişkin haline geldikten sonra 

geliştirebilir olduğun şeylerdir” şeklinde dile getirmiştir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin üstün zekâ, üstün yetenek ve özel yetenek 

kavramlarına yönelik bakış açılarının ve hangi kavramın kullanımının daha doğru olacağına yönelik 

görüşlerini belirlemenin amaçlandığı araştırmada veri toplama aracından elde edilen veriler zekâ ve 

üstün zekâ; yetenek, üstün yetenek ve özel yetenek; üstün zekâ ve üstün yetenek durumları göz önüne 

alınarak aşağıda sunulmuştur. 

Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin zeka ve üstün zeka kavramlarına yönelik 

görüşlerinde, zekayı kalıtsallık, geliştirilebilirlik, hayal gücü, öğrenebilme kapasitesi ve organizasyon 

ile; üstün zekayı ise detaycılık, algısal kuvvet, yaratıcılık, özgüven ve dikkat dağınıklığı ile 

ilişkilendirmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin 

öğrencilerine yönelik farkındalıklarının olması ve öğrencilerini tanımlama anlamında literatüre hakim 

olmalarının etkisinin olduğu düşünülmektedir. İlgili duruma yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından üstün zekâ grubuna yönelik yapılan tanımlamada yaratıcılık, liderlik, hızlı öğrenebilme ve 

yaşıtlarından üst düzeyde performans göstergelerine sahip olduğundan bahsedilmiştir (MEB, 2007). 

Webb ve arkadaşları (2016) ise öğrenebilme kapasitesinde genişlik, güçlü hafıza, yüksek iletişim 

becerisi, sıra dışı hayal gücü, bilgileri organize edebilme ve farklı bir mizah anlayışına sahip bireylerin 

toplumsal olarak farklılaştığı ve bu kişilerin “gifted children” şeklinde adlandırıldığı belirtilmiştir. 

Benzer biçimde Renzulli’nin üç halka kuramında da yaratıcılık faktörü ele alınmış ve yetenek, 

yaratıcılık ve motivasyon üçlüsünün kesişim kümesinin üstün zekalılık olarak ifade edildiği 

belirtilmiştir (Sak, 2014). Bu bağlamda bilim ve sanat merkezinde görev yapmakta olan 

öğretmenlerden araştırma kapsamında elde edilen bilgiler ile literatürün paralellik gösterdiği 

belirlenmiştir.  

Yetenek, üstün yetenek ve özel yetenek kavramlarına yönelik bilim ve sanat merkezi 

öğretmenlerinin görüşleri incelendiğinde, her üç kavramında geliştirilebilirlik, potansiyel ve kapasite 

bağlamında ortaklaştığı; mükemmellik bağlamında üstün yetenek kavramına yönelik farklılaştığı; 

farklılık kavramında ise özel yetenek kavramına yönelik olduğu belirlenmiştir. Katılımcılardan elde 

edilen verilerin özellikle de ortaklaşan kavramlarına bakıldığında Türk Dili Kurumu (2018) tarafından 

yapılan tanımlamada yer alan anahtar kavramlar olan potansiyel ve kapasite kavramlarının geçtiği 

görülmüştür. Birbirlerinden ayrım gösteren kavramlara yönelik literatür incelendiğinde ise; Amerikan 

Ulusal Üstün Yetenekli Çocuklar Birliği (NAGC) tarafından yapılan tanımlamada ise üstün yetenekli 

bireyler için olağanüstü performans gösterimi ve mükemmellik faktöründen bahsedilmiştir 

(NAGC,2017). Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak yayımlanan “Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci 

Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu”nda özel yetenekli birey için sosyal-duygusal, zihinsel ve fiziksel 

açıdan akranlarından farklılık gösterdikleri maddeler halinde ifadeleri kullanılmıştır (MEB,2018).  Bu 

bağlamda yetenek, üstün yetenek ve özel yetenek kavramları arasında anlamsal ve kavramsal açıdan 

netliğin olmadığını neye göre özel yetenek neye göre üstün yetenek kavramının kullanılacağının 

kesinlik kazanmadığını söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Öte yandan, Kime göre özel? Kime 

göre üstün? sorularının da bu duruma etki ettiği düşünülmektedir. Eğer yetenek, potansiyel ve 
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kapasite ile ilişkili (TDK, 2018) ise o zaman her bireyin potansiyeli ve kapasitesi vardır. Dolayısıyla 

da her birey için yeteneği özel olabilir. Ancak bu özel yetenek aynı yetenek grubuna sahip kişiler ile 

kıyaslandığında üstün olmayabilir. Dolayısıyla da yetenek kavramına yönelik yapılacak olan 

tanımlamada kriterlerin ve yeteneğin varlığını belirleyecek aracın donanımsal ve şekil açısından uygun 

olması gerekmektedir.  

Üstün zekâ ve üstün yetenek kavramları literatürde birbirinden ayrı olarak düşünülmemekte, 

birlikte ele alınmakta, içe içe geçmekte ya da birbirinin yerine kullanılmaktadır (Ersoy ve Avcı, 2004).  

Ancak araştırma kapsamında katılımcılardan elde edilen verilerde ise, üstün zekayı zihinsel, 

dağınıklık, bütüncüllük, değer ve doğuştan ile; üstün yetenek ise psikomotor, çalışkanlık, tek alanlılık, 

ender ve erişkinlik ile ilişkilendirmiştir. Yapılan ilişkilendirmeler değerlendirildiğinde ise zekâ ve 

yetenek arasında zihinsel ve fiziksel olması, bütüncüllük ve tek alanlılık gibi farklılaşmalar ifade 

edilmiştir. Dolayısıyla da ilgili kavramlar arasında farklılaşmaların olduğunu ve birlikte 

kullanılmasının uygun olmadığı düşünülmektedir. Özellikle de ayrım gösterdiği noktalar olan zihinsel 

ve psikomotor alan ile içerisinde birçok yetenek alanını barındırması ve tek bir alana özgü gelişim 

gösterilmesi kavramsal farklılığın ortaya çıkarılması adına örnek gösterilebilecek niteliktedir. Zekânın 

doğuştan geliyor olması yeteneğin ise ilerleyen yaş grubunda anlaşılır hale gelmesi de diğer bir örnek 

olarak ifade edilebilecek niteliktedir.  

ÖNERİLER 

Araştırmanın öneriler başlığı; araştırmadan elde edilen verilerden çıkarılan sonuçlara ve konu 

alanında araştırma yürütmek isteyen bireylere yol gösterici olması düşüncesi ile iki farklı başlık 

altında ele alınmıştır.  

Araştırma sonuçlarına yönelik öneriler: 

 Zekâ ve yetenek kavramlarına yönelik olarak çeşitli kavramsal hataların ve 

eksiklerinin olması sebebiyle anlamsal ve kavramsal açıdan bütünlük oluşturacak şekilde 

birbirlerinden ayrılan yönlerin de belirtildiği tanımlamaların yapılması önerilmektedir. 

 Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin üstün zekâ, üstün yetenek ve özel yetenek 

kavramlarına yönelik bakış açıları arasındaki anlamsal kargaşanın ortadan kaldırılmasına yönelik 

çalışmalar yürütülerek konu alanında mutabakatın sağlanması gereklidir. 

 İleride yürütülecek olan araştırmalara yönelik öneriler: 

 Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin üstün zekâ, üstün yetenek ve özel yetenek 

kavramlarına yönelik görüşleri ve bakış açıları branş bazında karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilir. 

Böylelikle zekâ ve yetenek kavramlarının branş bazında değerlendirilmesi yapılarak eksiklik ve 

hataların giderilmesi hususunda ön çalışma yerine getirilmiş olacaktır. 

 Zekâ ve yetenek kavramlarına yönelik olarak çeşitli kavramsal hataların ve 

eksiklerinin olması sebebiyle anlamsal ve kavramsal açıdan bütünlük sağlama düşüncesine bağlı 

olarak bilim ve sanat merkezi öğretmenlerine eğitimler verilerek eğitim öncesi ve sonrası durum 

arasındaki farklılaşmaların ortaya çıkarıldığı deneysel çalışmalar yürütülebilir.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin STEM kavramına yönelik görüşlerini ve 

zihinsel modellerini belirlemektir. İfade edilen amaç doğrultusunda nitel araştırma yaklaşımlarından birisi olan 

özel durum çalışması yönteminin kullanıldığı araştırmada, veriler Trabzon il merkezinde yer alan bilim ve sanat 

merkezinde öğretmenlik görevini yerine getirmekte olan bireyler ile yapılan yapılandırılmış mülakat ve çizimler 

aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan yapılardan elde edilen veriler nitel 

yapıya sahip oldukları için analiz sürecinde nitel veri analiz tekniklerinden birisi olan içerik analiz yöntemi tercih 

edilmiştir. Analizler sonucunda bilim ve sanat merkezi öğretmenleri STEM kavramını daha çok fen çalışmaları 

ile bağdaştırmış ve bu yapının fen ve teknoloji arasındaki bağlantıyı sağlamada kullanıldığını ifade etmiştir. 

Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin STEM kavramına yönelik zihinsel modelleri ise daha çok bütünleşik ve 

merkezcil yaklaşım olmak üzere sınıflanmıştır. Ayrıca STEM ile birlikte bilim üretebilme ve kullanabilme 

becerileri olarak bilinen bilimsel süreç becerilerinin de öğrencilere daha aktif olarak kazandırılabileceği vurgusu 

yapılmıştır. Bu duruma ilaveten, bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin büyük bir kısmı STEM'in 

multidisipliner bir anlayış içerisinde bilim ve sanat merkezinde bulunan alanları bir araya getiren entegrasyon ile 

verilmesi gerekliliğini vurgulamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bilim ve Sanat Merkezi, Öğretmen, STEM, Zihinsel Model 

ABSTRACT 

The purpose of study is to determine opinions and mental models of science and art center teachers 

about STEM concept. For this purpose, case study method is preferred in this study. The participants of study are 

teachers from Trabzon Science and Art Center. Structured interviews and drawing techniques were used as a 

data collection tool.  The data obtained from data collection tools were analyzed content analysis method. 

According to opinions of science and art center teachers, STEM covers the studies of science and forms the link 

between science and technology. Mental models of science and art teachers about STEM concept are classified 

as integrated and centripetal approach. In addition, students can gain scientific process skills with STEM 

education. On the other hand, science and art teachers emphasized that STEM should be given with integrated 

subject areas in science and art center. 

Keyword: Science and Art Center, Teacher, STEM, Mental Model 
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GİRİŞ 

21. yüzyıl çağı olarak ifade edilen günümüz dünyasında ekonomik başarıdan sanayileşmeye, 

teknolojik ilerlemeden bilim üretebilmeye hatta günlük yaşam problemlerini çözüme ulaştırabilmeye 

kadar birçok alanda teknoloji ve bilim faktörünün etkisine rastlanılmaktadır (Yıldırım, 2017). 

Teknoloji ve bilim faktörünün hayata yönelik olarak yapmış olduğu etkinin temelinde küreselleşen ve 

gelişen dünya anlayışının yer alıyor olması ilgili alanlarda güncelleme ve revizyonların yapılması 

ihtiyacını doğurmaktadır (Kırkıç ve Aydın, 2018). Bu ihtiyaçların ise çağın ve insanların 

gereksinimleri doğrultusunda şekillenmesi bilimi ve teknolojiyi etkilemekle kalmayıp toplumsal 

kalkınabilme anlayışı çerçevesinde eğitim politikalarına da etki etmektedir (Potkonjak ve diğerleri, 

2016). Etkilenen eğitim politikası ise öğretim programları içerisinde yer alan konu alanı ve kazanım 

boyutunda değişimlerin meydana gelmesine zemin hazırlamaktadır. Bu duruma bağlı olarak bilim ve 

teknoloji alanında hem konu alanında hem de kazanım boyutunda içeriğe sahip olan fen bilimleri 

öğretim programına (Bahar ve diğerleri, 2018), teknoloji ve bilimi üretip kullanabilme ve araştırma-

sorgulama anlayışını kendisine amaç olarak edinen mühendislik kavramının entegre edilmesi 

sağlamıştır (Wang, 2012). Bu entegrasyon sürecinin okullarda uygulanmaya başlamasıyla birlikte fen-

teknoloji-mühendislik ve matematiğin multidisipliner bir şekilde ele alındığı STEM yaklaşımı ortaya 

çıkmış ve “Next Generation Science Standarts” adı altında öğretim programı geliştirilerek dünya 

üzerinde yaygınlaştırılmaya başlamıştır (Akgündüz ve Ertepınar, 2015). 

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin bir araya gelmesi ile oluşan ve bu 

disiplinlerin birbirine entegrasyonu ile anlamlı hale gelen STEM (Bybee, 2013), farklı disiplinleri bir 

araya getiren ve çok boyutlu öğrenmeyi gerçekleştiren bir yaklaşımdır (Rockland ve diğerleri, 2016). 

Bu yaklaşımla birlikte öğrencilerin bilgiyi multidisipliner anlayışa bağlı olarak bütünleştirebileceği ve 

problemleri çözüme ulaştırmak amacıyla yürüteceği çalışmalar ile öğrenmeyi gerçekleştirebileceği ön 

görülmektedir (Aydeniz, 2017).  Aktif bir şekilde eğitim-öğretim sürecine dâhil olacak öğrenci ilgili 

kazanımları sağlanmasının yanında 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan eleştirel düşünme, problem 

çözme, yaratıcılık ve işbirlikli çalışabilme (Ceylan, 2014) gibi özelliklerin kazandırılmasına da katkıda 

bulunmaktadır (Pekbay, 2017). Bununla birlikte STEM yaklaşımının eğitim-öğretim sürecine entegre 

edilmesi öğrencilerin derse olan motivasyonunu arttırmakta ve süreci ilgi çekici kılmaktadır (Yıldırım, 

2018). Bu bağlamda da STEM, öğrencilerin bilişsel ve akademik başarılarını arttırmada (Yıldırım ve 

Altun, 2015), yaratıcılık ve liderlik gibi becerilerini geliştirmede ve teknoloji okuryazarı bireyler 

olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktadır.  

STEM’in öğrenciler üzerindeki etkisi konu alanında yürütülen çalışmaları da etkilemiştir.  

Yapılan literatür incelenmesinde STEM konusunda geliştirilen etkinliklerin öğrencilerin akademik 

başarılarına (Biçer, 2019; Irak, 2019; Neccar, 2019), motivasyonlarına (Asığığan, 2019; Daymaz, 

2019; Kurtuluş, 2019), fenne yönelik tutumuna (Azgın, 2019; Kurtuluş, 2019; Neccar, 2019), 21. 

yüzyıl becerilerine (Çiftçi, 2018; Öner, 2019), bilimsel süreç becerilerine (Bozkurt, 2018; Duygu, 

2018; Kurtuluş, 2019) ve meslek seçimine (Bozkurt, 2018; Dönmez, 2018; Daymaz, 2019) etki ettiği 

belirlenmiştir. Ayrıca literatürde eğitim-öğretim sürecinde rehberlik rolü üstlenen öğretmenlerin de 

STEM etkinliklerine yönelik görüşlerinin belirlendiği çalışmalara da (Akgündüz ve Akpınar, 2018; 

Hacıoğlu, Kavak ve Kavak, 2017; Uğraş, 2017) rastlanmıştır.  Ancak eğitim-öğretim sürecinde 

oryantasyon, destek eğitim, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje 

(Egin, 2019) gibi aşamaların yer aldığı bilim ve sanat merkezlerinde yer alan öğretmenlerin 
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görüşlerinin belirlendiği çalışmalara pek rastlanmamıştır. Oysaki bilim ve sanat merkezlerinde formal 

eğitimlerinin yanı sıra sahip oldukları becerileri geliştirmek isteyen öğrencilere bilimsel araştırma 

temasına bağlı olarak STEM etkinlikleri verilmektedir. Bilim ve sanat merkezlerinde yer alan 

çocukların özel yetenekli çocuklar olduğu düşünüldüğünde, eğitim-öğretim kalitesinin iyileştirilmesi 

için kurumda yer alan öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Öte yandan bu durumun 

bilim ve sanat merkezlerinde yer alan program geliştirme sorunu sürecinde de etkinliklerin 

tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi bazında destek sağlayacaktır.  

Problem Durumu 

Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin STEM kavramına yönelik görüşlerini ve zihinsel 

modellerini belirlemenin amaçlandığı araştırmanın problem durumları şu şekildedir: 

 Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin STEM kavramına yönelik görüşleri nelerdir? 

 Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin STEM kavramına yönelik zihinsel modelleri nasıldır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın yöntem başlığı altında araştırmanın modeli, katılımcılar, veri toplama araçları, 

verilerin analizi ve inanırlık ve tutarlık çalışmaları başlıklarına değinilecektir.  

Araştırmanın Modeli 

Araştırma kapsamında bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin STEM kavramına yönelik 

görüşlerinin ve zihinsel modellerinin belirlenmesi amacına yönelik olarak, araştırmanın problem 

durumlarının dikkate alınması, derinlemesine inceleme sürecinin yürütülmesi gerekliliği ve “Ne, 

Nasıl” gibi sorulara yanıt aranacak olması nedeniyle özel durum çalışması yöntemi tercih edilmiştir.  

Araştırmanın Katılımcıları 

Betimsel nitelikte olan araştırmanın katılımcıları, Trabzon il merkezinde yer alan bilim ve 

sanat merkezinde öğretmenlik görevini yerine getirmekte olan farklı branşlardan (fen bilimleri, fizik, 

kimya, biyoloji, matematik, teknoloji tasarım, resim, coğrafya) toplam 18 öğretmen oluşturmaktadır. 

Öğretmenlerin seçiminde STEM alanı ile ilişki temel faktörü göz önüne alındığı için diğer branşlarda 

(yabancı dil, müzik, tarih, edebiyat) yer alan öğretmenler araştırma sürecine dâhil edilmemiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında katılımcıların STEM konusundaki görüşlerini ve zihinsel modellerini 

belirleme amacı doğrultusunda klinik mülakat ve çizim çalışmaları ile veriler toplanmıştır. Klinik 

mülakat çalışmaları, bir durum bir konu ya da bir olgu hakkında bireylerin sahip oldukları becerilerin 

ve davranışların çözümlenmesinde tercih edilen ve süreci derinlemesine incelemeye imkân tanıması 

(Di Sessa, 2007) sebebiyle tercih edilmiştir. Çizim çalışmaları ise bireylerin sahip oldukları zihinsel 

modellerin ortaya çıkartılmasında ve zihinsel motifleri değerlendirme üzerine yürütülecek 

araştırmalarda tercih edilmesi nedeniyle (Kıray, 2016) kullanılmıştır.  
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Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında tercih edilen veri toplama araçlarından elde edilen verilerin analiz sürecinde, 

verilerin kategorize edilmesine imkân tanıyan ve sistematik bir şekilde incelenmesine fırsat veren (Lichtman, 

2010) içerik analizi tekniği ile veriler analiz edilmiştir. Bu süreç içerisinde verilerin indirgenmesi, indirgenen 

verilerden kodların oluşturulması, kodların kategorize edilmesini sağlayan temaların meydana getirilmesi, 

temaların geçerlik ve güvenirliklerinin sağlanması ve son halini verme (Cohen, Manion ve Morrison, 2007) 

basamakları yürütülmüştür.  

İnanırlık ve Tutarlık Çalışmaları 

Nitel araştırma temeli üzerine yürütülen araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik faktörleri için 

inanırlık ve tutarlık çalışmalarından bahsedilmektedir. İnanırlık faktörü için katılımcılardan elde edilen 

verilerden oluşturulan kodların katılımcılara yeniden sorulması ile birlikte katılımcı teyidi ve 

oluşturulan kodlamalar ile temaların uygunluğu ve içeriğinin değerlendirilmesi konusunda ise uzman 

görüşü alınmıştır. Tutarlık faktörü için ise farklı kodlayıcılar tarafından kodlamaların gözden 

geçirilmesi suretiyle kodlayıcılar arası uyum ile sağlanmaya çalışılmıştır.  

BULGULAR 

Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin STEM kavramına yönelik görüşleri ve zihinsel 

modellerini belirlemek amacıyla kullanılan veri toplama araçlarından elde edilen veriler “STEM 

nedir?” ,  “STEM’in özellikleri nelerdir?” , “STEM’den beklentileri nelerdir?” ve “STEM kavramına 

yönelik çizimleri nasıldır?” alt başlıkları göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.  

Bilim ve sanat merkezinde yer alan öğretmenlerin “STEM nedir?” alt başlığına yönelik 

görüşleri Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Katılımcıların STEM kavramına yönelik görüşleri ve frekansları 

Tema  Kod  Frekans Yüzde  

Öğretim Yöntemi  
Bilgisayar Destekli Öğretim  2 8,69  

Proje Tabanlı Öğretim  1 4,34  

Teknolojik Çalışmalar  
Robotik / Lego  1 4,34  

Ürün Oluşturma  2 8,69  

Fen Çalışmaları  
FTTÇ Bağlantısı  9 39,13  

Günlük Hayat İlişkisi  2 8,69  

Beceri Gelişimi  
Bilimsel Süreç Becerileri  4 17,39  

Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme  2 8,69  

 

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların STEM kavramına yönelik olarak öğretim yöntemi, 

teknolojik çalışmalar, fen çalışmaları ve beceri gelişimi olmak üzere dört tema altında görüşlerini ifade 

ettikleri görülmektedir. STEM’in bir öğretim yöntemi olduğuna yönelik Ö04 kodlu katılımcı 

görüşünü “STEM, karşılaşılan problemin üstesinden gelebilmek adına öğrencilerden proje yapmalarının 

beklendiği proje tabanına oturtulmuş bir öğretim yöntemidir” şeklinde belirtirken, Ö09 kodlu katılımcı ise 

görüşünü “STEM kelimesi bende bilgisayar ve bilgisayara bağlı uygulamalar ile yürütülen bir öğretim sürecini 

çağrıştırmaktadır” şeklinde ifade etmiştir.  STEM kavramının teknolojik çalışmaları çağrıştırdığını 
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belirten Ö17 kodlu katılımcı görüşünü “Robotik uygulamaların yürütüldüğü etkinliklere STEM 

denilmektedir. Okulumuzda bulunan lego setleri ile birlikte bizlerde STEM etkinliklerini yürütmeyi çalışıyoruz” 

şeklinde dile getirirken Ö12 kodlu katılımcı ise görüşünü “Öğrencilerimizin teknolojik araç gereçleri 

kullanarak ürün oluşturdukları ve ürünlerini sergileyebilme fırsatı bulduğu çalışmalardır” şeklinde ifade 

etmiştir. STEM’in fen çalışmaları temeli üzerine kurulduğunu belirten Ö02 kodlu katılımcı görüşünü 

“STEM kavramının içerdiği bileşenlere bakıldığı zaman fen ve teknolojinin çevre üzerine etkisine yönelik 

uygulamaların yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla da STEM’in fen, teknoloji, toplum ve çevre üzerine etkisi 

bulunmaktadır”  şeklinde açıklarken Ö18 kodlu katılımcı “Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları 

sorunları çözüme ulaştırabilmeleri için kullandıkları döngü STEM sayesindedir” şeklinde ifade etmiştir.  

STEM’in beceri gelişimi üzerine odaklanmasına yönelik olarak Ö07 kodlu katılımcı “STEM’in 

içerisinde yer alan bağlamların öğrencilerin ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, model oluşturma gibi bilimsel 

süreç becerileri üzerine etkisi bulunmaktadır” görüşünü şeklinde belirtirken Ö13 kodlu katılımcı ise 

görüşünü “Son yıllarda akademik alanda yürütülen araştırmalarda ön plana çıkan kavramlar olan eleştirel ve 

yaratıcı düşünme becerilerine STEM etkinlikleri etki etmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin ilgili becerilinin 

gelişimi için STEM etkinlikleri önem kazanmıştır”  şeklinde ifade etmiştir.  

Bilim ve sanat merkezinde yer alan öğretmenlerin “STEM’in özellikleri nelerdir?” alt 

başlığına yönelik görüşleri Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Katılımcıların STEM’in özelliklerine yönelik görüşleri ve frekansları 

Tema  Kod  Frekans Yüzde 

Beceri Kazandırma  
21. Yüzyıl Becerileri  7 24,13 

Bilimsel Süreç Becerileri  4 13,79 

Öğrenmeyi Sağlama  
Anlamlı Öğrenme  3 10,34 

Kalıcı Öğrenme  3 10,34 

Bilimsel Araştırmaya Teşvik Etme  
Araştırma- Sorgulama  5 17,24 

Proje Üretme  2 6,89 

Entegrasyon – İş Birliği  
Teknoloji- Bilim  3 10,34 

Mühendislik- Bilim  2 6,89 

 

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların STEM özelliklerine yönelik olarak beceri kazandırma, 

öğrenmeyi sağlama, bilimsel araştırmaya teşvik etme ve entegrasyon-iş birliği olmak üzere dört tema 

altında görüşlerini ifade ettikleri görülmektedir. STEM etkinliklerinin öğrencilere beceri kazandırma 

gibi bir özelliği olmasına yönelik Ö01 kodlu katılımcı görüşünü “STEM ile birlikte girişimcilik, yaratıcılık 

ve çağın gerektirdiği teknolojiyi etkili kullanabilme gibi becerilerin öğrencilere kazandırılması 

hedeflenmektedir” şeklinde belirtirken, Ö10 kodlu katılımcı ise görüşünü “Bilim üretebilme ya da bilim 

kullanabilme için gerekli becerilerin kazandırılmasında bilim insanı gibi araştırma sürecinden geçirilmesi için 

STEM etkinliklerinin yürütülmesi gerekmektedir” şeklinde ifade etmiştir. STEM’in öğrenmeyi sağlama 

özelliği üzerine öğrenme aktivitesine yönelik sürecin yürütüldüğünü belirten Ö05 kodlu katılımcı 

görüşünü “STEM uygulamaları ile birlikte öğrencileri araştırmaya sevk ettiği için anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi 

sağlama özelliğine sahip olduğu söylenebilir” şeklinde ifade etmiştir. STEM’in öğrenciyi araştırmaya sevk 

etme, araştırmaya yöneltme gibi bilimsel araştırmaya teşvik etme özelliğinin varlığına yönelik 

olarak Ö11 kodlu katılımcı görüşünü “STEM etkinliğinin temelinde proje mantığı bulunduğu için 

öğrencilerin araştırma yürütmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Dolaylı yoldan da olsa öğrencileri araştırmaya 

sevk etme özelliğine sahiptir”  şeklinde açıklarken Ö16 kodlu katılımcı “STEM ile birlikte öğrencilere proje 

üretme gibi araştırma sürecine yöneltilmektedir” şeklinde ifade etmiştir.  STEM’in alanlar arası 
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entegrasyon-iş birliği sağladığı özelliğine yönelik olarak Ö06 kodlu katılımcı görüşünü “STEM 

multidisipliner bir yaklaşımdır. Bu disipliner yaklaşıma bağlı olarak teknoloji ile bilim ve mühendislik ile bilim 

arasında iş birliği vardur. Bu bağlamda da entegre bir sistem özelliğine sahiptir” şeklinde ifade etmiştir. 

Bilim ve sanat merkezinde yer alan öğretmenlerin “STEM’den beklentileri nelerdir?” alt 

başlığına yönelik görüşleri Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3. Katılımcıların STEM’den beklentilerine yönelik görüşleri ve frekansları 

Tema  Kod  Frekans Yüzde  

Öğrenci Kavramının Değişimi  
Mühendis Öğrenci  8 24,24  

PISA ve TIMMS Sınav Başarısı  3 8,82  

Öğretmen Kavramının Değişimi  
Mühendis Öğretmen  8 24,24  

Teknoloji Okuryazarı Öğretmen  4 11,76  

Toplumsal Eğitim Kavramımın 

Değişimi  

Üretici Toplum Profili  3 8,82  

Teknoloji ve Bilimi Kullanabilen Toplum  7 20,58  

 

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların STEM’den beklentilerine yönelik olarak öğrenci 

kavramının değişimi, öğretmen kavramının değişimi ve toplumsal eğitim kavramının değişimi olmak 

üzere üç tema altında görüşlerini ifade ettikleri görülmektedir. STEM’in sahip olduğu özellikler 

nedeniyle öğrenci kavramının değişime uğraması gerektiğine yönelik olarak Ö08 kodlu katılımcı 

görüşünü “Teknoloji ve bilimin gelişiminin her geçen gün daha fazla olması öğrenci kavramına da etki 

etmektedir. Artık yeni nesil öğrencilerin teknolojiyi kullanmak değil de teknoloji üretmek mantığı üzerine 

eğitilmesi ve mühendis öğrencilerin yetiştirilmesi gerekmektedir” şeklinde belirtirken, Ö15 kodlu katılımcı 

ise görüşünü “Ülke olarak PISA ve TIMMS sınav başarılarımızı göz önüne aldığımızda öğrencilerin bir 

değişim sürecine girmesi gerekmektedir. Bu bağlamda da STEM ile birlikte öğrenci kavramı değişmeli ve 

öğrenci başarıların da arttırılabileceği ön görülmektedir” şeklinde ifade etmiştir.  STEM ile birlikte 

öğretmen kavramının değişime uğrama ön görüsüne yönelik olarak Ö03 kodlu katılımcı görüşünü 

“Öğretmenlerin sadece alan bilgileri ile STEM etkinliklerini yürütmesi mümkün olmayacaktır. Öğretmenlerin 

bir mühendis gibi süreci izlemesi, problemlerin çözümünde uzman olarak rehberlik etmesi ve teknoloji 

okuryazarı olmaları gerekmektedir” şeklinde açıklamıştır. STEM uygulamaları ile birlikte öğretmen ve 

öğrenci kavramsal değişiminin sonucunda toplumsal eğitim kavramının değişime uğrayacağına 

yönelik olarak Ö14 kodlu katılımcı görüşünü “STEM etkinliğinin temelinde proje mantığı bulunduğu için 

problemin üstesinden gelebilmek için öğrencilerin araştırma yürütmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Dolaylı 

yoldan da olsa öğrencileri araştırmaya sevk etme özelliğine sahiptir”  şeklinde açıklarken Ö14 kodlu 

katılımcı “Öğrencilerin ve öğretmenlerin teknoloji açısından efektif bir yapıya sahip olması şüphesiz ki toplumu 

da etkileyecektir. Dolayısıyla da teknoloji ve bilimi kullanan, kendi kendine yetebilen ve üreten toplumlar 

meydana gelecektir” şeklinde dile getirmiştir. 

Bilim ve sanat merkezinde yer alan öğretmenlerin “STEM kavramına yönelik çizimleri 

nasıldır?” alt başlığına yönelik görüşleri Şekil 1’de sunulmuştur.  
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Şekil 1. Katılımcıların STEM kavramına yönelik çizimleri 

 

Şekil 1 incelendiğinde, katılımcıların STEM kavramına yönelik çizimleri merkeze STEM 

kavramını koyarak STEM içerisinde yer alan kavramları tek yönle ok ile dışa doğru belirtildiği 

merkezcil STEM, STEM kavramının merkeze alındığı ve alt kavramlar arası ilişkinin çift yönlü ok ile 

gösterildiği bütünleşik STEM, matematik fen ve mühendislik kavramlarının kümeler ile gösterildiği 

ve kesişim kümesinin bilimden meydana geldiği kümesel STEM, kavramsal olarak bir örüntü 

şeklinde değil zihinsel model olarak kavramların ortaya çıkan zihinsel STEM ve kavramın 

bağdaştırılarak benzetim ve ilişkilerin kurularak anlatıldığı bağdaştırılmış STEM olmak üzere beş alt 

tema altında toplanmaktadır.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin STEM kavramına yönelik görüşlerinin ve zihinsel 

modellerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen araştırmada veri toplama aracından elde edilen veriler 

STEM kavramı, STEM’in özellikleri, STEM’den beklentiler ve STEM’e yönelik kavramsal çizimler 

değişkenleri göz önüne alınarak aşağıda sunulmuştur. 

Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin STEM kavramına yönelik zihinsel modellerinde 

STEM’in öğretim yöntemi olduğu, teknolojik çalışmalar sonucunda oluştuğu, fen çalışmaları ile 

ilişkili olduğu ve beceri gelişimi üzerine odaklanan bir süreç olduğu vurgulanmıştır. Özellikle de 

STEM çalışmaları ile birlikte fen-teknoloji-toplum-çevre bağlantısının oldukça efektif bir şekilde 

sağlanabileceği ortaya çıkarılmıştır. Fen-teknoloji-toplum-çevre bağlantısı, 2007 yılında fen bilimleri 

dersi öğretim programında kendisine kazanım ve öğrenme boyutunda bulmuş bir kavramdır 

(Gömleksiz ve Bulut, 2007). Bu kavramın önemi program tasarlayıcıları ve uygulayıcıları tarafından 

anlaşılmış olacak ki sadece kazanım ve öğrenme boyutu ile sınırlı kalmamış fen ve teknoloji 

okuryazarlığı kavramına da etki ederek (Yener ve diğerleri, 2018) bütüncüllük anlayışı ile sürecin 

yürütülmesi gerekliliğinin temellerini hazırlamıştır. İlgili gereklilik durumu bilim ve teknolojide 

meydana gelen gelişimlerde dikkate alınarak öğretim programında çeşitli revizyonların meydana 

gelmesine neden olmuş (Hacıoğlu, Yamak ve Kavak, 2017) ve multidisipliner bir yaklaşım olan 

STEM’in hem kazanım hem beceri gelişimi hem de değer ve tutum boyutunda fen bilimleri dersi 

öğretim programına entegre edilmesi sağlanmıştır (National Academy of Engineering, 2010; Next 

Generation Science Standarts, 2013). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik kavramların birleşimi 
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olan STEM’in (Dugger, 2010) programa entegrasyonu, içerdiği disiplinlerin günlük hayatın hemen her 

parçasında karşılaşılabilir olması ve arasındaki ilişkinin küresel olması nedeniyle eğitim-öğretim 

sürecinin paydaşlarını etkilemiştir (Honey, Pearson ve Schweingruber, 2014; Shaughnessy 2013). 

Etkilenen paydaşlar ise dolaylı yoldan da olsa çevresini ve toplumu sürece dâhil etmiştir. Bu bağlamda 

da eğitim-öğretim süreci içerisinde son yıllarda popülerliğini arttıran STEM kavramının ve 

etkinliklerinin sadece eğitim-öğretim sürecinin uygulanıcısı olan öğrencileri değil öğrencilerin 

çevrelerini ve bulundukları toplumları da etkilediğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır. 

Dolayısıyla da araştırma kapsamında STEM’in fen-teknoloji-toplum ve çevre arasındaki etkileşime 

etki ettiği ve değişim sürecinin işlediğine değinilmesi desteklenebilir ve anlamlı bulunmuştur. Öte 

yandan STEM kavramına yönelik olarak katılımcıların teknoloji boyutunu temele alınarak robotik ve 

lego ile uygulamalar üzerinden betimleme ve tanımlama yapmalarında zihinsel modelleri içerisinde 

anlamsal ve kavramsal açıdan eksikler bulunduğu ve ilgili zihinsel modellerin eğitsel faaliyetler ile 

desteklenerek bilimsel hale dönüştürülmesi gerekliği belirlenmiştir.  

STEM’in özelliklerine yönelik bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin görüşleri 

incelendiğinde, anlamlı ve kalıcı öğrenmeye yarar sağladığı, bilimsel araştırmaya teşvik ettiği, 

disiplinler arası entegrasyon ve iş birliğini kurduğu ve beceri kazandırma teması üzerine odaklandığı 

vurgulanmıştır. Özellikle de 21. yüzyıl becerilerinin ve bilimsel süreç becerilerinin öğrencilere 

kazandırılmasında STEM’in oldukça önemli rolünün olduğu belirtilmiştir. Benzer biçimde Bozkurt 

(2014) tarafından mühendislik tasarım temelli fen eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının karar 

verme becerisi, bilimsel süreç becerileri ve sürece yönelik algılarını belirlemek amacıyla yürütülen 

araştırmada da ilgili becerilerin kazandırılmasında STEM etkinliklerinin önemine vurgu yapılmıştır. 

Gökbayrak (2017) tarafından STEM etkinliklerinin fen bilgi öğretmen adaylarının bilimsel süreç 

becerilerin etkisini belirleme amacıyla yürütülen çalışmada da araştırma bulguları ile benzer nitelikte 

olan veriler görülmüştür. Hem literatürde yer alan araştırmalarda hem de katılımcılardan elde edilen 

verilerde 21. yüzyıl becerileri ve bilimsel süreç becerileri alanlarına vurgu yapılmasında ilgili 

becerilerin içeriklerinde yer alan alt beceri alanlarının ve günlük yaşam bağlantısına etkisinin olduğu 

düşünülmektedir. Öğrenme ve yenilikçilik becerileri, bilgi, medya ve teknoloji becerileri ve yaşam ve 

kariyer becerileri olmak üzere üçe ayrılan 21. yüzyıl becerilerinin (Trilling ve Fadel, 2009) içeresinde 

yaratıcılıktan problem çözmeye, bilgi okuryazarlığından medya okuryazarlığına ve üretkenlikten 

liderliğe kadar birçok alt beceri alanı bulunmaktadır (Eryılmaz ve Uluyol, 2015). Bilimsel süreç 

becerilerinin içinde ise gözlem yapma, sınıflama, ölçme, hipotez kurma gibi bilim insanı gibi 

düşünebilme ve olayların çözümlenmesinde bilimsel perspektiflere sahip olma gibi alt beceri alanları 

yer almaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018). 21. yüzyıl becerilerinin ve bilimsel süreç becerilerinin 

içerisinde yer alan alt beceri alanlarının mühendislik tasarım süreci (problemin belirlenmesi, araştırma 

yapılması, çözüm yollarının geliştirilmesi, uygun çözüm yolunun seçilmesi, prototip oluşturulması, 

prototipin test edilmesi, tasarım modelin oluşturulması ve uygulanması) ile öğrencilere aktif bir 

şekilde verilmesi kazanım boyutu açısından beklenen etkinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. 

Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin STEM’den beklentilerine yönelik düşüncelerinde 

öğrenci kavramının mühendis öğrenci olarak değişimi, öğretmen kavramının mühendis öğretmen 

olarak değişimi ve toplumun teknoloji ve bilimi etkili kullanabilen toplum anlayışı olarak değişim 

beklentisi ifade edilmiştir. Ayvacı ve Bebek (2017) tarafından 2013 yılında revize edilen fen bilimleri 

dersi öğretim programında yer alan kazanımların incelenmesi adlı çalışmada da benzer nitelikte veriler 
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elde edilerek mühendis öğrenci kavramına mühendislik temelli eğitim sürecine vurgu yapılmıştır. 

Mühendislik temelli yürütülen fen bilimleri dersleri ile birlikte bilimi kullanan bireylerden bilimi 

üreten bireylere dönüşümün gerçekleşebileceği belirtilmiştir. Bilimi kullanandan bilimi üreten hale 

geçen toplumda, problemin belirlenmesi ile başlayan tasarımın sunulmasıyla sona eren süreç içerisinde 

görev ve sorumlulukların farkına vararak hareket eden öğrenciler mühendis öğrenci kimliğini 

kazanmış olacaktır. Eğitim-öğretim sürecinde ise öğrencileri yaşayacakları problemlere rehberlik 

ederek çözebilen, yaratıcı çözüm önerileri üretebilen ve liderlik edecek olan öğretmenler ise mühendis 

öğretmen kimliğini kazanacaktır. Bu bağlamda da öğrenci ve öğretmen açısından değişen kimlik 

anlayışı bilim ve teknolojiyi etkili kullanabilen toplum düşüncesine evrilmiş olacaktır. Bilimi ve 

teknoloji iyi kullanabilen hatta üretebilen toplumların ise uluslararası öğrenci değerlendirme programı 

olan PISA ve uluslararası matematik ve fen eğilimleri araştırması olan TIMMS sınavlarında başarılı 

olacağını ifade etmek pek de yanlış olmayacaktır.  Dolayısıyla da hem toplumun bilimsel ve akademik 

değerinin yükselmesi hem de geliştirilen tasarımlar sayesinde elde edilebilecek olan ekonomik 

kalkınma durumu göz önüne alınarak mühendis öğrencilerin ve mühendis öğretmenlerin yetişmesine 

imkân tanınmalıdır.  

STEM kavramının içerdiği disiplin alanları ve bu disiplin alanlarının arasında çift yönlü ilişki 

durumu göz önüne alındığında STEM’in kavramsal olarak çiziminde bütünleşiklik ve bağdaştırılmışlık 

kavramlarının ön plana çıkması beklenmektedir. Bu beklenti durumu Akgündüz ve Ertepınar (2015) 

tarafından editörlüğü yapılan “STEM Eğitimi Türkiye Raporu”nda da vurgulanmış ve STEM 

eğitiminin beceri kazanımı, uygulama alan yeterliği ve güçlendirici etkisi gibi konularda bütünleşikliği 

disiplinler arası bilgilerin başarı aktarımı gibi konularda ise bağdaştırıcılığı ele alınmıştır. Ancak 

araştırma kapsamında STEM kavramının kavramsal olarak betimlenmesine yönelik bilim ve sanat 

merkezi öğretmenlerinin çizimleri incelendiğinde, merkezcil STEM, zihinsel STEM, bütünleşik 

STEM, bağdaştırılmış STEM ve kümesel STEM kavramlarına değindikleri belirlenmiştir. Araştırma 

sürecinde katılımcılardan elde edilen verilerde bu şekilde farklılaşmanın meydana gelmesinde bilim ve 

sanat merkezinde öğretmenlerin eğitim-öğretim süreci içerisinde özel yetenekli bireyler ile iletişim 

halinde olmalarının etkisinin olduğu düşünülmektedir. Özel yetenekli bireylerin sahip oldukları 

özellikler gereğince bilim ve sanat merkezinde yer alan öğretmenlerden donanımsal ve pedagojik 

açıdan yeterlilik göstermeleri beklenmekte ve bilimsel ya da akademik alanda yürütecekleri 

araştırmalar ile birlikte anlamsal ve yorumsal açıdan kendilerini geliştirmeleri istenmektedir (Milli 

Eğitim Bakanlığı, 2019). Bu durum göz önüne alınarak bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin sahip 

olması gereken özelliklere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü tarafından “Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu” adı ile 

yayımlanan kılavuzda da ilgili durumlar açıkça belirtilmiş ve öğretmenlerin kendi gelişimlerinden 

sorumlu oldukları ifade edilmiştir. Dolayısıyla da meslektaşlarından farklılık göstermesi beklenen 

bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin araştırma kapsamında STEM konusundaki çizimleri farklı 

perspektiflere sahip olabilme özelliği temeli üzerinden ilgili beklentiye örnek olarak gösterilebilecek 

niteliktedir. 

ÖNERİLER 

Araştırmanın öneriler başlığı; araştırmadan elde edilen verilerden çıkarılan sonuçlara ve konu 

alanında araştırma yürütmek isteyen bireylere yol gösterici olması düşüncesi ile iki farklı başlık 

altında ele alınmıştır.  
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Araştırma sonuçlarına yönelik öneriler: 

 Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin STEM kavramına yönelik sahip oldukları 

zihinsel modellerin anlamsal ve kavramsal açıdan desteklenerek bilimsel modeller haline 

dönüştürülmesi ve STEM farkındalıklarının arttırılması sağlanmalıdır.  

 Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin eğitim-öğretim sürecini STEM etkinlikleri 

zenginleştirmeli ve öğrencilerini proje yapma, tasarlama, geliştirme ve uygulama gibi bilimsel 

araştırma sürecine teşvik etmelidir. 

 STEM’in sahip olduğu beceri gelişim özelliği temele alınarak öğrencilerin beceri 

gelişimleri üzerine odaklanacak etkinliklerin tasarlanmasına yönelik bilim ve sanat merkezi 

öğretmenlerine eğitimlerin verilmesi önerilmektedir. 

 İleride yürütülecek olan araştırmalara yönelik öneriler: 

 Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin STEM kavramına yönelik görüşleri ve 

zihinsel modelleri branş bazında karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilir. Böylelikle hangi alanda, ne 

tür ihtiyaçlara STEM ile cevap verilebileceğine yönelik fizibilite çalışması gerçekleştirilmiş olacaktır.  

 Araştırma kapsamında verilerin toplandığı katılımcı kitlesinin sayısı arttırarak konu 

alanında ülke genelini kapsayabilecek şekilde çeşitli veri toplama araçları ile desteklenmiş araştırma 

süreçleri tasarlanabilir.  

 STEM, STEM etkinliklerinin tasarlanması ve uygulanması, STEM’in doğası gibi 

konularda bilim ve sanat merkezi öğretmenlerine yönelik eğitsel faaliyetlerin tasarlanması ve bu 

faaliyetleri yürütmeden önceki ve sonraki durumlarına değerlendirilerek değişimin ortaya konulmasına 

yönelik deneysel çalışmaların yürütülmesi önerilmektedir.  
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ÖZET 

Anonim halk edebiyatında yer alan ve hece ölçüsüyle söylenen ninniler daha çok annenin çocuğuna 

karşı hissettiği duyguları (sevgi, öğüt, dilek, temenni, dua, şikâyet vs.) ifade eder. Anne ile çocuk arasında, sevgi 

ve ilgiye bağlı bir bağın kurulduğu için ninniler, çocuğun gelişiminde, iletişiminde ve uyumu kuvvetlendiren ve 

kültürel unsurların aktarımında önemlidir. Anneler ninnilerle çocuğuna seslenmekte, onunla iletişim ve etkileşim 

kurmaktadır ve böylece ninniler zamanla anne ve çocuk arasında ortak bir kültür ve ortak bir bağ 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada Rize ilinde Pazar, Fındıklı ve Çamlıhemşin ilçelerinde annelerin çocuklarına 

söylediği ninnileri ortaya koymak ve söylenen ninnilerin konularına göre sınıflandırılması amaçlanmıştır. 

Araştırmada Rize ili Pazar, Fındıklı ve Çamlıhemşin kadınların çoğunlukla kullandıkları ninniler görüşme 

yöntemiyle derlenmiştir. Kaynak kişilerle doğal bir ortamda, yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilmiş ve veriler 

elde edilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu gönüllü katılmayı kabul eden 100 kişi oluşturmaktadır. Bu 

çalışmada elde edilen veriler bireysel görüşme tekniği uygulanarak yapılmış ve içerik analizi yapılarak 

konularına göre incelenmiştir. Çalışma grubunda yer alan kişilerden elde edilen ninniler konulara göre 

sınıflandırılmıştır. Elde edilen veriler Rize İli Pazar, Fındıklı ve Çamlıhemşin ilçelerine ait olmakla birlikte 

çeşitli şekillerde başka yörelerde de kullanılabilmektedir. Konuları açılarından incelendiğinde ilk bakışta annenin 

bebeğine söylediği basit birkaç dize gibi görünen söz konusu ninnilerin, ağırlıklı olarak çocukların anadil ve 

yöresel özellikler taşıdığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Ninni, Çocuk, Çocuk Edebiyatı 

ABSTRACT 

The lullabies, which are included in anonymous folk literature and sung by syllables, express the 

feelings (love, advice, wishes, wishes, prayer, complaints, etc.) that the mother feels towards her child. Lullabies 

are important in the development, communication and adaptation of the child and in the transfer of cultural 

elements, because a bond between love and care is established between the mother and the child. Mothers 

address, communicate and interact with lullabies to their children, so that in time lullabies form a common 

culture and a common bond between mother and child. In this study, it is aimed to reveal the lullabies that 

mothers say to their children in Pazar, Fındıklı and Çamlıhemşin districts in Rize and to classify the lullabies 

according to their subjects. In the study, lullabies mostly used by Pazar, Fındıklı and Çamlıhemşin women in 

Rize province were collected by interview method. A face-to-face interview was conducted with the source 
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persons in a natural environment and the data were obtained. The study group of this study consists of 100 

people who have accepted to participate voluntarily. The data obtained in this study were made by applying the 

individual interview technique and the content analysis was examined according to the subjects. Lullabies 

obtained from the individuals in the study group were classified according to the subjects. The data obtained 

belong to Rize Province Pazar, Fındıklı and Çamlıhemşin districts but can be used in various ways in other 

regions. When the subjects are examined in terms of the lullabies at first glance, these lullabies, which seem to 

be a few simple strings that the mother sings to her baby, have been found to have native and local 

characteristics. 

Keyword: Lullaby, Child, Children's Literature 

1. GİRİŞ 

Ninni, bir bebeği sakinleştirerek uyutmak niyetiyle söyleyenin duygu, algı ve düşüncelerini, 

içinde yaşadığı toplumun şiir, ezgi anlayışı ve kültürel birikimi çerçevesinde sevgi ve şefkat ile 

birleştirip manzum olarak dile getirdiği bir iletişim yoludur (Uğurlu, 2014). “Ninniler, annelerin süt 

emen çocuklarını uyutmak için ezgi ile söyledikleri manzum veya mensur sözlerdir.” (Elçin, 2004). 

Ninniyle ilgili literatüre bakıldığında birçok tanım karşımıza çıkmaktadır. Bu tanımları çoğaltmak 

mümkündür. Ninnilerin çocukların dil gelişiminde önemli bir yere sahip olduğu yapılan çalışmalarla 

ortaya koyulmaktadır. Ninniler üzerine yapılan çalışmalarda ninnilerin çocukların dil gelişiminin 

yanında Karakaya’nın söylediği gibi eğitim açısından çocuğun sosyalleşmesine ve çok yönlü olarak 

eğitilmesine katkıda bulunur; sanat ve edebiyat anlamında estetik yetiyi geliştirir; anne ile maddî ve 

manevî bağlarını güçlendirir; sözlü ve sözsüz iletişimi sağlayan dil yetisini geliştirir (2004). Annelerin 

ninnileri çocuklarına söyleyerek onların dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişimin yanında kültürel 

özellikleri aktarması açısından da çok önemlidir. Tüm ninniler annenin hayatından izler taşımaktadır. 

Hem yaşanan önemli olaylar hem de annenin ninni söyleme anında fiziksel durumu ve buna bağlı 

duygusal durumu ninninin konusunu, işlevini ve yapısını belirlemektedir (Cansız Çek, 2010). 

“Ninniler işlevleri bakımından incelendiğinde bunların çocuğu sakinleştiren, anne ile bebek arasındaki 

iletişimi ve uyumu kuvvetlendiren, çocuğa kazandırılmak istenen birtakım değerlerle ilgili ilk 

mesajları içeren, ayrıca annenin günlük yaşamda ifade edemediği duygu ve düşüncelerini sergileyen 

derin anlamlı ürünler olduğu görülmektedir.” (Çıblak Coşkun, 2013). Anneler duygu, düşüncelerini ve 

toplumun değer yargılarını ninniler vasıtasıyla bebeklerine aktarmaktadırlar. Böylece bireylerin 

eğitimine erken yaşlarda başlandığı söylenebilir (Ayrancı,2017). Ninniler gelenekselliğin başat olduğu 

ulusal kültürün damıtılmış edebî türlerindendir. Geleneğin işlevselleşmesi ve ulusal benliği besleyip 

geliştirmesi yolunda ninnilerin ayrıcalıklı bir konumu söz konusudur. Anılan konum kültürel 

gelişimdeki kritik rolünden, geleneksel yaşamın yön verici belirleyenleri içerisinde bulunmasından 

kaynaklanır (Yılmaz, 2016). 

Anadili öğretimi açısından ninniler düşünüldüğünde çocuğun sözcük dağarcığına ninnilerle 

yeni sözcükler eklenmektedir ve çocuk bu sözcüklerle yaşam arasında bağ kurmaktadır. Ninnilerle 

değerlerin aktarımı da sağlanmış olmakta ve bu doğrultuda, zihinde yapılandırma ve öğrenme daha 

kolay olmaktadır (Yazıcı, 2011).  Ninniler aracılığıyla çocuğa ortak geçmişin bağlayıcı yönü 

vurgulanır. Ninniler, çocuğun yaşamı anlama, tanıma ve keşfetme isteğini destekler. Ninniler ezgili 

yapısı ile aynı zamanda anadili çocuğa tanıtır. Dil sevgisi ve bilincinin uyandırılmasında, kültür ve 

tarihi birikimlere hayat vermede, yaşama ilişkin doğruları aktarmada ninnilerin önemli yeri vardır 

(Karagöz ve İşcan, 2016). 0-6 yaşta çocuğa öğretilmesi gereken temel beceri ve kavramların; halk 
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edebiyatı ürünlerimizde varlığını göstermektedir. “0-6 yaş, çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal 

gelişmelerinin en hızlı olduğu dönemlerden biri olduğu, bu dönemdeki gelişmelerin, çocuğun ileriki 

yaşamında büyük önem taşıdığı” bilinmektedir (Poyraz 2003). Okul öncesi dönemde öğrenme 

“dinleme” ile başlar. Dinleme bebeklerde ilk öğrenme kanalıdır. Bebekler anne karnında 5. aydan 

itibaren dışarıdan gelen sesleri dinlerler. Bu nedenle aileler bebekle konuşmalı, çeşitli sesleri ve 

kelimeleri duymasını sağlamalıdır (Güneş, 2010). Ninniler sayesinde alt yapı oluşturan çocuklar ileriki 

yaşlarında gelişim alanlarındaki kazanımları daha ileri olduğu yapılan çalışmalarda yer almaktadır. 

Bekman’ın (1999) da belirttiği gibi erken çocukluk deneyimleri, çocuğun dil, matematik ve problem 

çözme gibi bilişsel becerilerine temel oluşturduğu gibi çocuğun temel güveni, kendine saygı, 

başkalarıyla etkileşim gibi sosyal ve duygusal becerilerini de güçlendirmektedir. Ninnilerin çocukların 

gelişimlerindeki yeri günümüzde daha sıklıkla belirtilmektedir.   

İşitsel algı anne karnında başlamaktadır. Bebek dünyaya geldiği andan itibaren çevresindeki 

seslere tepki verir. ‘’Bebekler işittikleri sözcüklerin melodik ve ritimsel özelliklerinden hecelerini 

belirlemekte, hecelerin seslerini birleştirerek sözcüğü tanımaktadır. Ninnilerdeki seslerin zenginliği, 

sözlerin müzikal yapısı sözlü kodlamaları kolaylaştırmaktadır. Ninnilerde, dil uyumunu sağlamak için 

ölçü ve uyaktan, çeşitli söz sanatlarından yararlanılmaktadır. Bu nedenle de ninniler, anadilin 

güçlenmesine önemli katkılar sağlamaktadır (Güneş, 2010). ‘’ 

Ninniler, çocuğun yaşamının ilk yıllarında dilin ses özelliklerini tanıma, hece ve sözcükleri 

fark etme becerilerini geliştirmektedir. Böylece dinleme, konuşma, anlama ve okuma becerilerine alt 

yapı oluşturmaktadır. Güneş (2010) ninnilerin çocukların dil ve zihinsel gelişimine etkisini ele aldığı 

çalışmasında ninnilerin çocukların dil, zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimlerine katkısı 

olduğunu bildirir. 

Ninniler annenin bebeğe olan sevgisi ve güzel dilekleriyle sınırlı değildir. Ninni yaratıcısının 

her türlü ruh hali, yaşadığı sorunlar, üzüntüleri, sevinçleri, bunların yanında her türlü toplumsal, siyasi, 

tarihi meseleler, ninni yaratıcısının penceresinden ninnide yerini alır. Toplumsal, tarihi, siyasi 

meseleleri, kültürel genlerin izlerini, görmek mümkündür (Duman, 2016).  Ninni ifadesi ilk 

kullanımında günümüz toplumda tam anlamını bulamamakta ve ninni dinlemeyen kişi için herhangi 

bir şey ifade etmemektedir. Yaşadığımız çağda çocuklara ninni söylenmediği kabul görmüş bir yargı 

olmakla birlikte çocukların bu boşluğu aileleri tarafından tv, video araç gereçleriyle tamamladıkları 

görülmektedir. Bu durum çocuğun bilişsel, sosyal-duygusal ve dil gelişim alanlarını olumsuz şekilde 

etkilemektedir. Ninniler aracılığıyla çocuğa ortak geçmişin bağlayıcı yönü vurgulanır. Ninniler, 

çocuğun yaşamı anlama, tanıma ve keşfetme isteğini destekler. Ninniler ezgili yapısı ile aynı zamanda 

anadili çocuğa tanıtır. Dil sevgisi ve bilincinin uyandırılmasında, kültür ve tarihi birikimlere hayat 

vermede, yaşama ilişkin doğruları aktarmada ninnilerin önemli yeri vardır. (Karagöz ve İşcan, 2016).  

Ninni kavramıyla birlikte ninninin çocuğun gelişimindeki yeri, kültürel aktarımları ve annelerin ninni 

kullanmalarıyla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda örnek ninniler kültürel aktarımın 

sağlanması açısından önemi olduğu yapılan çalışmalarda görülmüştür.  Bu araştırmada ninniler 

çocuğun gelişiminde önemli bir yer tuttukları kadar bir toplumun gelenek görenek ve yaşam tarzlarını 

da içerisinde barındıran en önemli edebiyat türünü olduğu öneminden dolayı Rize yöresinde annelerin 

çocuklarına söylediği ninnilerin ortaya çıkarılması, kültürel özellikleri ve temalarına göre tasnifinin 

yapılması amaçlanmıştır. Rize yöresinde kullanılan ninnilerin unutulmasını önlemek ve kültürel 

aktarımı sağlamak amacıyla yapılmıştır.  
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1.1. Problem Durumu 

Bu araştırma toplumların bilincinden yer alan ninnilerin ortaya çıkarılması unutulmamasının 

önüne geçmek ve Rize ili Pazar, Fındıklı ve Çamlıhemşin yöresine ninnileri araştırılarak hangi 

ninnilerin kullanıldığı sorusuna cevap aranmıştır.  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada Nitel yöntem kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış 

görüşme tekniği direk gözlem altında yapılmıştır. Rize ilindeki “Pazar, Fındıklı ve Çamlıhemşin” 

ilçelerindeki kadınların kullandıkları ninniler görüşme yöntemiyle derlenmiştir. Söz konusu ninniler, 

yüzdelik ve frekans dağılımını içeren tanımlayıcı istatistik yöntemiyle (Büyüköztürk, 2002) 

incelenmiştir. Araştırmada toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak kodlanmış ve temaların 

altına yerleştirilmiştir.  

2.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu Pazar, Fındıklı ve Çamlıhemşin yaşları 20-68 olan 

görüşmeye gönüllü katılmayı kabul eden 100 kişi oluşturmaktadır. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada elde edilen veriler bireysel görüşme tekniği uygulanarak yapılmıştır. Kaynak 

kişilerle doğal bir ortamda, yüz yüze dostça bir görüşme gerçekleştirilmiştir (Balcı, 1995). Bu görüşme 

yöntemiyle araştırmanın amacına uygun veriler elde edilmiştir. Görüşme kılavuzu bireylerin verilerini, 

görüşlerini, deneyimlerini ve duygularını ortaya çıkarma yönünden oldukça güçlüdür (Yıldırım ve 

Şimşek, 2005). Görüşme kılavuzu, görüşmecinin, kaynak kişi ile karşılaştığı anda başlayan ve 

ayrıldığında sona eren görevlerini, değişen ayrıntılarda içeren bir belgedir. Görüşmelerde, genellikle, 

görüşmenin türüne göre değişen ayrıntıda hazırlanır. Görüşme kılavuzu, görüşmecinin uyması gereken 

önemli kuralları hatırlatıcı, görüşme sorularını belli bir sırada içeren ve gerektiğinde kayıt işlerini de 

kolaylaştıracak biçimde hazırlanmış bir listedir (Karasar, 1994). Araştırma kapsamında görüşmeci 

tarafından görüşme kılavuzu oluşturulmuştur. Araştırmacı tarafından gönüllü katılımcılara çocuklarına 

söyledikleri ninnilerin neler olduğunu belirleyebilmek amacıyla “Oğlunuza, kızınıza, yeğenlerinize 

dinlendirirken (uyuturken) kullandığınız veya duyduğunuz ninniler nelerdir? sorusu sorulmuştur.  

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında katılımcılarla yapılan görüşmede tek bir soru yöneltilmiştir. Oğlunuzu, 

kızınızı, yeğeninizi vs. dinlendirirken kullandığınız veya duyduğunuz ninnilerden birkaç örnek 

verebilir misiniz?” görüşme anında not tutmuş veya izin verildiği zaman ses kaydı alınmıştır. 

Araştırmacılar tarafından toplanan veriler daha sonra İçerik analiz yöntemi kullanılarak Ninnilerin 

niteliği konusunda belirlenen 9 Tema çerçevesinde analiz edilmiş, frekansları tablo halinde verilmiştir. 
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Bu çalışmada kullanılan temalar ninnilerin nitelik bakımından Çelebioğlu, (1995); Tuncer ve 

Yardımcı, (2000) tarafında yapılan sınıflandırma kullanılmıştır.  

2.5. Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri 

Derleme sonucunda elde edilen ninniler birinci aşamada hiçbir analize tabi tutulmadan 

yazılmış, İkinci aşamada her bir araştırmacı ninniler türlerine göre ninniler tek tek kontrol etmiştir. 

Üçüncü aşamada ise ninnileri türlerine göre yapılan sınıflandırma birleştirilmiştir. Dördüncü aşamada 

araştırmanın güvenirliliği açısından alan uzmanı 2 kişi tarafından bağımsız bir şekilde, ninni türlerine 

göre değerlendirilmiş ve araştırmacılarla uzman kişilerin görüşleri nitel araştırmadaki güvenilirlik 

formülüne göre hesaplanmıştır. Güvenirlilik: Araştırmanın güvenirlilik çalışması için araştırmacılar 

dışındaki iki alan uzmanı, rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen ninniler için yapılan sınıflandırmaya 

göre değerlendirmiştir. Miles ve Huberman (1994) tarafından önerilen formül (güvenirlik = görüş 

birliği /görüş birliği + görüş ayrılığı) kullanılarak %90 olarak bulunmuştur. 

3. BULGULAR 

Bu bölümde Rize ili Pazar, Fındıklı ve Çamlıhemşin yöresine ait 40 adet ninni, yöresel ağızla 

söyleniş biçimiyle doğal bir şekilde sunulmuştur. 

Tablo 1. Pazar, Fındıklı ve Çamlıhemşin ilçelerine Ait Ninnilerin Frekans Dağılımı Tablosu 

NİNNİLERİN NİTELİĞİ FREKANS  ORAN 

 Pazar Fındıklı Çamlıhemşin Toplam  

1- Sevgi ve şefkat içerikli ninniler  6 3 4 13 32,5 

2- Dilek ve temenni niteliğindeki ninniler  4 3 5 12 30 

3- Dini nitelikteki ninniler  2 1 1 4 10 

4- Övgü ve (yergi) niteliğindeki ninniler  2 2 1 5 12,5 

5- Şikâyet niteliğindeki ninniler  3 1 - 4 10 

6- Öğüt niteliğindeki ninniler  1 1 - 2 5 

7- Çocuk özlemi, ayrılık ve hasret konulu ninniler  - - - - - 

8- Tehdit ve korkutma niteliğindeki ninniler  - - - - - 

9- Bir öyküye dayanan, efsane ya da ağıt 

niteliğindeki ninniler  

- - -  - 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, araştırmada elde edilen bulgular; Sevgi ve Şefkat içerikli ninniler 

% 32,5, Dilek ve temenni niteliğindeki % 32,5, Övgü ve (yergi) niteliğinde %.12,5, Dini niteliğindeki 

% 10, Şikayet niteliğindeki %10 ve Öğüt niteliğindeki %.5 oranında bulunmuştur. Tehdit ve korkutma 

niteliğindeki, Bir Çocuk özlemi, ayrılık ve hasret konulu öyküye dayanan, efsane ya da ağıt içerikli 

ninni bulunmamıştır. 

Pazar İlçesine Ait Ninni Dağılımı Konularına göre şu şekildedir: 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

320 

Sevgi ve şefkat içerikli ninniler 

Nenni yavrum nenni 

Nenni edeyim seni 

Kapat şimdi gözlerini 

Uyurken göreyim seni 

* 

Fış fış kayıkçı 

Kayıkçının küreği 

Tıp tıp atar yüreği 

Akşama fincan böreği 

Yavrum yesin büyüsün 

Tıpış tıpış yürüsün 

* 

Eee nesi var  

Yavrumun nesi var  

Yavrimun uykisi var 

Anasi oni uyutsun 

Eeeeee 

* 

Atem tutam ben seni  

Şekere gatem men seni  

Önüme atem men seni 

* 

Uyu da gunduzlar su gibi dinsun 

Menekşe gözüne kirpikler insun 

Yarun şafak vakti içine sinsun 

Güneşle uyanan kuşların huyi 

Nenni yavrum nenni nenni 

* 

Dandini dandini danalı bebek 

Elleri kolları kınalı bebek 

Annesi maymun babası şebek 

Uyumadı gitti eşek sıpası 

 

Dilek ve temenni niteliğindeki ninniler 

Uyusa oğlum uyusa 

Gözleruni kapasa 

Tüküler çağırsam ona 

Nenni oğlum nenni  

* 

Uyusunda beyusun nenni 

Her okuli o kisun 

Yarun dar gunumuzde 

Dertlerumuzi çözsün 

Uşağum nenni nenni 

Nenni yavrum nenni 

* 

Hop hopun olsun oğlum 

Gül topun olsun oğlum  

Sıralı kavak dibinde 

Toyluğun olsun oğlum 

* 

Uyusun da büyüsün ninni 

Tıpış tıpış yürüsün ninni  

Dandini dandini danalı bebek  

Elleri kolları kınalı bebek  

Eeeeeeeee 

Uyu yavrum ninni 

 

Dini nitelikteki ninniler 

Şimdi havhavı çağıcam 

Oyuncakları yollayacam 

Hu hu hu hu Allah 

Benim oğlum uyur inşallah  

Eeeeeeeeee 

* 

Dandini dandan danatmış 

Mevlam neler yaratmış 

Gözleri kudret helvası 

Burnuda Kabe hurması 

Hu hu hu hu hu meleğim 

 

Övgü ve (yergi) niteliğindeki ninniler 

Denuzlerde yüzer kayuk 

İçi dolu yayunbaluk 

Beyin kızi sağalayuk  

Nenni uşağum nenni 

* 

Dandini dandini danadan 

Yavrum doğmuş anadan 

Böyle güzel doğar mı 

Öyle çirkin anadan 
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Şikâyet niteliğindeki ninniler 

Nenninenninenninenni 

Nenni bebek oyy 

Bebeğim duştu camdan 

Beybabasi gelur Şamdan 

Nenni bebek nenninenni 

Nenni bebek oyy  

Bebeğimi uyutamadum 

Vefasilenbuyutamadum 

Nenninenninenninenni 

Nenni bebek oyy 

* 

Asmaya kurdum salıncak 

Elinede verdim ouncak 

Genemi uyumadın o zilli 

Ağzın burnun dağılacak 

Eeeeeeeee 

* 

Bahçeye kurdum salıncak 

Eline verdim oyuncak 

Uyumadı gitti bizim uşak  

Eeeeeeeee 

 

Öğüt niteliğindeki ninniler 

Minik kizum hoplasun 

Cicisini toplasun 

Beyinuncebeyune 

Hiç eziyet yapmasun 

Fındıklı İlçesine Ait Ninni Dağılımı Konularına 

göre şu şekildedir: 

Sevgi ve şefkat içerikli ninniler 

Yağmur yağar sere serpe 

Kulağında elmas küpe 

Uyuturum kızımı öpe öpe 

Eeeeeeee ninni  

Ninni benim nazlı kızım   

 

 

Yağmur yağar sere serpe  

Oğlum gelir güle güle 

Ter bıyığını sile sile  

Eeeeeeeeee ninni  

Ninni benim güzel oğlum sana ninni  

* 

Tıngırmıngır gelir babası 

Almıs ona at arabası  

Gelir mi acep bunların arkası  

Hadi uyu eşek sıpası  

 

Dilek ve temenni niteliğindeki ninniler 

Şimdi rahat olasun 

Sora beyinecesun 

Büyük adam olunca 

Memleket yönetecesun 

Eeeeee   

* 

Uyuyupta beyinecek nenni 

Adam olup gidecek nenni 

Uyuyup beyinecek nenni 

Adam olup evlecek nenni 

* 

Güzel bebek uyu 

Annen üzülmesin  

Sabaha kadar süzülmesin  

Yum gözlerini güzel bebek  

Uykun gelsin güzel bebek  

Anneni üzme  

Eeeeeeeeeeeeeeee 

 

Dini nitelikteki ninniler 

Ninni diyem eda ile  

Üstünü örteyim diba ile  

Mevlam büyütsün ana ile baba ile  

Ninni bebeğim ninni 

Ninni diyeyim ninni 

Haktan ömür dileyeyim  

Ben kardeşime nen diyeyim  

Ninni desem uyur mu ki  

Tıpış tıpış yürürmü ki 
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Övgü ve (yergi) niteliğindeki ninniler 

Dandini dandini danadan  

Doğmuş bebek anadan  

Böyle güzel doğar mı  

Öyle çirkin anadan  

Dandindandin danadan  

Bir ay doğmuş anadan  

Bağışlasın yaradan  

Eksilmesin aradan   

* 

Sen gelirsen dağ olur 

Ben gelirsem kar olur 

Kırk gün kırk gece düğün olur 

Tatlı olur yeterki 

Uyu eşek sıpası 

 

Şikâyet niteliğindeki ninniler 

Asmaya kurdum salıncak  

Uyumadı gitti bu uşak 

Eline de verdim oyuncak  

Babası gelsin uyuyacak  

Ninni ninni 

Öğüt niteliğindeki ninniler 

Uyu yavrum yine sabah oluyor  

Uyumazsan güzel rengin soluyor 

Babacığın gelmiş bize bakıyor 

Uyu yavrum yine sabah oluyor 

Eeeeeeeeeeeee 

Piş pişşş pişşşş 

Çamlıhemşin İlçesine Ait Ninni Dağılımı 

Konularına göre şu şekildedir: 

 

Sevgi ve şefkat içerikli ninniler 

Atemtutem ben seni 

Şekere katirem seni 

Akşam baban gelende  

Kuçağınaatirem seni  

 

Bahçeye kurdum salıncak 

İçine koydum oyuncak 

Oyuncağın sapı kirazdan 

Babası gelecek birazdan  

* 

Topsinitopsinitopsini 

Gel da kap topsini 

Babası gel bi öp şuni 

* 

Anan seni uyutsun  

Kollarında beyitsun 

Ananın biriciğisun 

Eee uşağum ee 

Dilek ve temenni niteliğindeki ninniler 

Nennicuzelum neni 

Beyiturum ben seni 

Sende bakarsun beni 

Uyu evladum uyu  

* 

Uyusundabeyinsun 

Benim uşağumbeyinsun 

Çayluklarıtoplasun 

Eeeuşağumeee  

* 

Beyinecek çocuğum  

Hemen adam olacak 

Anasini bakacak 

* 

Asmaya da kurdum salıncak  

Eline de verdim oyuncak  

Uyumadı gitti bizim bu uşak 

Babası gelsin hemen uyuyacak 

 

Dini nitelikteki ninniler 

Huu huu huu Allah 

Sen iyilikler ver Allah 

Sen iyilikler verirsen 

Yavrum yürür inşallah 

Huu huu huu Allah 

Sen iyilikler ver Allah 

Sen iyilikler verirsen 

Yavrum büyür inşallah 
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Öğüt niteliğindeki ninniler 

Denizlerde yüzer kayuk 

İçi doli hep baluk 

Beyin kizi sağa layuk 

Nenniuşağumnenni 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma bulguları sonucunda sevgi şefkat içerikli %32,5 oranında bulunmuştur. Dilek ve 

temenni niteliğindeki %30 oranında bulunmuştur. Dini niteliğindeki %10 oranında bulunmuştur. Övgü 

ve (yergi) niteliğinde %12,5 oranında bulunmuştur. Şikâyet niteliğindeki %10 oranında bulunmuştur. 

Öğüt niteliğindeki %5 oranında bulunmuştur. Çocuk özlemi, ayrılık ve hasret konulu, Tehdit ve 

korkutma niteliğindeki ve Bir öyküye dayanan, efsane ya da ağıt içerikli ninni bulunmamıştır. 

Kabadayı (2009)’nın yapmış olduğu çalışmada Konya-Ilgın ve Ereğli yöresine ait ninnilerin frekans 

dağılımı tablosuna bakıldığında en yüksek oranın (%27) övgü ve yergi niteliğindeki ninnilere ait 

olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular sonucunda yöreler arası farklılıklardan dolayı ninnilerin 

niteliğindeki oranlar farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Elde edilen %10 oranında dini ninniler içerdiği tespit edilmiştir. Buna benzer Eroğlu 

(2010)’nun “Türk Ninnilerinde İslami Motifler” çalışmasında; Ninniler üzerine yapılan çalışmalar 

sonucu ninnilerin çoğunun İslami motifler taşıdığı görülmüş ve ninnilerin çocuklardaki kritik 

dönemlere bir öğretici olabileceği vurgulanmıştır. Ninnilerin dini içerikli olması yaşadığımız 

toplumumuzun İslam dinini benimsemesinden dolayı olduğu gözlemlenmiştir. Ninnilerde genelde 

bebeğin uyuması için Allaha yakarış görülür.  

Araştırma bulgularına göre ninni içeriklerinde şikâyet niteliğinde olan ninniler %10 oranında 

bir oran bulunmuştur. Bunun sebebini Kurtuluş (2010) açıklamıştır. Kurtuluş (2010)’un yapmış 

olduğu çalışmada ninnilerin toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üretme işlevi olduğu gibi, aynı 

zamanda bu rollerin tahakkümünden bunalan kadınların duygularını dışa vurmalarını sağlayan sözlü 

kültür ürünleri de olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda ninni içeriklerinden olan şikâyet niteliğinde ki 

ninnilerin var olması muhtemel görülmüştür. Elde edilen ninnilerde Karadeniz yöresine ait kelimelere 

rastlanılmıştır. Araştırma bulgularımız bu noktada Uğurlu (2014) “Kültürel Bellek Aktarıcısı Olarak 

Ninni” çalışmayla benzerlik göstermektedir. Uğurlu (2014)’nun çalışmasında Ninni türünün kültürel 

belleği aktarma özelliği, Türk Dünyası kültür geleneğindeki ninnilerde kullanılan beslenme, giyim-

kuşam, barınma, maddi kültür unsurları ve eğitim gibi kültürel alanların tespit edilmesi suretiyle ele 

alınmıştır.  

Elde edilen verilere bakıldığında ninnilerde nenni, ee-ee hu hu kavramlarının sıkça kullanıldığı 

gözlenmiştir. Kaya ve Özkurt (2017) çalışmasında da benzerlik görülmüştür. Kaya ve Özkurt 

(2017)’nun çalışmasına göre; ninnideki nakaratların (ee, nen nen, hu hu gibi) annenin çocuğun 

durumunu kontrol etmesi ve söyleyeceği bir sonraki ninninin metnini hazırlamak için zaman kazanma 

gibi çok önemli bir fonksiyonu da vardır. 
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Araştırma sonucunda 40 tane Karadeniz kültürünü yansıtan ninniler derlenmiştir. Ninnilerin 

içinde geçen bazı ifadelerin şiveli söylenmesi bu durumu kanıtlar niteliktedir. Örneğin; nenni, 

yavrimun, uykisi, anasi, oni, atem, gatem, insun, huyi, beyusun, uşağum, yarun v.s  Ayrıca ninniler  

Karadeniz kültürüne özgü iklimini, yeryüzü şekillerini, değerlerini, toplumun karakteristik 

özelliklerini yansıtmaktadır.  Ninnilerde geçen çay, fındık, lahana v.s gibi ifadeler Karadeniz yöresine 

ait yiyecekleri yansıtmaktadır. Ninnilerde geçen orman, kavak, dut ağacı gibi ifadeler Karadeniz 

yöresine bitki örtüsünü yansıtmaktadır. Ninnilerde geçen yağmur, kar, duman Karadeniz kültürüne ait 

iklim özelliklerini yansıtmaktadır.  

Çocukların gelişim alanlarına katkı sağlamak için ninniler sıklıkla söylenmelidir. Ninnilerin 

çocuğun gelişim alanlarındaki önemine bakacak olursak ninnilerin içeriği, söyleniş biçimi, ninni 

seçiminde dikkatli olunması gerekmektedir. Ninniler söylenirken çocuğun anlayabileceği şekilde açık 

ve net olmalıdır.  

5. ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda araştırmacılara ve ebeveynlere şu öneriler geliştirilebilir: Ninnilerin 

çocuğun gelişim alanlarına olan katkılarıyla ilgili ebeveynlere eğitim verilmelidir. Ninniler 

kültürümüzü yansıttığı için kültürü yaşatmak adına ninniler sıklıkla söylenmeli ve her yöreye ait 

ninniler CD veya kitap şekline getirilerek bir arşiv oluşturulmalıdır. Müzik eğitiminde ninniler eğitim 

materyali olarak kullanılmalıdır. Çocuğa kavramların öğretilmesinde ninniler kullanılmalıdır.  
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ÖZET 

Bilmeceler ve tekerlemeler hayatımızın birçok alanında yer tutmaktadır. Bilmeceler ve tekerlemeler bizi 

eğlendirirken aynı zamanda da eğitir. Biz farkında olmasak bile bilmeceler ve tekerlemeler bizlere yeni kelimeler 

öğretir, hayal gücümüzü genişletir, diksiyonumuzu düzeltir ve düşünme gücümüzü arttırır. Kültürümüzün 

temellerini oluşturan, Türkçemizin en önemli unsurları bilmeceler ve tekerlemelerdir. Edebiyatımızın anonim 

ürünlerinden olan bu bilmece ve tekerlemeler doğru kullanıldığı takdirde eğitimde de en büyük 

yardımcılarımızdan biri olabilir.  Bu çalışmada Gümüşhane ilindeki Şiran, Torul ve Kürtün ilçelerinde 

yetişkinlerin çocuklarına söylediği bilmece ve tekerlemelerin neler olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Araştırmada Gümüşhane ilindeki Şiran, Torul ve Kürtündeki yetişkinlerin çoğunlukla kullandıkları tekerleme ve 

bilmeceler görüşme yöntemiyle derlenmiştir. Kaynak kişilerle doğal bir ortamda, yüz yüze bir görüşme 

gerçekleştirilmiş ve veriler elde edilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu gönüllü katılmayı kabul eden kişiler 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada elde edilen veriler bireysel görüşme tekniği uygulanarak toplanmış ve buna göre 

toplanmıştır. Çalışma grubunda yer alan kişilerden elde edilen tekerleme ve bilmeceler Gümüşhane ilindeki hem 

kültürel özellikleri ve bu kültürü ortaya koymuştur. Elde edilen veriler Gümüşhane ilindeki Şiran, Torul ve 

Kürtün ilçelerine ait olmakla birlikte çeşitli şekillerde başka yörelerde de kullanılabilmektedir. Bilmece ve 

tekerlemeler incelendiğinde basit olarak görülen tekerleme ve bilmeceler, ağırlıklı olarak çocukların anadil ve 

yöresel özellikler taşıdığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bilmece, Tekerleme, Çocuk, Çocuk Edebiyatı 

ABSTRACT 

Riddles and nursery rhymes take place in many areas of our lives. Riddles and nursery rhymes entertain 

us while educating. Even if we are not aware, riddles and nursery rhymes teach us new words, expand our 

imagination, improve our diction and increase our thinking power. The most important elements of our Turkish 

language that constitute the basis of our culture are riddles and rhymes. These riddles and rhymes, which are 

anonymous products of our literature, can be one of our greatest assistants in education if used correctly. In this 

study, it is aimed to reveal the riddles and rhymes that adults say to their children in Şiran, Torul and Kurdün 

districts in Gümüşhane. In this research, rhymes and riddles mostly used by adults in Şiran, Torul and Kurdish in 

Gümüşhane province were compiled by interview method. A face-to-face interview was conducted with the 

source persons in a natural environment and the data were obtained. The study group of this study consists of 

people who agreed to participate voluntarily. The data obtained in this study were collected by applying the 

individual interview technique and collected accordingly. Rhymes and riddles obtained from the people in the 

study group revealed both cultural characteristics and this culture in Gümüşhane province. The data obtained 
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belong to Siran, Torul and Kurdun districts in Gumushane province but can be used in other regions in various 

ways. When the riddles and rhymes are examined, it is seen that the rhymes and riddles which are seen as 

simple, have mostly native and local characteristics of children. 

Keyword: Riddles, Nursery Rhyme, Child, Children's Literature 

1. GİRİŞ 

Çocukluk döneminin en kritik evresi olan 0-6 yaş gurubu dönem, henüz somut işlemler 

dönemidir. Bu dönemde başta okuma yazma olmak üzere çevreyle yeni tanışma dönemidir. Okul 

öncesi, masal çağındaki çocuklar için genellikle oyun ve sözlü anlatım çevresinde yoğunlaşan bir 

faaliyet söz konusudur (Toygar 1976). Bu süreçte çocuk aynı zamanda içinde bulunduğu kültürel 

çevrenin değerleriyle ilk temasının gerçekleştiği ve zihinsel yazılımının başladığı dönemdir (Ersoy 

2005). Çocuklar tarafından dilin imkânlarının her fark edilişi, yeni bir aşamayı da beraberinde getirir. 

Çocuklar okul öncesi dönemden (4-6 yaşlarından) başlayarak cümle seviyesinde hızlı bir dil öğrenme 

sürecine girerler (Şimşek, 2002). Bilgilerin anlatım yolu dildir. Bilgilerin anlatımı bireyin dili 

kullanmada ki becerilerine bağlıdır. Dil becerilerindeki yeterlilik bireyin yaşamını her yönüyle olumlu 

etkiler. Dilini etkin bir biçimde kullanabilen bireyler genellikle daha sağlıklı ilişkiler kurarlar ve 

birçok alanda daha başarılı olurlar (Anılan ve Genç, 2011). Bireyin sosyal yaşamının her alandaki 

başarısının dile bağlı olduğu bir gerçektir. Onun bilgi, kültür, fikir, edep ve görgü ile ilgili donanımını 

dil sağlamaktadır. Dili geliştikçe, zenginleştikçe, mükemmelleştikçe donanımının da düzeyi o oranda 

artmış olur (Cihangir, 2009). “Dil, aynı zamanda kişiliği ve kültürü yansıtan bir aynadır. Aynı 

toplumda yaşayan kişiler, dil aracılığıyla ortak birtakım değerlere sahip olurlar. Ortak değerler 

bütünü, aynı zamanda o toplumda yaşayan insanların kültürünü oluşturmaktadır” (Güzel ve Torun, 

2005). Çocuk çevresinden duyduğu, öğrendiği tekerleme ve bilmecelerin anlamları üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Bu şekilde çocukta dil öğrenme alanında ilk ve en önemli adımlar atılmış 

olmaktadır. Çocukların anlama kapasitelerini geliştirmek için bilmece ve tekerlemelerden yararlanmak 

bu açıdan doğru bir seçim olacaktır. Tekerleme ve bilmecelerden yararlanarak çocukların hem yeni 

kelimeler öğrenmesini sağlayabiliriz hem de öğrendikleri bu kelimeleri yine tekerleme ve bilmeceler 

yardımıyla kullanmalarını sağlayabiliriz. Bilmeceler bir toplumun dünya görüşünü, düşünce yapısını, 

ortak değerlerini ve kültürünü yansıtır.” (Çobanoğlu, 2009) Söz ve zekâ oyunlarına dayalı her kültürde 

bulunabilen evrensel bir tür olarak insanların sosyalleşmesini sağlayan önemli sosyo-kültürel 

olgulardan birisidir bilmeceler. Çocuklara dilin yapısını kavratma ve dili dikkatli kullanma becerisinin 

yanı sıra anlamı söz arasına yerleştirme, eşya ve olayları iyi kavrama ve dilin ifade edilmesi için de 

uygun bir türdür (Yılar, 2006). Bilmeceler kadar tekerlemeler de ritim zenginliği taşıyan sözler 

olduğundan, çocuklara haz verir ve beyinlerinde hoş nameler uyandırır. Bir bakıma ninnilerden sonra, 

estetik değerlerin ilk tohumları tekerlemelerle atılır (Kaya, 1999). Çocuklar tekerlemelerle oynar, bazı 

kurallar öğrenir, diğer çocuklarla bir araya gelerek, toplumsal yaşantıya katılır ve dolayısıyla 

sosyalleşirler (Yıldız, 2002). Çocukların kendine güven duygusunu pekiştirir. Tekerlemelerin 

sonlarının beklenmedik şekilde bitmesi, şiirlerde kullanılan terdit-şaşırtmaca sanatı ile benzerlik 

göstermekte, çocuklarda zekâya dayalı ifade gücünü arttırmaktadır (Ungan, 2009). Bu şekilde çocuk 

yeni öğrendiği kelimeleri eğlenceli bir şekilde pekiştirerek tekrarlama olanağı bulacaktır. Farklı 

yörelerimizi ait çeşitli tekerlemeler bulunmaktadır. Ülkemiz bu açıdan çok zengin bir birikimi 

bünyesinde barındırmaktadır. Çocukların kendi kültüründen kopmaması adına, onun milli değerlerine 
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ve kültürüne sahip çıkması için çocuğun çevresinde kendi kültürünü yansıtan kaynağını tarihsel 

derinliklerdeki zenginliklerden alan tekerlemeler ve bilmeceleri öğrenmiş olur. 

1.1. Problem Durumu 

Bu araştırmada zengin bir kültür hazinesi olan halk anlatılarından tekerleme ve bilmeceleri, 

çocukların zihinsel, duyuşsal, motor ve dil gelişimine olan katkılarının önemini vurgulayarak özellikle, 

eski değerinden uzaklaşan tekerleme ve bilmeceleri kullanmaları konusunda aileleri teşvik etmek ve 

Gümüşhane ilinde söylenen tekerlemelerin, sorulan bilmeceleri ortaya çıkarmaktır. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada Nitel yöntem kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış 

görüşme tekniği direk gözlem altında yapılmıştır. Bu araştırma, genel tarama modelindedir. 

(Büyüköztürk, 2002) Yapılan araştırma ile millȋ kültür değerlerimiz arasında yer alan 

tekerlemelerimizi ve bilmecelerimizi saptanması konusunda durum tespiti yapılmıştır. Gümüşhane ili 

Torul, Şiran ve Kültün İlçelerinde yetişkinlerin çocuklarına söyledikleri tekerlemeler ve bilmeceler 

görüşme yöntemiyle derlenmiştir. Araştırmada toplanan tekerlemeler verileri içerik analizi yöntemi 

kullanılarak kodlanmış ve temaların altına yerleştirilmiştir.  

2.2. Araştırmanın Katılımcıları 

Bu araştırmanın çalışma grubunu Gümüşhane ili Torul, Şiran ve Kültün İlçelerinde yaşları 20-

68 olan görüşmeye gönüllü katılmayı kabul eden 20 kişi oluşturmaktadır. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada elde edilen veriler bireysel görüşme tekniği uygulanarak yapılmıştır. Kaynak 

kişilerle doğal bir ortamda, yüz yüze dostça bir görüşme gerçekleştirilmiştir (Balcı, 1995). Bu görüşme 

yöntemiyle araştırmanın amacına uygun veriler elde edilmiştir. Görüşme kılavuzu bireylerin verilerini, 

görüşlerini, deneyimlerini ve duygularını ortaya çıkarma yönünden oldukça güçlüdür (Yıldırım ve 

Şimşek, 2005). Görüşme kılavuzu, görüşmecinin, kaynak kişi ile karşılaştığı anda başlayan ve 

ayrıldığında sona eren görevlerini, değişen ayrıntılarda içeren bir belgedir. Görüşmelerde, genellikle, 

görüşmenin türüne göre değişen ayrıntıda hazırlanır. Görüşme kılavuzu, görüşmecinin uyması gereken 

önemli kuralları hatırlatıcı, görüşme sorularını belli bir sırada içeren ve gerektiğinde kayıt işlerini de 

kolaylaştıracak biçimde hazırlanmış bir listedir (Karasar, 1994). Araştırma kapsamında katılımcılarla 

yapılan görüşmede tek bir soru yöneltilmiştir.” Oğlunuzu, kızınızı, yeğeninizi v.s. dinlendirirken 

kullandığınız veya duyduğunuz ninnilerden birkaç örnek verebilir misiniz? Görüşme kılavuzunda 

katılımcının adı, soyadı, mevcut adresi ve yaşı yer almıştır. Bu amaçla, görüşmeci, görüşme anında not 

tutmuş (Balcı, 1995), görüşme ve not tutma arasındaki süre olabildiğince kısa tutulmuştur. 
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2.4. Verilerin Analizi 

Derleme sonucunda elde edilen tekerlemeler birinci aşamada hiçbir analize tabi tutulmadan 

yazılmış, İkinci aşamada her bir araştırmacı Tekerleme türlerine göre tekerlemeleri tek tek kontrol 

etmiştir. Üçüncü aşamada ise tekerlemelerin türlerine göre yapılan sınıflandırma birleştirilmiştir. 

Dördüncü aşamada araştırmanın güvenirliliği açısından alan uzmanı 2 kişi tarafından bağımsız bir 

şekilde, tekerlemeler türlerine göre değerlendirilmiş ve araştırmacılarla uzman kişilerin görüşleri nitel 

araştırmadaki güvenilirlik formülüne göre hesaplanmıştır. Araştırmacı tarafından toplanan tekerleme 

verileri daha sonra İçerik analiz yöntemi kullanılarak Tekerlemelerin niteliği konusunda belirlenen 4 

Tema çerçevesinde analiz edimiş, frekansları ve oranları tablo halinde verilmiştir. Bu çalışmada 

kullanılan temalar tekerlemelerin türleri bakımından Yıldız, (2002) tarafında yapılan sınıflandırma 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda toplanan bilmecelerde bir sınıflandırma kullanılmamış bilmeceler 

derlenen kişilerin söylediği şekilde yer verilmiştir.  

2.5. Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri 

3. BULGULAR 

Bu bölümde Gümüşhane ili Torul, Şiran ve Kürtün ilçelerine ait toplam 39 adet tekerleme, 157 

adet bilmece yöresel ağızla söyleniş biçimiyle doğal bir şekilde sunulmuştur. 

Tablo 1’de ilçelere göre Tekerleme ve Bilmecelerin Dağılımı  

İLÇELER Tekerleme Bilmece 

TORUL 17 71 

ŞİRAN 13 52 

KÜRTÜN 9 34 

 

Tablo 1’e bakıldığında araştırma sonucunda ilçelerde yapılan derlemeler sonucunda Şiran’da 

13, Torul’da 17 ve Kürtün’de 9 tekerlemeye ulaşılmıştır. Bilmeceler açısından Torul’da 71, Şiran’da 

52 ve Kürtün’de 34 bilmece ortaya çıkmıştır. Derleme sonucunda ortaya çıkan tekerleme ve 

bilmeceler görüşmeci şeklinde değil ilçe bazında ortaya koyulmuştur.   

Tablo 2’de Tekerlemelerin türlerine göre dağılımı 

İLÇELER TORUL ŞİRAN KÜRTÜN F % 

Masal Tekerlemeleri 6 2 1 9 23,07 

Oyun Tekerlemeleri 5 7 3 15 38,46 

Tören tekerlemeleri 2 2 1 5 12,82 

Bağımsız Söz Cambazlığı Niteliğindeki Tekerlemeler 4 2 4 10 25,64 

 

Güvenirlilik: Araştırmanın güvenirlilik çalışması için araştırmacılar dışındaki iki alan 

uzmanı, rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen tekerlemelerin için yapılan sınıflandırmaya 

göre değerlendirmiştir. Miles ve Huberman (1994) tarafından önerilen formül (güvenirlik = 

görüş birliği /görüş birliği + görüş ayrılığı) kullanılarak %88 olarak bulunmuştur. 
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Torul’da derlemeler sonucunda elde edilen bulgulara göre Masal tekerlemeleri bulguları 

şunlardır: 

“Gıdı gıdı me  

Bin tepeme 

Hadi gidelim 

Ayşe teyzeme” 

“Değirmene gitti köpek 

Kepek yedi köpek 

Değirmenci attı kötek 

Hem kepek yedi köpek 

Hem kötek yedi köpek” 

“Başladı karagöz oyunu  

İzlemeye gelen yok mu? 

Ayların sultanı bu 

Uyanmamak hiç olur mu?” 

 

“Mavi boncuk boğazda  

Bir yârim var torul da 

Allah bizi kavuşturur 

İlkbahar da yaz da 

Kuşburnu kurutmadım 

Yasini unutmadım 

Yar askere giderken 

Gözyaşı kurutmadım” 

“Mektup yazdım    garadan 

Dağlar gagsın aradan 

Mevlam bizim gavuştur 

Yeri göğü yaratan 

Yaylanın yollarında 

Bilezik kollarında 

Daha mı duracasun 

Babanın çöllerinde” 

“Evvel zaman içinde  

Kalbur saman içinde 

Develer tellal iken 

Pireler berber iken 

Leylek muhtar kedi berber 

Kurbağa tüccar iken 

Anam eşik iken 

Babam beşikte iken 

Anam ağlar anamı sallardım 

Babam ağlar babamı 

sallardım

Torul’da derlemeler sonucunda elde edilen bulgulara göre Oyun tekerlemeleri bulguları 

şunlardır: 

“Leylek leylek havada 

Yumurtası tavada 

Haydi verin et yesin 

Et yemezse ot yesin” 

“İğne battı 

Canımı yaktı 

Tombul kuş 

Arabaya koş 

Arabanın tekeri 

İstanbul’un şekeri 

Hap hup 

Kimsede yok 

Bizim evde daha çok” 

“Portakalı soydum 

Baş üstüne koydum 

Ben bir yalan uydurdum 

Dum dum dum 

Kırmızı mum 

Gel bizim bahçeye kon” 

“Can can çikolata 

Hani bana limonata 

Limonata bitti 

Hanım kıza gitti 

Nereye gitti 

İstanbul’a gitti 

İstanbul’da ne yapacak 

Terlik pabuç alacak 

Terlik pabucu ne yapacak 

Düğünlerde tıngır mıngır 

oynayacak” 
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“Komşu komşu 

Huu huu 

Oğlun geldi mi 

Geldi 

Ne getirdi 

İnci boncuk  

Kime kime 

Sana bana 

Daha kime 

Kara kediye 

Kara kedi nerde 

Ağaca çıktı 

Ağaç nerde? 

Balta kesti 

Balta nerde  

Suya düştü 

Su nerde 

İnek içti 

İnek nerde 

Dağa kaçtı 

Dağ nerde 

Yandı bitti kül 

oldu” 

Torul’da derlemeler sonucunda elde edilen bulgulara göre Tören tekerlemeleri bulguları 

şunlardır:  

“Ameliyat masasına uzandım yattım  

Doktor bey gelirken gantara baktım 

Üstümdeki beyazı kefen sandım 

Hemşire hanımı melake sandım 

Doktor bey gelirken Azrail sandım 

Söyle doktor söyle ben ölür müyüm 

Ölmeden semayı ben görür müyüm” 

 

“Mini mini birler 

En tembel ikinciler 

Çalışkandır üçüncüler 

Dayak yiyen dörtler 

Misafirdir beşinciler” 

Torul’da derlemeler sonucunda elde edilen bulgulara göre Bağımsız Söz Cambazlığı 

Niteliğindeki tekerlemeleri bulguları şunlardır:  

“Pisi pisi gel pisi  

Var mı senin gibisi 

Gel cin gözlü bebeğim 

Güzel kürklü meleğim 

Gel boyuna bakayım 

Mavi boncuk takayım” 

“A - Nereye gidiyorsun? 

B – Gidiyorum vartliya, yerlerin içinde 

birinci ekeceğim gahve ile pirinci 

A – Argadaşın hani? 

B–Vartli gavur yeri, sahibi gozmo 

argadaşım da habu elimdeki gazma” 

“Kara burun kara burun 

İki bakkal bir fırın 

Arpa ekmeği yiye yiye 

Ne ağız kaldı ne burun” 

“Hastayım hasta 

Canım çeker pasta 
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Gel gidelim dansa 

Orda yeriz pasta 

Bana masal okuma 

Fazla beri sokulma 

Senden sevgili olmaz, 

Sakın bana dokunma” 

Şiran’da derlemeler sonucunda elde edilen bulgulara göre Masal tekerlemeleri bulguları 

şunlardır: 

“Kızın adı hediye  

Ekmez vermez kediye 

Kedi gider Kadıya  

Kadının kapısı kitli 

Hediyenin başı bitli“ 

“Kuzu kuzu me  

Bin tepeme 

Hadi gidelim 

Ayşe teyzeme” 

 “Üşüdüm üşüdüm  

Daldan elma düşürdüm 

Elmamı yediler 

Bana cüce dediler 

Cücelikten çıktım 

Ablama gittim 

Ablam pilav pişirmiş 

İçine fare düşürmüş 

Bu fareyi ne yapmalı 

Minareden atmalı 

Tıngır mıngır giderken 

Arkasından bakmalı” 

Şiran’da derlemeler sonucunda elde edilen bulgulara göre Oyun tekerlemeleri bulguları 

şunlardır: 

“Ayşe hanımın keçileri 

Kiş kiş kişniyor 

Arpa saman istiyor 

Arpa saman yok 

Kilimci de çok 

Kilimci kilim dokur 

Üstünde bülbül okur 

O bülbül benim olsa 

Yedi kardeşim olsa 

Yedisinin de elinde 

Deste deste gül olsa” 

 “Mustafa mıstık  

Arabaya kustu  

Üç mum yaktık, 

Seyrine baktık “ 

“İğne battı  

Canımı yaktı 

Tombul kuş 

Arabaya koş 

Arabamın tekeri 
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İstanbul’un şekeri 

Hop mop 

Bundan başka oyun yok” 

“Ebe ebe nerede  

Su doldurur derede 

Dere boyu düz gider 

Bi kınalı kız gider 

Kız yolunu şaşırmış 

İnşallah bize gider 

“Portakalı soydum 

Başucuma koydum 

Ben bir yalan uydurdum 

Dum dum dum 

Kırmızı mum 

Dolapta pekmez 

Yala yala bitmez 

Ayşecik cik cik 

Fatmacık cık cık 

Sen bu oyundan çık 

Pis çocuk  

“Can can çikolata  

Hani bana limonata? 

Limonata bitti. 

Hanım kız gitti. 

Nereye gitti? 

İstanbul’a gitti. 

İstanbul da ne yapacak? 

Terlik pabuç alacak. 

Terlik pabucu ne yapacak? 

Düğünlerde şıngır mıngır oynayacak. 

“Komşu, komşu! 

-Hu, hu! 

-Oğlun geldi mi? 

-Geldi. 

-Ne getirdi? 

-İnci boncuk. 

-Kime, kime? 

-Sana, bana. 

-Başka kime? 

-Kara kediye. 

-Kara kedi nerede? 

-Ağaca çıktı. 

-Ağaç nerde?  

-Balta kesti. 

-Balta nerde? 

-Suya düştü. 

-Su nerede? 

-İnek içti. 

-İnek nerede? 

-Dağa kaçtı. 

-Dağ nerede? 

-Yandı bitti kül oldu.” 
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Şiran’da derlemeler sonucunda elde edilen bulgulara göre Tören tekerlemeleri bulguları 

şunlardır:  

“Leylek leylek lakırdak  

Yumurtası çatırdak 

Aş pişirdim yemedi 

Allah’u Ekber demedi” 

“Mini mini birler  

Patlak gözlü ikiler 

Ödev yapan üçler 

Tembel dörtler 

Şiran’da derlemeler sonucunda elde edilen bulgulara göre Bağımsız Söz Cambazlığı 

Niteliğindeki tekerlemeleri bulguları şunlardır:  

“Kuşburnunun kurusu  

Geçti kızlar sürüsü 

Sürüsünde gözüm yok 

Yaktı beni birisi” 

“Buğdayı biçeceğim  

İçinden geçeceğim 

Hazırlanmış yaylanın 

Suyundan içeceğim” 

Kürtün’de derlemeler sonucunda elde edilen bulgulara göre Masal tekerlemeleri bulguları 

şunlardır: 

“Evvel zaman içinde  

Kalbur saman içinde 

Develer tellal iken 

Pireler berber iken 

Leylek muhtar kedi berber 

Kurbağa tüccar iken 

Anam eşik iken 

Babam beşikte iken 

Anam ağlar anamı sallardım 

Babam ağlar babamı 

sallardım”

Kürtün’de derlemeler sonucunda elde edilen bulgulara göre Oyun tekerlemeleri bulguları 

şunlardır: 

“İğne battı 

Canımı yaktı 

Tombul kuş 

Arabaya koş 

Arabanın tekeri 

İstanbul’un şekeri 

Hap hup 

Kimsede yok 

Bizim evde daha çok” 

“Portakalı soydum 

Baş üstüne koydum 

Ben bir yalan uydurdum 

Dum dum dum 

Kırmızı mum 

Gel bizim bahçeye kon” 

 “Komşu komşu 

Huu huu 

Oğlun geldi mi 
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Geldi 

Ne getirdi 

İnci boncuk  

Kime kime 

Sana bana 

Daha kime 

Kara kediye 

Kara kedi nerde 

Ağaca çıktı 

Ağaç nerde? 

Balta kesti 

Balta nerde  

Suya düştü 

Su nerde 

İnek içti 

İnek nerde 

Dağa kaçtı 

Dağ nerde 

Yandı bitti kül oldu” 

 

 

 

Kürtün’de derlemeler sonucunda elde edilen bulgulara göre Tören tekerlemeleri bulguları 

şunlardır:  

“Ameliyat masasına uzandım yattım  

Doktor bey gelirken kantara baktım 

Üstümdeki beyazı kefen sandım 

Hemşire hanımı melaike sandım 

Doktor bey gelirken Azrail sandım 

Söyle doktor söyle ben ölür müyüm? 

Ölmeden Selma’yı ben görür müyüm? 

Kürtün’de derlemeler sonucunda elde edilen bulgulara göre Bağımsız Söz Cambazlığı 

Niteliğindeki tekerlemeleri bulguları şunlardır:  

“Dünyamız yuvarlaktır  

Ay ondan daha da parlaktır 

Ee ee evelek 

Ci ci civelek 

Göster bana kırmızı renk” 

“Uyku uyurum uyku  

Uykularım dündendir 

Al da gidelim beni 

Korkularım kimdendir” 

“Kara koyu kuzulu  

Kara daşa yazılı 

Neler geçti başımdan 

Daha neler neler” 

“Al eline feneri  

Geçir beni dereden 

Orta boylu güzelim 

Bakıyor pencereden 

Toruldaki Bilmeceler şu şekildedir: 
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1.Evimize sıçan girdi                                                   

Sırrımızı açan girdi 

Gündüz yazıcı 

Gece okuyucu (gelin) 

2.Kırmızı öküz yattı kalkmadı 

Sarı öküz gitti gelmedi (ateş/duman) 

3.Sarıdır saman gibi                               

Okunur Kuran gibi 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin (altın) 

4.İçi kan, dışı gön (karpuz) 

5.Pat kapının ardında 

Pat ocağın başında (süpürge) 

6.Gat gat gat ekmek 

Gatır yüklü has ekmek (Kuran-ı Kerim) 

7.Uzun Ali uz yatar 

Yavrulari düz yatar (ağaçtan mertek) 

8.Yedi delikli tokmak 

Bunu bilmeyen ahmak (kafa) 

9.Sarugumu sara sara 

İndim gittim gara hisara (lahana) 

10.Attım ipleri 

Geldi küpleri (kabak) 

11.Yol üstünde bi soğan sarma (eşşek fışkışı) 

12.Hürriye hürriye 

Kurt düştü süriye 

Hangi guşta gördün 

Arka üstü yürüye (ölü) 

13.Yol üstünde gazan gaynar (karınca) 

14.İki merek, bir direk (burun) 

15.Bir ufacık mil taşı 

Dolanır dağı taşı (göz) 

16.Dedem deve 

Girmez eve 

Kes başını  

Girsin eve (soba) 

17.Yer altında, püsküllü hoca (pırasa) 

18.Pat burda pat şurda 

Pat kapının arkasında (süpürge) 

19.Zer zere bindi 

Zer duvara bindi 

Zer hatun gelmeden 

Zer duvardan inmedi (kapının anahtarı) 

20.Yol üstünde yağlı kayış (yılan) 

21.Yol altında kilitli sandık (mezar) 

22.Altın araba 

Gümüş daraba 

Gelir sekerek 

Nohut ekerek (dolu) 

23.Benim bişeceğim var 

Pin pitirik (tükürük) 

24.Ben giderim o gider 

O benden evel gider (gölge) 

25.Dal üstünde karga 
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İndi vurdi harga 

İçi dolu kavurga (ceviz) 

26.Çarşıdan aldım bin tane 

Eve geldim bin tane (nar) 

27.Boynuzu var keçi değil 

Semeri var eşşek değil (goglis (salyangoz)) 

28.Burdan vurdum hap uçtu 

Cümle aleme yapıştı (isim) 

29.Alçacık çamlar 

Sakızı damlar 

Bir yük tayına 

Sivas’ı bağlar (buğday) 

30.Benim bir gelinim var 

Gelenin gidenin elini öper (kapı kolu) 

31.Dağdan gelir daştan gelir 

Ayerlemiş (eyerlemiş) aslan gelir (sel) 

32.Burda vurdum kılıcı 

Helepte oynadı ucu (yıldırım/şimşek) 

33.Sıra sıra söğütler  

Birbirini öğütler (diş) 

34.Yol üstüne saç koydum 

Geleni gideni aç koydum (oruç) 

35.Altı mermi üstü mermi 

İçinde bir gelin oynar (dil) 

36.Ağzı açık alamet 

İçi kızıl kıyamet (fırın) 

37.Ateşe girer yanmaz 

Suya girer ıslanma (güneş) 

38.Gökte gördüm bir köprü  

Rengi var yedi türlü (gökkuşağı) 

39.Yer altında sakallı kök (pırasa/soğan) 

40.Yarım kaşık 

Duvara yapışık (kulak) 

41.Bir odada 32 insan (diş) 

42.Dedem deve 

Girmez eve 

Kes başını 

Girsin eve (şemsiye) 

43.Benim bir dedem var 

Kırk deliği vardır (kevgil) 

44.Benim bir dedem var 

Anzası delik (odun yayuk) 

45.Etten hantal (kantar) 

Altın tartar (küpe) 

46.Yer altında cingulli hoca (soğan) 

47.Babası kütük 

Anası uzun 

Gızı güzel 

Oğlu gurbetlerde gezer 

(babası odun, anası soba borusu, gızı ateş, 

oğlu duman) 

48.Sarıdır safran gibi  

Ogunur Kur-an gibi 

Ne şeftali ne zerdali 
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Ne vallahi ne billahi (altın) 

49.Erzurumlu, Erzincanli 

Anası gız iken gızı iki canli (zerdali (kayısı)) 

50.Dal üstünde kilitli sandık (ceviz) 

51.Sarı mazlum  

Sekiz gözlü  

Ağlar ağlar  

Yaşı çıkmaz (gaval(kaval)) 

52.Cenab-ı Allah yaratmış beş yemiş 

Beşi de birbirini görmemiş 

İkisi günü görmüş 

Üçü günü görmemiş (namaz) 

53.Bizim evde deli var 

Başında gülü var (horoz) 

54.Dağdan gelir daştan gelir 

Ayarlanmış aslan gelir (çığ) 

55.Dağdan attım daştan attım gırılmadı 

Suya düştü gırıldı (kağıt) 

56.Şu dağlar kömürdendir 

Giden gün ömürdendir 

Mevlamın bir kuşu var 

Pençesi demirdendir (Azrail) 

57.Dört gardeş bi kuyuya daş atar (inek 

memesi) 

Hayvanların yuvası  

Ağaç doludur orası (orman) 

58.İşler işler 

Dağ başında gışlar (iğne) 

59.Alaca bulaca  

Sıyrıldı çıktı ağaca (fasulye) 

60.İmidi mimidi 

Akşam bize gelen kim idi (uyku) 

61.İp attım, top geldi (kabak) 

62.Ah! Nenem gugulum düştü (ceviz) 

63.Benim bir dedem var 

Sakalı etten (horoz) 

64.Yol üstünde gudi gaynar (karınca) 

65.Gara kuzgun, kuyruğu uzun (tava) 

66.Aslan gibi bıyıklı 

Arşın gibi ayaklı (arpa) 

67.İçi katık, dışı kütük (zeytin) 

68.Bilmece bildirmece 

El üstünde kaydırmaca (sabun) 

69.Kuyruğu var at değil 

Kanadı var kuş değil (balık) 

70.En çok gardeşi olan meyve (üzüm/nar) 

71.Çıt demeden dala konar (güneş) 

Şirandaki Bilmeceler şu şekildedir: 

1.El keser, elim keser 

Yeşil koysam al keser (kına) 

2.El hurtlar hurtlar 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Altından su çeker 

Üstünden yumurtlar (mısır) 
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3.Kıllı ağzını açtı 

Cıbız içeri kaçtı (çorap) 

4.El eli yür 

Elde döner yüzü yür (havlu) 

5.Baş parmak  

Başarak parmak 

Uzun acı 

Gül topu 

Gıdılış bacı (el) 

6.Giden leylek 

Gelen leylek 

Bir ganadın üstünde 

Duran leylek (kapı) 

7.Yer altında gezerim 

Hepisinden güzelim (saban demiri) 

8.Beş kardaş, bir kuyuya taş atar (cağ) 

9.Dam ardında, boynu buruk (ahmun) 

10.Tenceremi kapakladım 

Etrafını saçakladım (göz) 

11.Dedem gelir medden 

Sakalları etten 

Şimdi gelir görürsün 

Güle güle ölürsün (horoz) 

12.Dağdan gelir camışlar 

Boynuzları gümüşten 

Mevlam bir bostan vermiş 

Toplanmışta yemişler (ramazan) 

13.Uzaktan baktım çalı çepel 

Yakından baktım beni çeker (kuşburnu 

ağacı) 

14.Dağın o yüzü bu yüzü 

Ortasında geyik yüzü (Kuran yazısı) 

15.Allah’ın emrinde 

Kulların elinde 

Altı bacağı var 

Kuyruğu belinde (el terazisi) 

16.Kuyu, kuyunun içinde suyu 

Suyunun içinde yılan 

Yılanın ağzınca mercan (fitilli lamba(gaz 

lambası)) 

17.Cıngıllı aş, duvardan as (saat) 

18.Kanadı var, kuş değil 

Kuyruğu var, at değil (balık) 

19.Bilmece bildirmece 

El üstünde kaydırmaca (sabun) 

20.Etten gantar 

Lirayı tartar (küpe) 

21.Bizim kızın elbisesi kırmızı,  

Düğmeleri siyah 

Ceketi yeşil (karpuz) 

22.Ben giderim o gider 

Para para iz eder (değnek) 

23.Kırmızı öküz yattı kalkmadı 

Sarı öküz gitti gelmedi (ateş-duman) 

24.Yol üstünde gitli sandık (mezar) 
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Sıra sıra söğütler 

Birbirini öğütler (diş) 

25.Yol üstüne sac koydum 

Geleni gideni aç koydum (oruç) 

26.Hilidi milidi 

Dış kapının kilidi 

Yassıdan sonra bize gelen kim idi (uyku) 

27.Ben giderim o gider 

O benden evvel gider (gölge) 

28.Dağdan gelir, daştan gelir 

Eyerlenmiş aslan gelir (araba) 

29.Dam altında, boynuzları köke bağlı 

(kabak) 

30.Pat burda, pat şurda 

Pat kapının arkasında (çalı el süpürgesi) 

31.Ben giderim o gider 

Yanımda tın tın eder (gölge) 

32.Dedem deve  

Girmez eve 

Kes başını 

Girsin eve (soba)  

33.Yol üstünde kilitli sandık (mezarlık) 

34.Bir meyve kaliçana(yetişmeden) tatlı da 

Yetişince niye acı (bebek/çocuk) 

35.İlk Türk bayrağını kim dikmiş (terzi) 

36.Ağzı vardır konuşmaz 

Yatağı vardır uyumaz (akarsu) 

37.Benim adım iki hece 

Çalışırım gündüz gece (saat) 

38.Toprak altında sakallı dede (soğan) 

39.Üstü tahta altı daş 

Sekiz ayak iki baş (düven) 

40.O odanın içinde 

O da onun içine  (tren) 

41.Ben giderim o gider 

O benden önce gider (gölge)  

42.Çarşıdan al bir tane  

Eve geldim bin tane (nar) 

43.Bilmece bildirmece 

El üstünde kaydırmaca (sabun) 

44.Yaş girer  

Kuru çıkar (ekmek) 

45.Kıllı ağzını açar 

Kılsız içeri kaçar (çorap) 

46.İki kaşık  

Duvara yapışık (kulak) 

47.Bir küçük fıçıcık  

İçi dolu turşucuk (limon) 

48.Dal üstünde  

Kilitli sandık (ceviz) 

49.Lambam düştü is dedi  

Tavan düştü tan dedi 

Annem bana bul dedi (İstanbul) 

50.Citcitli hamam  
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Gubbesi tamam  

Bir gelin aldım  

Babası imam (saat) 

51.Dağdan gelir hızılan  

Yedi bin yıldızıyla  

Ne azı var ne dili  

Konuşur biz ile (kitap) 

52.Dağdan atım kılıcı  

Helepten çıktı ucu (şimşek)

 

Kürtündeki Bilmeceler şu şekildedir: 

1.Dağdan gelir dal gibi, 

Kolları budak gibi; 

Eğilir bir su içer, 

Bağınır otlak gibi 

(kopaz çamaşır yıkama tokmağı) 

2.Mesel mesel maliki, 

Tırnağı var on iki (kedi) 

3.Hir hindi  

Bir bindi  

Kum koydu  

Kuyruk saldı  

(saç ayağı, kazan, yarma, kepçe) 

4.Dağdan gider izi belli olmaz 

Arapça konuşur dili belli olmaz (arı) 

5.Heriye kuşum heriye 

Cemaati geriye 

Kendisi ileriye (tabut) 

6.Eller uyur, 

İlyas oturur (ibrik) 

7.Mesel mesel med atar, 

İki sıçan(fare) göt atar  (eğercek) 

8.Dağdan gelir, taştan gelir; 

Beş bıyıklı eniştem gelir (töngel-muşmula) 

9.Kıvrattım çarık bağını; 

Aştı harman dağını (telefon) 

10.Mesel mesel mal-i mesel, 

Dil oynar damak keser.(makas) 

11.Dört kardeş bir kuyuya taş atar (inek 

memesi) 

12.Dağdan gelir üre üre; 

Domuzları süre süre (tarak) 

13.Kara öküz gitti gelmez, 

San öküz yattı kalkmaz (köz ve duman) 

14.Üç direk üstüne bir merek (sacayağı) 

15.Buradan attım kılıcı, 

Haleplide cangırdadı bir ucu (yıldırım) 

16.Elemez melemez 

Ocak başına gelemez 

Gelse de duramaz (tereyağı) 

17.Daldım taptım
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Kapı ardına attım (el süpürgesi) 

18.İlidi milidi  

Dış kapının kilidi 

Bu gece bize gelen kim idi (uyku) 

19.Dağdan attım kılıcı 

Halepten çıktı bir ucu (şimşek) 

20.Bir etek cevizim vardı 

Akşamdan serdim 

Sabahtan topladım (yıldız) 

21.Ev ardında kalaylı tas (ay) 

22.Yol gıyında kilitli sandık (mezar) 

23.Yol gıyında paltan çarığu (kurbağa) 

24.Yol gıyında yağlı kayış (yılan) 

25.Yer altında kilitli sandık (mezar) 

26.Al kabak toprağı 

Ver kabak toprağı 

İçinde Hazret-i Ali toprağı (Kuran-ı Kerim) 

27.O onun içinde 

O da onun içinde (ayna) 

28.İçi kan dışı gön (karpuz) 

29.Dağdan gelir, daştan gelir 

Mercansız taştan gelir (çığ) 

 

30.Çıt demeden çalıya konar (güneş) 

31.Dağdan gelir dak gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içer 

Bağırır oğlak gibi (çığ) 

32.Ev ardına sac koydum 

Cümle alemi aç koydum(oruç) 

33.Ben giderim o gider 

Yanımda töm töm eder (gölge) 

34.Öyle bir anlamlı kelime bul ki 

Bu kelimenin baş harfini atınca bir il oluşuyor 

Oluşan ilin baş harfini atınca bir hayvan 

oluşuyor 

Hayvanın baş harfini atınca canından can 

olan çok tatlı bir insan çıkıyor (badana) 

 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çocuğun doğduğu andan itibaren kendi kültürüne ait duyduğu ilk müzikal ögeler, ninnilerden 

sonra tekerlemelerdir. Tekerlemeler, çocukların yarattıkları ulusal kültürümüzü yansıtan en güzel 

anonim halk şiiri ürünleridir. Gümüşhane ilinin üç ilçesinde yapılan derleme çalışmaları sonucunda 39 

adet tekerleme bulunmuştur. Elde edilen tekerleme bulgularına göre derlenen 39 tekerlemenin 

sınıflandırmasında %38,46 oranında en fazla oyun tekerlemeleri söylendiği, %25,64 oranında 

Bağımsız Söz Cambazlığı Niteliğindeki Tekerlemelere, %23,01 oranında masal tekerlemelerine yer 

verildi ve %12,82 Tören tekerlemeleri söylendiği bulunmuştur. Araştırma sonucunda oyunlarda 

söylenen tekerlemeler incelendiğinde birçoğunun Türkiye genelinde söylenen tekerlemelerle aynı 

olduğu bulunmuştur. Yetişkinlerle yapılan bu derleme çalışmasında tekerlemelerin yetişkinlerin 

öğretmesiyle çocuklara aktarıldığı düşünüldüğünde Barış ve Sazak, tarafından 2009 (Geçmişte ve 

Günümüzde Oynanan Çocuk Oyunları ve Teknolojinin Çocuk Oyunlarına Etkileri) yılında 

gerçekleştirilmiş olan Araştırmada, öğrencilere yapılan anket sonucu çocuklar tarafından en çok 

bilinen tekerlemelerin yine “portakalı soydum” ve “yağ satarım bal satarım “tekerlemeleri olduğu 

veriler arasındadır. Bu yönü ile iki araştırma arasında paralellikler vardır.  

Tekerlemelerimizin yaşatılması, çocuklarımızın bir müzikal kültürel kimlik ve aidiyet duygusu 

edinebilmeleri açısından çok önemlidir. Bu onların kendi özlerini yaşatabilmeleri, kendi dillerinin 

inceliklerini öğrenebilmeleri, yaşadıkları topluma ait kuralları tanımaları, yaratıcılıklarını 

arttırabilmeleri gibi daha birçok yönden önem taşımaktadır. Ungan, S. (2009). “Dil Gelişim Aracı 

Olarak Tekerlemeler” adlı makalede de Çocukları eğlence bakımından aşırı şekilde doyuran ama 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

343 

onlara ne kültürel ne de dil gelişimi açısından çok fazla bir şey katmayan araçların yerine, özellikle 

okul öncesi dönemden başlayarak tekerleme ve sayışmalara ağırlık vermenin öneminden 

bahsetmektedir. 

Araştırma sonucunda toplamda 157 adet bilmece derlenmiştir. Yetişkinlerin çocuklarına 

sordukları bilmeceler çocukların gelişimleri açısından çok önemlidir. Bu araştırmada elde edilen bazı 

bilmecelerin “bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca” ve “bilmece bildirmece dil üstünde 

kaydırmaca” gibi Türkiye genelinde yaygın olarak sorulmakta olan bilmeceler olduğu görülmüştür. 

Bazı bilmecelerin ise yöresel olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda derlenen bilmecelerin büyük 

çoğunluğu tek cümleyle sorulan cümleler olduğu bulunmuştur. Bir kısmının ise bir dörtlüğe dayanarak 

sorulduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda bilmeceler eşya, yiyecek, hayvan, doğa, vücut 

organları, soyut kavramlar vb. olarak çok geniş bir alanı kapsadığı görülmüş ve söz konusu 

bilmecelerin çocukların gelişim alanlarını desteklemesi açısından çok önemlidir. Elde edilen 

bilmecelerin, ağırlıklı olarak cümle oyunlarına dayalı bilmecelerden oluştuğu, bunun yanında, sırasıyla 

anlamsız ses taklitlerine dayanan veya girişleri kalıplaşmış kelimelerle başlayan bilmecelerde oluştuğu 

sonucu çıkarılmıştır. Cevapları bakımından değerlendirildiğinde, genellikle bilmecelerin tek cevaplı 

olduğu, birden fazla cevaplı bilmecelere sık rastlanmadığı görülmektedir. 

Çocukların gelişim alanlarına katkı sağlamak için tekerleme ve bilmeceler sıklıkla 

söylenmelidir. Tekerleme ve bilmecelerin çocuğun gelişim alanlarındaki önemine bakacak olursak 

tekerleme ve bilmecelerin içeriği, söyleniş biçimi, seçiminde dikkatli olunması gerekmektedir. 

Tekerleme ve bilmeceler söylenirken çocuğun anlayabileceği şekilde açık ve net olmalıdır. Tekerleme 

ve bilmecelerin kültürümüzü yansıttığı için kültürü yaşatmak adına sıklıkla söylenmelidir. Çocuğa 

kavramların öğretilmesinde tekerleme ve bilmecelerin kullanılmalıdır.  

5. ÖNERİLER 

Tekerleme ve bilmecelerin çocuğun gelişim alanlarına olan katkılarıyla ilgili ebeveynlere 

eğitim verilmelidir. Her yöreye ait tekerleme ve bilmecelerin CD veya kitap şekline getirilerek devamı 

sağlanmalı, bir arşiv oluşturulmalıdır. 
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ÖZET 

Bu araştırma okul sporlarının sporcu öğrenciler üzerindeki özgüvenlerine olan katkısını cinsiyet 

değişkeni açışından inceleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın 

örneklemini; evrenden basit tesadüfü yöntemle seçilmiş gönüllü 193 sporcu öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Özgüven Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada Mann-Whitney U Testi ile 

Krusukal-Wallis H testi kullanılmıştır. İstatistikî açıdan anlamlılık derecesi Alpha (α) yanılma düzeyi ise p<.005 

olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda örneklemdeki sporcu öğrencilerin ölçek sorularına vermiş oldukları 

cevaplardan hareketle; katılımcıların cinsiyet değişkenine göre yaş değişkeni arttıkça sporcu öğrencilerin 

özgüven değerlerinin de arttığı belirlenmiştir. Yine annelerinin eğitim düzeyi yüksek olan kadın ve erkek sporcu 

öğrencilerin özgüven durumlarının daha yüksek olduğu görülürken, baba eğitim durumunda ise babalarının 

eğitim düzeyi yüksek olan erkek sporcu öğrencilerin özgüven değerlerinin de yüksek olduğu, kadın sporcu 

öğrencilerde ise baba eğitim düzeyinin özgüven durumu üzerinde bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Spor 

yapma düzeyinde de kadın ve erkek sporcu öğrencilerde kulüp sporcularının, özgüven durumlarının daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Ailenin gelir düzeyinin ise kadın ve erkek sporcu öğrencilerde özgüven durumu üzerinde 

azaltıcı veya arttırıcı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Ayrıca araştırmada istatistiki değer olarak bazı 

değişkenlerde (yaş, anne baba eğitim durumu, aile gelir durumu) anlamlı bir fark göstermezken, spor yapma 

düzeyi değişkeninde ise kulüp sporcularının lehine anlamlı bir fark gösterdiği saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Cinsiyet, Özgüven, Öğrenci, Sporcu. 

EXAMINING THE CONTRIBUTION OF SCHOOL SPORTS BRANCHES TO STUDENT 

ATHLETES’ SELF-CONFIDENCE ACCORDING TO GENDER VARIABLE 

ABSTRACT 

This study was conducted to investigate the contribution of school sports branches to student-athletes’ 

self-esteem in terms of gender variable. The sample of the research using the general screening model consists of 

193 volunteer students selected by simple random method from the population. In the research, “Self-Confidence 

Scale” was used as a data collection tool. Mann-Whitney U Test and Krusukal-Wallis H test were used in the 

study. The statistical significance level of Alpha (α) was accepted as p <.005. As a result of the research, the 

athletes in the sample were given the answers to the scale questions; it was determined that as the age variable 

increased according to the gender variable of the participants, self-confidence values of the student athlete s 

increased. Also, it was found that while the mothers 'education level of female and male athletes students had 

higher self-confidence status, in the case of fathers' education, it was determined that the male athletes’ students’ 

self-confidence values were high. It was also determined that fathers' education level had no effect on self-

esteem status in female athlete students. It was also determined that the level of self-confidence of the club 
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athletes was higher in female and male athletes. It was found that the income level of the family did not have a 

decreasing or increasing effect on the self-esteem status of female and male athletes. Besides, the statistical value 

did not show a significant difference in some variables (age, parental education status, family income status), 

while it was found that there was a significant difference in favor of club athletes in sport level.  

Keywords: Gender, Self - confidence, Student, Athlete. 

GİRİŞ 

Ergenlik, çocukluk evresinin sona ermesiyle birlikte bedensel olarak yetişkinliğe ulaşıncaya 

kadar devam eden bir değişim ve gelişim dönemidir (Aydın, 2013). Unesco’nun yapmış olduğu 

tanımlamaya göre ergenlik şöyledir: Kişinin eğitim gördüğü için ekonomik anlamda bir özgürlüğünün 

olmadığı ve medeni durumunun bekâr olduğu bir süreçtir (Koç, 2004). Süreç kız çocuklarında adet 

görme ve göğüslerde büyüme ile başlarken, erkek çocuklarında sesin baskın hale gelmesi ve yüzde 

tüylenme ile başlamaktadır (Aydın, 2013). Başlangıç yaşı kız çocuklarında 8-12 arasında değişiklik 

gösterirken, erkek çocuklarında 9-13 yaşları arasında görülmektedir. Ergen bu dönemde, fiziksel ve 

ruhsal anlamda gerçekleşen değişimleri anlamlandırmak isteyebilir (Kulaksızoğlu, 2013) 

Özgüven kişinin kendisini değerlendirmesi ile kendisinden memnun olup olmaması sonucu 

ortaya çıkan öznel bir olgudur. Olumlu ya da olumsuz (yüksek veya düşük özgüven) olabildiği gibi, 

statik değildir ve koşullara, içinde bulunulan şartlara göre değişim gösterir (Kugle, 1983). Özgüven; 

hayatın zorluklarıyla başa çıkabilmek için yeteneklerimize duyduğumuz güven, mutlu olma, değerli 

hissetme ve değerli görülme ile ilgili olan güven duygusunu da içermektedir (Branden, 1969). 

Özgüven, genel bir kişilik özelliğidir. Geçici veya bireysel durumlara has, anlık bir tutum 

değildir. Fakat koşullara, konuma, duruma göre değişebilmekte ve yüksek-düşük özgüven şeklinde 

olumlu veya olumsuz olabilmektedir. Kişinin yüksek veya düşük özgüvenli oluşu, kişinin davranış ve 

hislerini farklı yönlerden etkilemektedir. Özgüven düzeyi bireyin okul hayatı başta olmak üzere 

duygusal, sosyal, entelektüel ve mesleki gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Yüksek özgüvene sahip bireyler düşük özgüvene sahip olan bireylere göre anlamlı oranda daha 

başarılı olmaktadırlar. Yüksek özgüvenli kişiler düşük özgüvenlilere oranla çok daha iddialı, bağımsız 

ve yaratıcı düşünme özelliğine sahip olmaktadırlar (Başoğlu, 2007). 

Bireyin özgüveninin yüksek veya düşük olmasında birçok etken vardır. Bunların en başında 

aile ve arkadaş çevresi gelmektedir. Ailenin çocuğuna karşı tutumu, nasıl bir çevrede yetiştiği 

özgüveni doğrudan etkilemektedir. Özgüven okulda, kişisel yaşamda veya sosyal çevrede çok önemli 

bir özelliktir (Feltz, 1988). 

Kendine güven duygusu, tutarlı ve doyumlu bir sevgi ilişkisi ile gelişebilir. Çocukluklarında 

anne babalarının sürekli hoşnutsuzluk, karamsarlık ve günlük yaşamdaki olur olmaz yakınmalarını 

dinleyerek büyüyen çocuklar, gelecekteki yaşamlarında karamsar, güvensiz ve kendilerini yetersiz 

hisseden bireyler haline gelirler. Eğer anne baba, çocuğu cesaretlendirir, yaptıklarına karşı olumlu 

tepkiler verirse, gelişimine ve kendisine güvenine olumlu bir katkıda bulunmuş olurlar; 

yetersizliklerini vurgular ve başarılarını desteklemezlerse, bireyde özgüven oluşumu çocukluk 

çağlarında zedelenmiş olur. Gençlik yıllarında da aile tarafından uzatmalı çocukluk döneminin devam 
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ettirilmesi ve bağımsız olarak yetiştirilmemesi de özgüveni olumsuz yönde etkiler. Bireyselleşen 

bireyin özgüveni de buna bağlı olarak artar (Kasatura,1998). 

Özgüven iç ve dış özgüven olarak ikiye ayrılmaktadır. İç özgüven kendi içerisinde dört gruba 

ayrılır. Bunlar; kişinin kendini sevmesi, kendisini tanıması, kendine yapabileceği hedefler koyması ve 

pozitif olarak düşünmesini içerir. İç özgüven kavramı; kişinin kendisini sevmesi, kendisine karşı 

olumlu ve kendisiyle barışık olduğuna dair inançları ve bu konuda hissettiklerinin tümüdür. Dış 

özgüven; iletişim, kendini ifade edebilme, duygularını kontrol edebilmeyle ilgilidir. Dış özgüven, iç 

özgüvenin vermiş olduğu hisle dışarıya karşı sergilemiş olduğu ve kendisinden emin bir şekilde 

verdiği görüntü ve davranışlardır. Bireyler hayatlarında hem iç hem de dış özgüveni farkında olmadan 

çoğu zaman kullanmaktadırlar. Özgüvenin temelini insanın pozitif düşünceleri, duyguları 

oluşturmaktadır. Özgüvenli bir kişiliğe sahip olmamız, hayattaki başarılarımızla doğru orantılı olarak 

birbirini tamamlar (Lindenfield, 1997). 

İnsana başarma gücünü veren şey tam anlamıyla özgüvendir. Özgüven değeri yüksek olan 

insanlar kendilerine bir hedef belirler ve bu hedefi gerçekleştirmek için mücadele eder. Hedefe 

ulaştığında kendine olan güveni artar. İnsan hayatı boyunca kendini ne kadar iyi tanırsa, kendi 

potansiyelinin o derece farkına varır ve bu potansiyelini doğru bir şekilde kullanarak hedeflerine daha 

erken ulaşır. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında bu araştırmanın amacı, okul sporlarının sporcu öğrencilerin 

özgüven kazanmalarına olan katkı düzeyini cinsiyet değişkeni açısından belirlemektir.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırma genel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Tarama modeli, “çok sayıda 

elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da 

ondan alınacak bir grup, örnek veya örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir” (Karasar, 

2015). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini; 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı devlet okullarının ortaöğretim kısımlarında okuyan sporcu öğrenciler oluştururken, örneklemini 

ise evrenden basit tesadüfü örnekleme yöntemiyle seçilmiş gönüllü 193 sporcu öğrenci 

oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırma verilerinin elde edilmesi için Akın’ın (2007), hazırlamış olduğu “özgüven ölçeği” 

kullanılmıştır.  Ölçek, çeşitli yıldırma davranışlara maruz kalma sıklık düzeyini “5-Her zaman, 4-

Genellikle, 3-Ara sıra, 2-Bazen 1-Hiçbir zaman” şeklinde sıralayarak, beşli likert ölçeğiyle 

belirlemeyi amaçlamıştır.  33 maddeden oluşan ölçek maddelerinin açıkladığı toplam varyansın 

%43.6, faktör yüklerinin ise 31 ile 0.75 arasında olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin cronbach’s alpha iç 

tutarlılık katsayısı ise 0. 94 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmada ise cronbach’s alpha iç tutarlılık 
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katsayısının 0.93 olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın cronbach’s alpha katsayısının 0.70'in üzerinde 

olması ölçeğin güvenilir olduğunu (Arseven, 2001) göstermektedir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi istatistik paket programı yardımıyla yapılmıştır. 

Ölçek değişkenlerinin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi kullanılarak 

belirlenmiştir. Çıkan sonuç karşısında değişkenlerin normal bir dağılım izlemediği görülmüş ve 

araştırmamızda Mann-Whitney U Testi ile Krusukal-Wallis H testi kullanılmıştır. İstatistiki açıdan 

anlamlılık derecesi Alpha (α) yanılma düzeyi ise p<.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmada sporcu öğrencilerden elde edilen verilere ve bu verilere ilişkin 

istatistikî bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Kadın erkek sporcu öğrencilerin spor yapma düzeylerine göre özgüven durumları 

                   Spor Yapma Düzeyi N Mean Rank U z p 

Kadın 

Okul Takımı Sporcusu  35 23,90 
206,500 1,946 . 048 

Kulüp Sporcusu 17 31,85 

Toplam 52    p<0.05 

Erkek 

Okul Takımı Sporcusu 42 62,14 
2610,000 1,851 . 037 

Kulüp Sporcusu 99 74,76 

Toplam 141  
  

p<0.05 

 

Sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre spor yapma düzeyleri ile özgüven durumlarına 

bakıldığında, kulüp sporcusu kadın ve erkek sporcu öğrencilerin daha fazla puanlarda özgüven 

durumlarının geliştiği görülmüştür. Kadın ve erkek sporcu öğrencilerin spor yapma düzeylerine göre 

gruplar arası puan farkları non-parametrik Mann-Whitney U testi sonucunda istatistikî olarak kulüp 

sporcularının lehine anlamlı bir farklılığın olduğu saptanmıştır (p<0.05).  

Tablo 2. Kadın erkek sporcu öğrencilerin yaş değişkenine göre özgüven durumları 

                     Yaş Durumu N Mean Rank X2 sd p 

Kadın 

14-15 yaş 25 23.98 

1.631 3 .652 16 yaş 16 27.06 

17 yaş 9 27.13 
   

18 yaş 2 32.50 
   

Toplam 52 
   

p>0.05 

Erkek 

14-15 yaş 58 68.22 

.694 3 .875 16 yaş 47 71.94 

17 yaş 28 73.45 
   

18 yaş 8 77.06 
   

Toplam 141  
  

p>0.05 

 

Sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre yaş durumu ile özgüven durumlarına ilişkin 

gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında 17-18 yaş aralığında olan kadın ve erkek sporcu 

öğrencilerin, daha fazla puanlarda özgüven durumlarının geliştiği görülmüştür. Kadın ve erkek sporcu 
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öğrencilerin yaş değişkenine göre gruplar arası puan farkları non-parametrik Kruskal Wallis-H testi 

sonucunda istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır (p>0.05).  

Tablo 3. Kadın erkek sporcu öğrencilerin anne eğitim durum değişkenine göre özgüven durumları 

                   Anne Eğitim Durumu N Mean Rank X2 sd p 

Kadın 

İlkokul 17 22.44 

3.353 3 .340 Ortaokul 18 28.61 

Lise 14 26.64    

Üniversite 3 36.17    

Toplam 52    p>0.05 

Erkek 

İlkokul 46 68.12 

  

 

Ortaokul 47 66.14 

Lise 41 79.28      3.192       3      .363 

Üniversite 7 74.07   
 

Toplam 141  
  

p>0.05 

 

Sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre anne eğitimleri ile özgüven durumlarına 

bakıldığında anneleri üniversite mezunu olan kadın sporcu öğrenciler ile anneleri lise mezunu olan 

erkek sporcu öğrencilerin daha fazla puanlarda özgüven durumlarının geliştiği görülmüştür. Kadın ve 

erkek sporcu öğrencilerin anne eğitim durum değişkenine göre gruplar arası puan farkları non-

parametrik Kruskal Wallis-H testi sonucunda istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı 

saptanmıştır (p>0.05).  

Tablo 4. Kadın erkek sporcu öğrencilerin baba eğitim durum değişkenine göre özgüven durumları 

                   Baba Eğitim Durumu N Mean Rank X2 sd p 

Kadın 

İlkokul 11 28.05 

2.625 3 .453 Ortaokul 16 24.13 

Lise 17 29.97    

Üniversite 8 21.75    

Toplam 52    p>0.05 

Erkek 

İlkokul 26 59.38 

     4.568 3 .206 Ortaokul 42 68.63 

Lise 61 75.60   
 

Üniversite 12 81.08   
 

Toplam 141  
  

p>0.05 

 

Sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre baba eğitim düzeyleri ile özgüven durumlarına 

bakıldığında babaları lise mezunu olan kadın sporcu öğrenciler ile babaları üniversite mezunu olan 

erkek sporcu öğrencilerin daha fazla puanlarda özgüven durumlarının geliştiği görülmüştür. Kadın ve 

erkek sporcu öğrencilerin baba eğitim durum değişkenine göre gruplar arası puan farkları non-

parametrik Kruskal Wallis-H testi sonucunda istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı 

saptanmıştır (p>0.05).  
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Tablo 5. Kadın erkek sporcu öğrencilerin ailelerinin gelir düzeylerine göre özgüven durumları 

                   Ailenin Gelir Düzeyi N Mean Rank X2 sd p 

Kadın 

Asgari Ücret ve Altı 5 23.10 

3.395 3 .335 1601-3500 25 27.42 

3501-5000 13 32.12    

5001-7500 9       26.61    

Toplam 52    p>0.05 

Erkek 

Asgari Ücret ve Altı 20 71.13 

     .151 3 .985 1601-3500 61 72.14 

3501-5000 36 69.13   
 

5001-7500 24 70.81   
 

Toplam 141  
  

p>0.05 

 

Sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre ailenin gelir düzeyi durumları ile özgüven 

durumlarına bakıldığında aile gelir düzeyi 3501-5000 TL olan kadın sporcu öğrenciler ile 1601-3500 

TL gelir düzeyi olan erkek sporcu öğrencilerinin daha fazla puanlarda özgüven değerlerinin daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Kadın ve erkek sporcu öğrencilerin ailenin gelir düzeyine göre gruplar 

arası puan farkları non-parametrik Kruskal Wallis-H testi sonucunda istatistikî olarak anlamlı bir 

farklılığın olmadığı saptanmıştır (p>0.05).  

TARTIŞMA/SONUÇ 

Örneklemdeki; sporcu öğrencilerin spor yapma düzeyi durum değişkenine göre özgüven 

durumlarına bakıldığında, kulüp sporcusu kadın ve erkek sporcu öğrencilerin, okul takımı sporcusu 

kadın ve erkek sporcu öğrencilere göre daha fazla özgüven durumlarının geliştiği görülmüştür. Bu 

bağlamda kulüp içerisinde ki sosyalleşmenin, problem çözümlerinin, kişinin kendisini bulma yönünde 

ki çalışmalarının cinsiyet değişkenine göre değişmediği ve her iki cinsiyet gurupları içerisinde 

özgüven duygusunun geliştirebildiği söylenebilir. Literatürde sporla daha uzun süre iç içe yasayan 

bireylerin özsaygı düzeyleri, spor yapan veya daha az sürede spora katılımda bulunmuş bireylere göre 

daha yüksek olduğu spora katılımından sonra özsaygı düzeyinde artış olduğu belirtilmiştir (Holloway 

ve Baechle 1990; Karakaya ve Ağaoğlu, 2006).  

Sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre yaşları ile özgüven durumlarına ilişkin gruplar 

arası aritmetik sıralamaya bakıldığında 17-18 yaş aralığında olan kadın ve erkek sporcu öğrencilerin, 

diğer guruplarda olan sporcu öğrencilere göre daha fazla puanlarda özgüven durumlarının geliştiği 

belirlenmiştir. Bu durumda kişinin yaş faktörü arttıkça üstlendiği sorumlulukları, kendini daha iyi 

ifade edebilmesi, toplumda bir söz hakkının olduğunu fark etmesi, ergenlik döneminin sonlarına 

gelmesinden ötürü kişiliğinin oturması, duruşunun ve tepkilerinin daha yerinde olması özgüven 

durumunun artmasında ki etkenlerden olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili literatüre bakıldığında birçok 

araştırmada yaşın ilerlemesiyle özgüven kavramında olumlu yönde bir artış olduğu belirlenmiştir 

(Bagley ve Mallick 1997; Bilgin, 2011; Eşer, 2005; Yapıcı, 2005). İçten ve arkadaşları (2006)’da 

araştırmalarında ergenlik dönemindeki sporcuların özsaygı düzeylerinde olumlu değişiklikler 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Sporcu öğrencilerin anne eğitim durum değişkenine göre özgüven durumlarına bakıldığında 

anneleri üniversite mezunu olan kadın sporcu öğrencilerin ile anneleri lise mezunu olan erkek sporcu 
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öğrencilerin daha fazla puanlarda özgüven durumlarının geliştiği görülmüştür. Ayrıca sporcu 

öğrencilerin baba eğitim durum değişkenine göre özgüven durumlarına bakıldığında ise babaları lise 

mezunu olan kadın sporcu öğrenciler ile babaları üniversite mezunu olan erkek sporcu öğrencilerin 

diğer eğitim guruplarında bulunan sporcu öğrencilere göre daha fazla puanlarda özgüven durumlarının 

geliştiği görülmüştür. Bu durumda ailede olan eğitim seviyesinde ki artışın çocuklara doğrudan olumlu 

yönde yansıdığı ve özgüven değerlerini daha üst seviyelere çıkardığı, bununda ebeveynlerin 

çocuklarına karşı olan tutumları, davranış biçimleri, çocuklarına verdikleri eğitimden kaynaklandığı 

söylenebilir. Literatürde aile eğitim seviyesinde ki artışın çocuklara doğrudan olumlu yönde 

yansıdığını ve özgüven değerlerini daha üst seviyelere çıkardığını belirten araştırma sonuçları 

bulunduğu (Hortaçsu,1994; Hall ve ark., 1999; Karadağlı, 1991; Kimter, 2012; Mather, 2015; 

Öksüzler ve Sürekçi, 2010) görülmektedir.  

Örneklemdeki sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre ailenin gelir düzeyi durumları ile 

özgüven durumlarına bakıldığında aile gelir düzeyi 3501-5000 TL olan kadın sporcu öğrenciler ile 

1601-3500 TL gelir düzeyi olan erkek sporcu öğrencilerin daha fazla puanlarda özgüven değerlerinin 

diğer guruplarda bulunan sporcu öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durumda 

örneklemdeki katılımcıların vermiş oldukları cevaplardan hareketle puanların birbirlerine yakın olması 

nedeniyle aile sosyo-ekonomik durumun kadın ve erkek sporcular özgüvenlerine arttırıcı veya azaltıcı 

bir etkenin olmadığı söylenebilir. Literatürde konu ile ilgili araştırmalara bakıldığında Eşer, (2005), 

araştırmasında aile sosyo-ekonomik düzeyleri katılımcılarının özgüven değerleri arasında olumlu katkı 

sağladığını belirtirken, Twenge ve Campbell, (2002) ise araştırmalarında sosyo-ekonomik durumun 

özgüvene herhangi bir katkının sağlanmadığını belirttiği görülmektedir. 

Araştırmada cinsiyet değişkeni bakımından sporcu öğrencilerin özgüven durumları arasında 

istatistiki değer olarak bazı değişkenlerde (yaş, anne baba eğitim durumu, aile gelir durumu) anlamlı 

bir fark göstermezken, spor yapma düzeyi değişkeninde ise kulüp sporcularının lehine anlamlı bir fark 

göstermektedir. Literatüre bakıldığında bazı araştırmalarda bağımsız değişkenler ile özgüven durumu 

arasında anlamlı bir fark bulunurken (Bagley ve Mallick 1997; Bilgin, 2011; Eşer, 2005; Yapıcı, 2005; 

Karakaya ve Ağaoğlu, 2006), bazı araştırmalarda ise anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşıldığı 

(Twenge ve Campbell, 2002) görülmüştür. 

Sonuç olarak okul sporlarının sporcu öğrencilerin özgüven kazanmalarına olan katkı düzeyini 

cinsiyet değişkeni açısından belirleyebilmeyi amaçlayan bu araştırmaya katılan sporcu öğrencilerin 

ölçek maddelerine vermiş oldukları cevaplardan hareketle, katılımcıların cinsiyet değişkenine göre yaş 

değişkeni arttıkça sporcu öğrencilerin özgüven değerlerinin de arttığı belirlenmiştir. Yine annelerinin 

eğitim düzeyi yüksek olan kadın ve erkek sporcu öğrencilerin özgüven durumlarının daha yüksek 

olduğu görülürken, baba eğitim durumunda ise babalarının eğitim düzeyi yüksek olan erkek sporcu 

öğrencilerin özgüven değerlerinin de yüksek olduğu, kadın sporcu öğrencilerde ise baba eğitim 

düzeyinin özgüven durumu üzerinde bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Spor yapma düzeyinde de 

kadın ve erkek sporcu öğrencilerde kulüp sporcularının, özgüven durumlarının daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Ailenin gelir düzeyinin ise kadın ve erkek sporcu öğrencilerde özgüven durumu 

üzerinde azaltıcı veya arttırıcı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Ayrıca araştırmada istatistiki değer 

olarak bazı değişkenlerde (yaş, anne baba eğitim durumu, aile gelir durumu) anlamlı bir fark 

göstermezken, spor yapma düzeyi değişkeninde ise kulüp sporcularının lehine anlamlı bir fark 

gösterdiği saptanmıştır. 
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ÖNERİLER 

Özgüveni yüksek bireylerin var olması için en önemli etkenin aile faktörü olduğunu 

söylenebilir. Toplumun en temel yapıtaşı olan ailede, ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumu 

çocukların geleceklerini şekillendirmektedir. Ebeveynler çocuklarının özgüvenini zedeleyici ortam ve 

durumlardan kaçınmalı, hayattaki problemleri başarabileceklerini ifade etmelidirler. Hayata dair 

karşılaşabilecekleri başarısızlıklarda da desteklerini hissettirmelidirler. Ayrıca okul dönemlerinde 

akademik başarılarının yanında özgüvenlerine katkı sağlayan spor ve sportif etkinliklere yönlendirme 

yapmalıdırlar. İçine kapanık olan öğrenciler öğretmenleri tarafından spora yönlendirilmeli ve 

böylelikle akademik ve sosyal hayata bu öğrencilerin kazanımı gerçekleştirilmelidir. 
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ÖZET 

Bu araştırma futbol spor dalının etkili iletişime olan katkısını sporcu öğrencilerin futbol oynama süreleri 

açışından inceleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın 

örneklemini; evrenden basit tesadüfü yöntemle seçilmiş gönüllü 192 sporcu öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Sporda Etkili İletişim Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada Mann-Whitney 

U Testi ile Krusukal-Wallis H testi kullanılmıştır. İstatistikî açıdan anlamlılık derecesi Alpha (α) yanılma düzeyi 

ise p<.05 olarak kabul edilmiştir. Örneklemdeki sporcu öğrencilerin ölçek sorularına vermiş oldukları 

cevaplardan hareketle, katılımcıların tüm spor yapma sürelerinde; en yüksek aritmetik puan olarak 16 yaş 

aralığında olduğu, anne eğitim durumunun lise, baba eğitim durumunun ise üniversite olduğu, aile gelir 

durumunun 5001 ve üzerinde olduğu ve bir hafta içerisinde bu spor dalını 3 kez tekrar ettikleri belirlenmiştir. Bu 

durum sporcu öğrencilerin futbol spor dalını oynama süreleri yükseldikçe iletişim becerilerinin olumlu yönde 

yükseldiği şeklinde yorumlana bilir. 

Anahtar kelimeler: İletişim, Öğrenci, Sporcu, Spor Yılı, Beceri. 

Examining the Contribution of School Sports Branches to Student Athletes’ Self-Confidence 

According to Gender Variable  

ABSTRACT 

This study was conducted to investigate the contribution of school sports branches to student-athletes’ 

self-esteem in terms of gender variable. The sample of the research using the general screening model consists of 

193 volunteer students selected by simple random method from the population. In the research, “Self-Confidence 

Scale” was used as a data collection tool. Mann-Whitney U Test and Krusukal-Wallis H test were used in the 

study. The statistical significance level of Alpha (α) was accepted as p <.005. As a result of the research, the 

athletes in the sample were given the answers to the scale questions; it was determined that as the age variable 

increased according to the gender variable of the participants, self-confidence values of the student athlete s 

increased. Also, it was found that while the mothers 'education level of female and male athletes students had 

higher self-confidence status, in the case of fathers' education, it was determined that the male athletes’ students’ 

self-confidence values were high. It was also determined that fathers' education level had no effect on self-

esteem status in female athlete students. It was also determined that the level of self-confidence of the club 

athletes was higher in female and male athletes. It was found that the income level of the family did not have a 

decreasing or increasing effect on the self-esteem status of female and male athletes. Besides, the statistical value 

did not show a significant difference in some variables (age, parental education status, family income status), 

while it was found that there was a significant difference in favor of club athletes in sport level.  

Keywords: Gender, Self - confidence, Student, Athlete. 
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GİRİŞ 

İletişim, bireyin yaşama başladığı günden itibaren diğer insanlarla ve çevresiyle etkileşim 

içerisinde olan bireyin kendini tanımlamasında, ifade etmesinde ve toplumsal yapının parçası 

olabilmesinde önemli rol oynar (Mutlu, 1994). Dökmen, (2008) iletişimi “bilgi üretme aktarma ve 

anlamlandırma süreci olarak tanımlamaktadır. Sözel ve sözel olmayan iletişim sözcüklerini de göz 

önünde bulundurarak, iletişim kavramı “düşüncelerin, bilgilerin, duyguların, davranışların, inançların 

karşılıklı olarak değiştirilmesi ve aktarılması süreci” olarak tanımlanabilir (Aydın,1988). 

Sosyal bir varlık olan insanın temel gereksinimlerinden biri, başkaları ile birlikte olmaktır. 

İnsan, farkında olarak ya da olmayarak belirli bir sosyal çevre içinde yer alan bireyler ile sürekli 

iletişim ve etkileşim halindedir. Etkili iletişim becerileri, her türlü insan ilişkisinde ve her türlü meslek 

alanında ilişkileri kolaylaştırıcı olabilmektedir (Öğütülmüş, 2001). İnsanoğlu, iletişim sayesinde 

diğerlerini ve çevresini etkilemekle kalmamış varlığını sürdürebilmek için belli kurallar ve değerler 

üreterek örgütlenmiş, toplumsal ve kültürel kurumlar oluşturmuştur. İletişim aracılığı ile geleneklerini 

ve kültürel kimliklerini korumakla birlikte yeni düşünce ve değerlerini de yaygınlaştırma olanağı 

bulmuşlardır (Mutlu, 1994). 

Bireyler bu etkileşimin doğal bir sonucu olarak zaman zaman kişilerarası ilişkilerinde 

anlaşmazlıklar ve çatışmalar yaşayabilmektedir. Ancak anlaşmazlıklar taraflar arasında bir gerginliğe 

yol açtığı zaman kişilerarası çatışmaya dönüşmektedir. Bireylerin kişilerarası ilişkilerinde çatışma 

yaşamalarının değişik nedenleri olabilir. Dökmen; Bu nedenleri; bireylerin ilişkilerle ilgili sahip 

oldukları algıları, ilişki ve çatışmayla ilgili duyguları, kişisel gereksinimleri, bazı kişisel ve kültürel 

etmenler, içinde bulunulan sosyal ve fiziksel çevre olarak sıralamaktadır. Ve bireylerin iletişim 

konusunda bilgi ve beceri eksikliğinden kaynaklı olduğu ifade edilmektedir (Dökmen, 2001). 

İletişim çağdaş yaşamın ihtiyaçlarını karşılamada tartışılmaz en temel gereçtir. Okulda, işte, 

sokakta, gazete okurken ya da televizyon seyrederken çevre ile sürekli iletişim halinde bulunulur. 

Günlük hayatta kurulan iletişimin yalnızca % 9’u yazarak, % 16’sı okuyarak, % 30’u konuşarak ve % 

45’i de dinleyerek gerçekleştirilir (Worth,  2004).  

İletişim becerileri başlangıç becerileri (iletişimi başlatma, sürdürme, sona erdirme ve 

dinleme), kendini ifade etme (yüreklendirme, yardım isteme, yönerge verme, duyguyu ifade etme, 

şikayette bulunma, diğerlerini ikna etme, öfkenin ifade edilmesi) ve diğerlerine tepki verme (övgüye 

karşılık verme, diğerlerinin duygularına tepki verme, özür dileme, yönergeleri izleme, başarısızlığa 

tepki verme, ikilemli mesajlara tepki verme, şikayete tepki verme, öfkeye tepki verme) gibi becerileri 

içermektedir. Eğer bireylere iletişim becerileri öğretilir, iletişim sırasında yaptıkları hatalar gösterilir 

ve nasıl daha iyi iletişim kurmaları konusunda bilgiler verilirse, iletişim becerilerinin gelişeceği, 

başkalarının duygu ve düşüncelerini daha iyi anlayabileceği ve böylece iletişim çatışmalarına girme 

olasılıklarının azalacağı belirtilmektedir (Korkut,1996). 

İletişim bütün ilişkiler için binanın temeli gibidir. İyi iletişim kurmak sporcular arasında 

olumlu eleştiri ve sürekli etkileşim sağlar. Sporcuya performansı hakkında bilgi vermek, kulüp içinde 

etkileşim, motivasyon ve arabuluculuk gibi çeşitli sonuçların oluşması iletişim becerileri ile sağlanır. 
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Bir sporcu kendi spor dalına özgü teknikleri ne kadar önce öğrenirse, takım içindeki statüsü o kadar 

yükselecektir (Erkan, 2002). 

Spor ortamı sosyal dinamikleri çeşitliliği temel çalışma alanları ve belirgin içeriği açısından 

zengin ve tektir. Liderlik kolektif yeterlilik, takım bütünlüğü ve grubun hedef belirlemesi gibi konular 

spor ortamında teorik ve pratik açıdan büyük öneme sahiptir. Tüm bu konular sosyal bir süreç olarak 

takım içi etkileşimin en önemli unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. İletişim spor psikolojisi alanında 

ihmal edilmiş bir konudur. Kişilerarası iletişim iki kişi arasındaki sembolik bir süreci ifade eder. Bu 

süreç çok sık rastlanan ortak bir çift taraflı bir olgudur. Kişilerarası iletişim her grup dinamiği için 

sosyal davranışların en temel konusudur (Sullivan ve Kent, 2003). 

Yukarıdaki bilgiler ışığında bu araştırmanın amacı, futbol spor dalının etkili iletişime olan 

katkısını sporcu öğrencilerin futbol oynama süreleri açışından inceleyebilmektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırma genel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Tarama modeli, “çok sayıda 

elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da 

ondan alınacak bir grup, örnek veya örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir” (Karasar, 

2015). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Rize’de ASKF’ye kayıtlı 

kulüplerde oynayan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim okullarında okuyan sporcu 

öğrenciler oluştururken, örneklemini ise evrenden basit tesadüfü örnekleme yöntemiyle seçilmiş 

gönüllü 192 sporcu öğrenci oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırma verilerinin elde edilmesi için Sullivan ve Feltz (2003) tarafından hazırlanan “Takım 

Sporlarında Etkili İletişim Ölçeği” kullanılmıştır.  Ölçek, çeşitli yıldırma davranışlara maruz kalma 

sıklık düzeyini “5-Her zaman, 4-Çoğu kez, 3-Ara sıra, 2-Nadiren, 1-Hiçbir zaman” şeklinde 

sıralayarak, beşli likert ölçeğiyle belirlemeyi amaçlamıştır. Ölçeğin cronbach’s alpha değeri .78 olarak 

hesaplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi istatistik paket programı yardımıyla yapılmıştır. 

Ölçek değişkenlerinin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi kullanılarak 

belirlenmiştir. Çıkan sonuç karşısında değişkenlerin normal bir dağılım izlemediği görülmüş ve 

araştırmamızda Mann-Whitney U Testi ile Krusukal-Wallis H testi kullanılmıştır. İstatistiki açıdan 

anlamlılık derecesi Alpha (α) yanılma düzeyi ise p<.05 olarak kabul edilmiştir. 
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BULGULAR 

Bu bölümde araştırmada sporcu öğrencilerden elde edilen verilere ve bu verilere ilişkin 

istatistikî bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Spor yapma yılına göre sporcu öğrencilerin yaş değişkenine göre iletişim durumları 

                     Yaş Durumu N MeanRank X2 sd p 

1 veya 2 Yıl 

15 yaş 22 13.93 

11.965 2 .003 16 yaş 10 26.75 

17 yaş 5 25.80  
  

Toplam 37   
 

p<0.05 

3 ve 4 Yıl 

15 yaş 47 39.86 

2.361 2 .307 16 yaş 24 49.90 

17 yaş 15 46.63 

Toplam 86   
 

p>0.05 

5 ve Üstü 

15 yaş 23  25.50 

9.807 2 .007 16 yaş 29 43.00 

17 yaş 17 34.21 

Toplam 69   
 

p<0.05 

  

Sporcu öğrencilerin spor yapma süre değişkeni açısından yaş ile iletişim durumlarına ilişkin 

gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm spor yapma sürelerinde 16 yaş aralığında olan 

sporcu öğrencilerin, daha fazla puanlarda iletişim becerilerinin geliştiği görülmüştür. Spor yapma yılı 

açısından sporcu öğrencilerin yaş ile iletişim durumları arası puan farkları arasında istatistikî olarak 

anlamlı bir farklılığın 1 veya 2 yıl ile 5 ve üstü yıl süre boyunca spor dalını yapan 16 yaş gurubu 

sporcu öğrenciler lehine olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Tablo 2. Spor yapma yılına göre sporcu öğrencilerin anne eğitim durumuna göre iletişim durumları 

Anne Eğitim Durumu N Mean Rank X2 sd p 

1 veya 2 Yıl 

İlkokul 11 20.23 

6.615 3 .085 Ortaokul 17 9.00 

Lise 6 25.00  
  

Üniversite 3 20.68  
  

Toplam 37   
 

p>0.05 

3 ve 4 Yıl 

İlkokul 24 44.31 
12.630 

3 .006 Ortaokul 22 34.28 

Lise 34 58.27  
  

Üniversite 6 38.33  
  

Toplam 86   
 

p<0.05 

5 ve Üstü 

İlkokul 28 35.13 

5.202 3 .158 Ortaokul 21 26.44 

Lise 17 41.10  
  

Üniversite 3 39.67  
  

Toplam 69   
 

p>0.05 

  

Sporcu öğrencilerin spor yapma süre değişkeni açısından anne eğitim durum değişkeni ile 

iletişim durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm spor yapma 

sürelerinde anne eğitim durumlarının lise düzeyinde olan sporcu öğrencilerin, daha fazla puanlarda 

iletişim becerilerinin geliştiği görülmüştür. Spor yapma yılı açısından sporcu öğrencilerin anne eğitim 
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düzeyi ile iletişim durumları arası puan farkları arasında istatistikî olarak spor yapma yılı 1 veya 2 yıl 

ve 5 ve üstü olan gruplarda anlamlı bir farklılık olmadığı, spor yapma yılı 3 ve 4 yıl olan grupta ise 

anlamlı bir farklılığın olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Tablo 3. Spor yapma yılına göre sporcu öğrencilerin baba eğitim durumuna göre iletişim durumları 

Baba Eğitim Durumu N Mean Rank X2 sd p 

1 veya 2 Yıl 

İlkokul 4 20.50 

.284 3 .963 Ortaokul 16 19.22 

Lise 14 17.96  
  

Üniversite 3 20.67  
  

Toplam 37   
 

p>0.05 

3 ve 4 Yıl 

İlkokul 16 42.22 

8.986 3 .029 Ortaokul 28 52.89 

Lise 31 33.94  
  

Üniversite 11 48,41  
  

Toplam 86   
 

p<0.05 

5 ve Üstü 

İlkokul 14 32.54 

2.698 3 .441 Ortaokul 26 30.85 

Lise 23 38.33  
  

Üniversite 6 42.25  
  

Toplam 69   
 

p>0.05 

  

Sporcu öğrencilerin spor yapma süre değişkeni açısından baba eğitim durum değişkeni ile 

iletişim durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm spor yapma 

sürelerinde üniversite düzeyinde olan sporcu öğrencilerin, daha fazla puanlarda iletişim becerilerinin 

geliştiği görülmüştür. Spor yapma yılı açısından sporcu öğrencilerin baba eğitim düzeyi ile iletişim 

durumları arası puan farkları arasında istatistikî olarak spor yapma yılı 1 veya 2 yıl ve 5 ve üstü olan 

gruplarda anlamlı bir farklılık olmadığı, spor yapma yılı 3 ve 4 yıl olan grupta ise anlamlı bir 

farklılığın olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Tablo 4. Spor yapma yılına göre sporcu öğrencilerin ailenin gelir düzeyine göre iletişim durumları 

                     Ailenin Gelir Düzeyi N Mean Rank X2 sd p 

1 veya 2 Yıl 

Asgari Ücret ve Altı 5 13.40 

3.845 3 .048 1601-3500TL 17 17.32 

3501-5000TL 12 22.04  
  

5001TL ve Üzeri 3 25.67  
  

Toplam 37   
 

p<0.05 

3 ve 4 Yıl 

Asgari Ücret ve Altı 4 59.21 

16.166 3 .001 1601-3500TL 43 34.15 

3501-5000TL 27 47.39  
  

5001TL ve Üzeri 12 70.63  
  

Toplam 86   
 

p<0.05 

5 ve Üstü 

Asgari Ücret ve Altı 10 29.20 

5.530 3 .137 1601-3500TL 33 31.80 

3501-5000TL 14 37.14  
  

5001TL ve Üzeri 12 46.13  
  

Toplam 69   
 

p>0.05 
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 Sporcu öğrencilerin spor yapma süre değişkeni açısından aile gelir durumları ile 

iletişim durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm spor yapma 

sürelerinde orta üstü düzeyde olan sporcu öğrencilerin, daha fazla puanlarda iletişim becerilerinin 

geliştiği belirlenmiştir. Spor yapma yılı açısından sporcu öğrencilerin aile gelir durumları ile iletişim 

durumları arası puan farkları arasında istatistikî olarak anlamlı farklılığın, 1 ve 2 yıl ile 3 ve 4 yıl süre 

boyunca spor dalını yapan ve aile geliri bakımından 5001ve üzerinde gelire sahip olan sporcu 

öğrenciler lehine olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Tablo 5. Spor yapma yılına göre sporcu öğrencilerin haftalık antrenman sayısına göre iletişim 

durumları 

Haftalık Antrenman Sayısı N Mean Rank X2 sd p 

1 veya 2 Yıl 

2 kez 10 18.15 

1.419 2 .492 3 kez 13 21.81 

4 ve Üzeri 14 17.00  
  

Toplam 37   
 

p>0.05 

3 ve 4 Yıl 

2 kez 12 38.36 

9.046 2 .011 3 kez 27 62.63 

4 ve Üzeri 47 43.94  
  

Toplam 86   
 

p<0.05 

5 ve Üstü 

2 kez 6  35.50 

.556 2 .757 3 kez 23 36.38 

4 ve Üzeri 40 32.48  
  

Toplam 69   
 

p>0.05 

  

Sporcu öğrencilerin spor yapma süre değişkeni açısından haftalık antrenman sayısı durumları 

ile iletişim durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm spor yapma 

guruplarında haftada üç kez antrenman yapan öğrencilerin daha fazla puanlarda iletişim becerilerinin 

geliştiği görülmüştür. Spor yapma yılı açısından sporcu öğrencilerin haftalık antrenman sayıları ile 

iletişim durumları arası puan farkları arasında istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın 3 ve 4 yıl süre 

boyunca spor dalını yapan ve haftada 3 kez antrenman tekrarı olan sporcu öğrenciler lehine olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmaya katılan sporcu öğrencilerin spor yapma süre değişkeni açısından yaş ile iletişim 

durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm spor yapma sürelerinde 16 yaş 

aralığında olan sporcu öğrencilerin, daha fazla puanlarda iletişim becerilerinin geliştiği görülmüştür. 

Bu durumda sporcu öğrencilerin spor yapma yılı ne olursa olsun yaş ilerledikçe takım içerisinde 

oluşan arkadaşlıkların, iletişim ortamının fazla olduğu söylenebilir. Spor bireylerin sosyalleşmesinde 

bir araç olduğu gibi, içerisinde barındırdığı hareketler ve oyunlar sayesinde, bireye duygularını ifade 

etme ve kendini gerçekleştirebilme imkânı verebilmektedir (Öztürk,1983). Literatürde konu ile ilgili 

araştırmalara bakıldığında, Görür (2001), ergenlerle ilgili yaptığı çalışmada yaşları daha büyük olan 

ergenlerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaştığı görülmektedir. 

Sporcu öğrencilerin spor yapma süre değişkeni açısından anne eğitim durum değişkeni ile 

iletişim durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm spor yapma 

sürelerinde anne eğitim durumlarının lise düzeyinde olan sporcu öğrencilerin, daha fazla puanlarda 
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iletişim becerilerinin geliştiği görülmüştür. Ayrıca spor yapma süre değişkeni açısından baba eğitim 

durum değişkeni üniversite düzeyinde olan sporcu öğrencilerinde daha fazla puanlarda iletişim 

becerilerinin geliştiği belirlenmiştir. Bu durumda anne-baba eğitim düzeyinin artması sporcu 

öğrenciler üzerinde iletişim becerilerinin arttırılmasında olumlu katkılar sağladığı söylenebilir. 

Literatürde konu ile ilgili araştırmalara bakıldığında katılımcılarının anne-baba eğitim durumlarının 

yüksek olan sporcuların iletişim ve sosyal beceri durumunun arttığı araştırma sonuçlarının olduğu 

görülmektedir (Ayyıldız, 2005; 2006; Tezel ve ark., 2005; Korkut, 2002). 

Sporcu öğrencilerin spor yapma süre değişkeni açısından aile gelir durumları ile iletişim 

durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm spor yapma sürelerinde orta 

üstü düzeyde olan sporcu öğrencilerin, daha fazla puanlarda iletişim becerilerinin geliştiği 

belirlenmiştir. Aile gelir düzeyini fazla olan sporcu öğrencilerin sosyal hayatlarının daha hareketli 

geçtiği, anne ve babanın sporcu öğrenciye daha fazla zaman ayırdığını, onların sosyal beceri ile 

beraber iletişim becerilerinin gelişimini sağlayıcı ilgi içerisinde oldukları söylenebilir. Konu ile ilgili 

literatüre bakıldığında bazı araştırmalarda katılımcıların aile gelir düzeylerinin yüksek olması 

nedeniyle ailelerin çocuklarına daha fazla müdahil oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır (Ayyıldız, 2005; 

Epstein, 1987; Lareau, 1987; Stevenson ve Baker, 1987). 

Sporcu öğrencilerin spor yapma süre değişkeni açısından haftalık antrenman sayısı durumları 

ile iletişim durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm spor yapma 

guruplarında haftada üç kez antrenman yapan öğrencilerin daha fazla puanlarda iletişim becerilerinin 

geliştiği görülmüştür. Spor yapma yılının artışıyla birlikte iletişim beceri puanlarında da doğru orantılı 

bir artıştan söz edebiliriz. Doğası gereği spor, hareket ederek iletişim kurulmasını sağlar. Sporun 

içinde yer alan oyunlar psikolojik ve sosyal davranış değişikliklerine olanak sağladığı için insan 

ilişkilerini iyileştirici ve kolaylaştırıcı becerilerin kazanılmasında etkilidir (Çamlıyar, 2001). Sporun 

iletişim engellerini kaldırdığı, özgüveni geliştirdiği sağlıklı davranışlar ve yaşam becerileri öğrettiği 

bilinmektedir (Rogge ve Unaıds, 2004). 

Araştırmada sporcu öğrencilerin futbol oynama süreleri ile iletişim durumları arasında 

istatistiki değer olarak, yaş değişkeninde 1-2 yıl ile 5 ve üzerinde spor süresi olan öğrencilerin, anne-

baba eğitim değişkeni ile haftalık antrenman tekrar etme değişkeninde 3-4 yıl spor yapma süresi olan 

öğrencilerin, aile gelir değişkenine göre ise 3-4 yıl oynama süresi olan öğrencilerin lehine anlamlı bir 

farklılığın olduğu saptanmıştır. Literatüre bakıldığında bazı araştırmalarda bağımsız değişkenler ile 

iletişim durumu arasında anlamlı bir fark bulunurken (Harmison, 2011; Laster, 2009; Yaman, 2003; 

Yedidia ve ark, 2011), bazı araştırmalarda ise anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşıldığı (Rogge 

ve Unaıds, 2004; Yılmaz ve Çimen, 2008) görülmüştür. 

Sonuç olarak futbol spor dalının sporcu öğrenciler üzerinde etkili iletişime olan katkısını 

futbol oynama süreleri açışından belirleyebilmeyi amaçlayan bu araştırmaya katılan sporcu 

öğrencilerin ölçek maddelerine vermiş oldukları cevaplardan hareketle, katılımcıların tüm spor yapma 

sürelerinde; 16 yaş aralığında olduğu, anne eğitim durumunun lise baba eğitim durumunun üniversite 

olduğu, aile gelir durumunun 5001 ve üzerinde olduğu, haftada 3 tekrar yaptıkları belirlenmiştir. 

Ayrıca sporcu öğrencilerin futbol oynama süreleri ile iletişim durumları arasında istatistiki değer 

olarak, yaş değişkeninde 1-2 yıl ile 5 ve üzerinde spor süresi olan öğrencilerin, anne-baba eğitim 

değişkeni ile haftalık antrenman tekrar etme değişkeninde 3-4 yıl spor yapma süresi olan öğrencilerin, 
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aile gelir değişkenine göre ise 3-4 yıl oynama süresi olan öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılığın 

olduğu saptanmıştır.  

KAYNAKÇA 

Aydın, M. (1988). Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınları. 

Ayyıldız, T. (2005). Zonguldak İl Merkezinde 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Yetiştirme 

Tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.  

Çamlıyar, H. (2001) Eğitim Bütünlüğü İçerisinde Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun. Manisa: Emek 

Matbaacılık. 

Dökmen, Ü. (2001). İletişim çatışmaları ve empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.  

Dökmen, Ü. (2008). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim çatışmaları ve Empati, İstanbul: Remzi 

Kitabevi. 

Epstein, J. L. (1987). Parent involvement: What research says to administrators. Education and 

Urban Sociology of Education 19, 277-294. 

Erkan, M. (2002). Sporda İletişimin Önemi ve Takım Performansına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi. 

Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 

Görür, D. (2001) Lise Öğrencilerinin iletişim Becerilerini Değerlendirmelerinin Bazı Değişkenler 

Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi. 

Harmison, R. J. (2011). Peak performance in sport: Identifying Ideal Performance States and 

Developing Athletes' Psychological Skills. Sport, Exercise, and Performance Psychology,1 (S); 3-18,19.  

Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları 

Korkut, F. (1996). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenilirlik ve 

Geçerlilik Çalışması. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7); 18-23. 

Korkut, F. (2002). “Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi; 22; 177–184. 

Lareau, A. (1987). Social class differences in family–school relationship: the importance of 

cultural capital. The Sociology of Education, 60(2); 73–85. 

Laster, T.D. (2009). Communication Apprehension Levels in College Athletes at Minnesota State 

University November 29th, Senior Seminar: Speech 485. 

Yaman, M., Yaman, T. Ve Türkmen M. (2003). “Sporun Üniversite Adayı Öğrencilerinin Ataklık 

ve Pratik Olma kişilik Özellikleri Üzerine Etkisi,” Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16. 

Mutlu, E. (1994). İletişim Sözlüğü, Ankara: Ark Yayınevi 

Öğütülmüş, S. (2001). Kişilerarası sorun çözme becerileri ve eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.  

Öztürk, Ü. (1983). Orta dereceli okullarda beden eğitimi. 2. Baskı, İstanbul: Kayı yayıncılık. 

Rogge J. IOC and Unaıds. (2004). Join Forces to Engage Sport Community in Fight Against 

Aids.IOC Press Release.1st June. 

Sullivan, P, Feltz, D. (2003). Development of the scale for effective communication in team sport. 

Journal of Applied Social Psychology , 33(8); 1693-1715. 

Sullivan, P., Kent, A. (2003).  Coaching  efficacy  as  a predictor of leadership style in 

ıntercollegiate athletics. Journal of Applied Sport Psychology, 15: 1, 1-11. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

362 

Stevenson, D. L. & Baker, P.D. (1987). The family school relation and the child’s school 

performance. Child Development, 58; 1348-1357. 

Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2005). “5-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin 

Tutumlarının İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2). 

Worth, R. (2004). Communication Skills, J. G. Ferguson Publishing Company, 2nd Edition. 

Yedidia, M.J., Gillespie, C.C., Kachur, E., Schwartz, M.D, Ockene, J., Chepaitis, A.E, Snyder, 

C.W, Lazare, A., Lipkin, M. (2011). Effect of Communications Training on Medical Student Performance, 

The Journal of American Medical Assosiation, 306 (11); 1169-1277. 

Yılmaz, I., Çimen, Z. (2008). Beden Eğitimi öğretmen adaylarının iletişim becerileri düzeyleri. 

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,10: 3. 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

363 

SPORCU ÖĞRENCİLERİN SOSYALLEŞME DURUMLARINA OKUL SPORLARININ 

KATKISININ CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ 

 

Handan SÜMER 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 53100 Rize, Türkiye 

handansumerrteu@gmail.com. 

Serkan HACICAFEROĞLU 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 53100 Rize, Türkiye 

serkan.hacicaferoglu@erdogan.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı okul sporlarının sosyalleşme sürecinde sporcu öğrencilere olan katkısını cinsiyet 

değişkeni açısından belirlemektir. Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır.  

Araştırmanın örneklemini ise evrenden basit tesadüfü örnekleme yöntemiyle seçilmiş 282 gönüllü sporcu 

öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada gerekli olan verileri toplayabilmek amacıyla sporda sosyal bütünleşme 

ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada Mann-Whitney U Testi ile Krusukal-Wallis H testi kullanılmıştır. İstatistikî 

açıdan anlamlılık derecesi Alpha (α) yanılma düzeyi ise p<.05 olarak kabul edilmiştir. Örneklemdeki sporcu 

öğrencilerin ölçek sorularına vermiş oldukları cevaplardan hareketle, katılımcıların cinsiyet değişkeninin tüm 

guruplarında yaşı küçük olan sporcu öğrencilerin daha fazla sosyalleşme duygusu yaşadıkları belirlenmiştir. 

Yine annelerinin eğitim düzeyi yüksek olan kadın ve erkek sporcuların sosyalleşme durumlarının daha yüksek 

olduğu görülürken, ailenin gelir düzeyinin ise kadın ve erkek sporcu öğrencilerde sosyalleşme durumu üzerinde 

azaltıcı veya arttırıcı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Spor dalını seçmede ise kadınlarda rol model olarak 

beden eğitimi ve spor öğretmenlerini aldıkları erkeklerde ise daha fazla vakit geçirdikleri arkadaş guruplarının 

etken olduğu görülmüştür. Ayrıca cinsiyet değişkeni bakımından sporcu öğrencilerin sosyalleşme durumları 

arasında istatistiki değer olarak bazı değişkenlerde (yaş, anne baba eğitim durumu, aile gelir durumu, spor dalına 

yönlendirilme durumu) anlamlı bir fark göstermezken, yaş değişkeninde ise kadınların lehine anlamlı bir fark 

gösterdiği saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Sosyalleşme, Öğrenci, Sporcu, Cinsiyet, Bütünleşme. 

Examining the Contribution of School Sports to the Student Athletes’ Socialization in terms of 

the Variable of Gender  

SUMMARY 

The aim of this study is to determine the contribution of school sports to student athletes in the process 

of socialization in terms of gender. In the study, general survey model was used. The sample of the study 

consists of 282 volunteer student athletes selected from the population by simple random sampling method. In 

order to collect the necessary data, Social Integration in Sports Scale was used in the study. To analyze the data, 

Mann-Whitney U Test and Krusukal-Wallis H test were used in the study. The statistical significance level of 

Alpha (α) was accepted as p <.05. Based on the answers given by the student athletes in the sample to the scale 

questions, it was determined that both male and female student athletes who are younger experience more 

socializing feelings. It was observed that while the socialization status of female and male athletes whose 

mothers have a higher education level is higher, the income level of the family does not have a decreasing or 

increasing effect on the socialization status of female and male athletes. It was seen that females regarded their 

physical education and sports teachers as role models and males were influenced by their friends with whom 
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they spend more time while they were choosing the sports branch. In addition, while there are not any significant 

differences in the socialization status between males and females in terms of some variables (age, parental 

education status, family income status, referral status to sports branch), there is a significant difference in the 

variable of age in favor of females.  

Key Words: Socialization, Student, Sportsmen, Gender, Integration.  

 

GİRİŞ 

Sosyalleşme; bireyin ya da bireylerin içinde bulunduğu sosyal grubun değer ve normlarını 

öğrenerek ya da öğrenme çabasında bulunarak, o sosyal grupta kendine düşen sosyal rolleri yerine 

getirmesini sağlayacak bilgi ve davranışlara sahip olması ve ait olduğu sosyal gruba uyum göstererek 

aktif bir üyesi haline gelme sürecidir (Dönmezler,1994). Sosyalleşme, toplumun bir üyesi olma, diğer 

insanlarla birlikte yaşamayı öğrenme süreci olarak da görülmektedir. Bu süreç içinde birey, diğer 

insanlarla etkileşim yoluyla kendine özgü toplumsal davranış ve değerleri geliştirmektedir (Uluğtekin, 

1991). 

Sosyalleşme ailede başlar, sonra arkadaş çevresi, okul çevresi olarak genişleyerek hayatın her 

döneminde devam etmektedir. Sosyalleşen birey diğer bireylerle ilişki kurarak sosyal bir grup 

meydana getirmektedir (Dönmezer, 1997 ). 

Kağıtçıbaşı’na (1999) göre sosyalleşme; öğrenme süreci olarak yaşanılan toplumun istediği 

şekilde toplumun üyesi haline gelmek için toplumun sosyo-kültürel değerlerinin çocuğa aktarılması 

süreci olarak tanımlamaktadır. Çocukların eğitiminde aile, okul, toplumsal çevre çok önemli ve etkili 

araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların birisinden bile eksik alınan eğitim, insanın zayıf bir 

kişilik geliştirmesine neden olabilmektedir (Elmacıoğlu, 2002). 

 Sosyalleşme geniş bir ifadeyle çocuğun eğitimi, topluma hazırlanma, onunla bütünleşme 

demek olup, toplum açısından kültürün kuşaktan kuşağa devrini ve bireyin, örgütlenmiş bir toplumsal 

yasam içerisinde belirlenmiş normlara uymasını sağlar. İnsan davranışı sosyal çevrenin 

yönlendiriciliği ile meydana gelir ve çevre tarafından öğretilir. Sosyal bir varlık olan bireyin sosyal 

hayata ilişkin toplumsal normları, değerleri, inançları, alışkanlıkları, eğilimleri ve davranış modellerini 

benimsemesi sosyalleşme süreci dâhilinde siyaset, eğitim, ekonomi, kültür ve diğer toplumsal 

kurumlar aracılığıyla gerçekleşmektedir (Yılmaz, 2013). 

Bireyin sosyalleşmesinin erken yaşlarda söz konusu olması, beden eğitimi ve spor 

aktivitelerinin de çocukluk ve gençlik çağında alışkanlık haline getirilmesi ihtiyacı spor ile 

sosyalleşmeyi aynı dönemlerde birlikte ele almayı gerekli kılmaktadır. Beden eğitimi ve spor 

faaliyetleri de bireyin sosyalleşme faktörlerini destekleyeceği, özendireceği bir yapıya da sahiptir( 

Şahan, 2007). Spor ile bireyler başkalarına ve oyun kurallarına saygıyı göstermeyi öğrenir, başarı ve 

başarısızlığı kabullenmeyi öğretir, hoşgörü ve işbirliği gibi dayanışma duygularını geliştirir. Spor 

heyecan, sevinç, üzüntü gibi duygular yaşatarak bireylerin kendine güven duygularının gelişmesine 

yardımcı olur. Yine spor ile birlikte bireylerde dikkat etme, düşünceyi bir noktada toplama, problem 

çözme, üretken olma, hayal gücünü kullanma, kurallara uyma ve pratik zekâyı kullanma gibi 
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özellikleri geliştirirler. Spor sadece bireylerde toplumsal anlamda gelişme göstermez, aynı zamanda 

bireyin fizyolojik özelliklerinin de gelişmesine katkıda bulunur (Yetim, 2010).  

Yukarıdaki bilgiler ışığında bu araştırmanın amacı, okul sporlarının sosyalleşme sürecinde 

sporcu öğrencilere olan katkısını cinsiyet değişkeni açısından belirlemektir.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırma genel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Tarama modeli, “çok sayıda 

elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da 

ondan alınacak bir grup, örnek veya örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir” (Karasar, 

2015). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini; 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı okulların ortaöğretim kısımlarında okuyan sporcu öğrenciler oluştururken, örneklemini ise 

evrenden basit tesadüfü örnekleme yöntemiyle seçilmiş gönüllü 282 sporcu öğrenci oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak Sporda Sosyal Bütünleşme Ölçeği (SSBÖ) kullanılmıştır. 

Araştırmada dağıtılan anketin birinci bölümünü katılımcıların kişisel özelliklerini sorgulayan 

ifadeler oluştururken, ikinci bölümü katılımcıların spora katılımları sonucunda elde ettikleri kişisel, 

sosyal, psikolojik ve fiziksel kazanımların değerlendirildiği 34 maddeden oluşan sporda sosyal 

bütünleşme ölçeği oluşturmuştur. Maddelerin değerlendirilmesinde 5-puanlı Likert tipi ölçek 

kullanılmıştır (1= kesinlikle katılmıyorum; 5= kesinlikle katılıyorum). Bu araştırmada ise ölçeğin 

cronbach’s alpha iç tutarlılık katsayısının 0.93 olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın cronbach’s alpha 

katsayısının 0.70'in üzerinde olması ölçeğin güvenilir olduğunu (Arseven, 2001) göstermektedir.  

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi istatistik paket programı yardımıyla yapılmıştır. 

Ölçek değişkenlerinin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi kullanılarak 

belirlenmiştir. Çıkan sonuç karşısında değişkenlerin normal bir dağılım izlemediği görülmüş ve 

araştırmamızda Mann-Whitney U Testi ile Krusukal-Wallis H testi kullanılmıştır. İstatistiki açıdan 

anlamlılık derecesi Alpha (α) yanılma düzeyi ise p<.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmada sporcu öğrencilerden elde edilen verilere ve bu verilere ilişkin 

istatistikî bulgulara yer verilmiştir. 
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Tablo 1. Kadın ve erkek sporcu öğrencilerin yaş değişkenine göre Mann-Whitney U testi Sonuçları 

Cinsiyet Yaş Durumu N Mean Rank X2 sd p 

Kadın Sporcu 

14-15 yaş 38 98.97 1426000 3317 .001 

16-17 yaş 117 71.19 
   

Toplam 155       p<0.05 

Erkek Sporcu 

14-15 yaş 58 65.75 1899500 .492 .623 

16 -17 yaş 69 62.53 
   

Toplam 127       p>0.05 

 

Sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından yaş durumu değişkeni ile sosyalleşme 

durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında 14-15 yaş aralığında olan kadın ve 

erkek sporcu öğrencilerin,  daha fazla puanlarda sosyalleşme durumlarının geliştiği belirlenmiştir. 

Kadın ve erkek sporcu öğrencilerin yaş değişkenine göre gruplar arası puan farkları Mann-Whitney U 

testi sonucunda cinsiyet değişkeni bakımından sporcu öğrencilerin yaş değişkeni kadın sporcular 

lehine istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın olduğu saptanmıştır (p<0.05).  

Tablo 2. Kadın ve erkek sporcu öğrencilerin anne eğitim durum değişkenine göre sosyalleşme 

durumları 

Cinsiyet 
Anne Eğitim 

Durumu 
N Mean Rank X2 sd p 

Kadın Sporcu 

İlkokul 92 80.18 
1.247 2 .536 

Ortaokul 16 72.03 

Lise 47 83.00 
   

Toplam 155   
  

p>0.05 

Erkek Sporcu 

Ortaokul 76 61.89 
.280 2 .597 

Lise 51 65.41 

Toplam 127   
  

p>0.05 

 

Sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından anne eğitim düzeyleri ile sosyalleşme 

durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında anne eğitim düzeyleri lise 

düzeyinde olan kadın ve erkek sporcu öğrencilerin,  daha fazla puanlarda sosyalleşme durumlarının 

geliştiği belirlenmiştir. Kadın ve erkek sporcu öğrencilerin anne eğitim düzeyleri değişkenine göre 

gruplar arası puan farkları Kruskal-Wallis Testi sonucunda kadın ve erkek sporcuların yaş değişkenleri 

bakımından istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır (p>0.05). 

Tablo 3. Kadın ve erkek sporcu öğrencilerin baba eğitim durum değişkenine göre sosyalleşme 

durumları 

Cinsiyet 
Baba Eğitim 

Durumu 
N Mean Rank X2 sd p 

Kadın Sporcu 

İlkokul 38 73.59 
1.244 3 .743 

Ortaokul 45 74.92 

Lise 49 82.76 
   

Üniversite  23 81.17 
   

Toplam 155       p>0.05 

Erkek Sporcu 

İlkokul 4 53.63 
1.901 3 .593 

Ortaokul 41 61.63 

Lise 59 62.86 
   

Üniversite  23 72.93 
   

Toplam 127       p>0.05 
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Sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından baba eğitim düzeyleri ile sosyalleşme 

durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında baba eğitim düzeyleri lise 

düzeyinde olan kadın sporcuların, üniversite düzeyinde olan erkek sporcu öğrencilerin diğer 

guruplarda olan sporcu öğrencilere göre daha fazla puanlar ile sosyalleşme durumlarının geliştiği 

belirlenmiştir. Kadın ve erkek sporcu öğrencilerin baba eğitim düzeyleri değişkenine göre gruplar arası 

puan farkları Kruskal-Wallis Testi sonucunda kadın ve erkek sporcu öğrencilerin baba eğitim durumu 

değişkenleri bakımından istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır (p>0.05). 

Tablo 4. Kadın erkek sporcu öğrencilerin ailenin gelir durum değişkenine göre sosyalleşme durumları 

Cinsiyet 
Aile Gelir 

Durumu 
N Mean Rank X2 sd p 

Kadın Sporcu 

750-2020 30 81.95 
4.789 4 .310 

2021-3000 60 73.48 

3001-4000 33 85.38       

4001-5000 18 87.14       

5000-üzeri 14 59.79       

Toplam 155       p>0.05 

Erkek Sporcu 

750-2020 32 55.00 
3.531  4         .473 

2021-3000 29 69.48 

3001-4000 34 68.62 

   4001-5000 11 57.32 

5000-üzeri 21 66.17       

Toplam 127       p>0.05 

 

Sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından sosyalleşme durumlarına ilişkin gruplar arası 

aritmetik sıralamaya bakıldığında aile geliri 4001-5000 TL düzeyinde olan kadın sporcu öğrenciler ile 

2021-3000 TL düzeyinde olan erkek sporcu öğrencilerin diğer guruplarda bulunan sporcu öğrencilere 

göre daha fazla puan ile sosyalleştikleri belirlenmiştir. Kadın ve erkek sporcu öğrencilerin aile gelir 

durum değişkenine göre gruplar arası puan farkları Kruskal-Wallis Testi sonucunda kadın ve erkek 

sporcuların aile gelir durumu değişkenleri bakımından istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı 

saptanmıştır (p>0.05). 

Tablo 5. Kadın erkek sporcu öğrencilerin spor dalını tercih etme durum değişkenine göre sosyalleşme 

durumları 

Cinsiyet Spor dalını seçmede etkili olan durum N Mean Rank X2 sd p 

Kadın 

Sporcu 

Kişisel Tercihim Oldu 93 81.38 
2.763 3 .430 

Aile Bireylerim Etkili oldu 22 68.18 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenim 18 83.64 
   

Arkadaş Grubum Etkili oldu 22 68.93 
  

  

Toplam 155       p>0.05 

Erkek 

Sporcu 

Kişisel Tercihim Oldu 63 65.87 
1.301 3 .729 

Aile Bireylerim Etkili oldu 37 63.66 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenim 17 55.15 
   

Arkadaş Grubum Etkili oldu 10 68.50 
  

  

Toplam 127       p>0.05 

 

 Sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından sosyalleşme durumlarına ilişkin gruplar arası 

aritmetik sıralamaya bakıldığında en yüksek puanlarla kadın sporcuların beden eğitimi ve spor 
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öğretmenleri tarafından spora yönlendikleri, erkek sporcuların ise arkadaş grubundan etkilendikleri 

için spora yöneldikleri belirlenmiştir. Kruskal-Wallis Testi sonucunda kadın ve erkek sporcuların spor 

dalını seçmede etkili olan durum değişkenleri bakımından istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın 

olmadığı saptanmıştır (p>0.05).  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 Örneklemdeki sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından yaş durumu değişkeni ile 

sosyalleşme durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında 14-15 yaş aralığında 

olan kadın ve erkek sporcu öğrencilerin,  diğer guruplarda bulunan sporcu öğrencilere göre daha fazla 

puanlarda sosyalleşme durumlarının geliştiği belirlenmiştir. Bu durum örneklemdeki sporcu 

öğrencilerin küçük yaş grubunda dahi, katıldıkları sportif eylemler ile bir guruba ait olma ve kendini 

daha çabuk bulunduğu guruba kabul ettirme durumunun daha hızlı olduğu söylenebilir. Özellikle 

performans sporcusu olarak yetiştirilme hedefi bulunmayan farklı yaş gurubunda bulunan çocukların, 

bireysel takımlardan daha çok takım sporlarına yönlendirilmesi sporcu öğrencilerin sosyal beceri 

düzeylerinin daha yüksek olmaları (Gezer ve ark., 2017) sağlanabilir. Konu ile ilgili literatüre 

bakıldığında bazı araştırmalarda kadın ve erkek sporcu öğrencilerin yaş değişkenleri açısından küçük 

yaş gurupları olan katılımcıların daha fazla puan ile sosyalleştikleri sonucuna ulaşıldığı (Erdimez, 

2016) görülürken, bazı araştırmalarda ise yaşın sosyalleşmeye etkin olmadığı sonucuna ulaşıldığı 

(Gezer ve ark., 2017; Kırılmazkaya, 2010) görülmüştür. 

Sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından eğitim düzeyleri ile sosyalleşme durumlarına 

ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında anne eğitim düzeyleri lise düzeyinde olan kadın 

ve erkek sporcu öğrencilerin diğer guruplarda bulunan sporcu öğrencilere göre daha fazla puanlarda 

sosyalleşme durumlarının geliştiği belirlenmiştir. Ayrıca baba eğitim düzeyleri lise düzeyinde olan 

kadın sporcuların, üniversite düzeyinde olan erkek sporcu öğrencilerin diğer guruplarda olan sporcu 

öğrencilere göre daha fazla puanlar ile sosyalleşme durumlarının geliştiği belirlenmiştir. Bu durumda 

ailede olan eğitim seviyesinde ki artış çocuklara doğrudan olumlu yönde yansıdığı ve sosyalleşme 

değerlerini daha üst seviyelere çıkardığı söylenebilir. Literatürde konu ile ilgili araştırmalara 

bakıldığında aile eğitim durumunun sporcular üzerinde olumlu katkı sağladığı sonucuna ulaşıldığı 

belirlenmiştir (Eskicumalı ve Eroğlu, 2014; Özel ve Zelyurt, 2016). 

Sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından sosyalleşme durumlarına ilişkin gruplar arası 

aritmetik sıralamaya bakıldığında aile geliri 4001-5000 TL düzeyinde olan kadın sporcu öğrenciler ile 

2021-3000 TL düzeyinde olan erkek sporcu öğrencilerin diğer guruplarda bulunan sporcu öğrencilere 

göre daha fazla puan ile sosyalleştikleri belirlenmiştir. Bu durum günümüzde sosyalleşme ortamı 

olarak kullanılan alanların genellikle maddiyata dayalı olduğu düşünüldüğünde kadın sporcuların bu 

ortamları daha çok kullandıkları, erkek sporcu öğrencilerin ise bu alanlardan ziyade daha az maddiyat 

isteyen ortamlarda bulundukları şeklinde yorumlanabilir. Literatürde Cengiz ve İnce, (2013) konu ile 

ilgili yapmış olduğu araştırmalarında aile gelir durumunun sporcular üzerinde olumlu katkı sağladığı 

sonucuna ulaştığı, Elbir, (2000) ise olumlu yönde katkı sağlamayan araştırma sonuçları da olduğu 

görülmektedir. 

Araştırmaya katılan sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından sosyalleşme durumlarına 

ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında en yüksek puanlarla kadın sporcuların beden 
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eğitimi ve spor öğretmenleri tarafından spora yönlendikleri, erkek sporcuların ise arkadaş grubundan 

etkilendikleri için spora yöneldikleri belirlenmiştir. Bir eğitim faaliyeti olan spor; ortak amaçları dile 

getirebilme gücünü ve takdir edebilme duygusunu ortaya çıkarmaktadır (Ergun,1990), çağdaş 

toplumların yaratılmasında, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde, çocuklar ve gençlerin bedenen ve 

ruhen sağlıklı, sosyal yönden gelişmiş birer kişilik kazanmalarına (Yetim, 2005), temel gelişim 

alanlarının gelişimine, benlik saygılarının gelişmesine ve sosyal beceri kazanmasına olumlu yönde 

katkı sağlar (Özbey,2009). Bu bakımdan özellikle beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin öğrencilerini 

spora ve sportif etkinliklere yönlendirmesi önemlidir.  

Araştırmada cinsiyet değişkeni bakımından sporcu öğrencilerin sosyalleşme durumları 

arasında istatistiki değer olarak bazı değişkenlerde (yaş, anne baba eğitim durumu, aile gelir durumu, 

spor dalına yönlendirilme durumu) anlamlı bir fark göstermezken, yaş değişkeninde ise kadınların 

lehine anlamlı bir fark gösterdiği saptanmıştır. Literatüre bakıldığında bazı araştırmalarda bağımsız 

değişkenler ile sosyalleşme durumu arasında anlamlı bir fark bulunurken ( Aksoy ve ark. 2018; Güllü 

ve ark. 2016 ) , Gezer ve arkadaşları ise  (2017) araştırmalarında ise anlamlı bir farkın olmadığı 

sonucuna ulaşıldığı görülmüştür. 

Sonuç olarak okul sporlarının sosyalleşme sürecinde sporcu öğrencilere olan katkısını cinsiyet 

değişkeni açısından belirleyebilmeyi amaçlayan bu araştırmaya katılan sporcu öğrencilerin ölçek 

maddelerine vermiş oldukları cevaplardan hareketle, katılımcıların cinsiyet değişkeninin tüm 

guruplarında yaşı küçük olan sporcu öğrencilerin daha fazla sosyalleşme duygusu yaşadıkları 

belirlenmiştir. Yine annelerinin eğitim düzeyi yüksek olan kadın ve erkek sporcuların sosyalleşme 

durumlarının daha yüksek olduğu görülürken, ailenin gelir düzeyinin ise kadın ve erkek sporcu 

öğrencilerde sosyalleşme durumu üzerinde azaltıcı veya arttırıcı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. 

Spor dalını seçmede ise kadınlarda rol model olarak beden eğitimi ve spor öğretmenlerini aldıkları 

erkeklerde ise daha fazla vakit geçirdikleri arkadaş guruplarının etken olduğu görülmüştür. Ayrıca 

cinsiyet değişkeni bakımından sporcu öğrencilerin sosyalleşme durumları arasında istatistiki değer 

olarak bazı değişkenlerde (yaş, anne baba eğitim durumu, aile gelir durumu, spor dalına yönlendirilme 

durumu) anlamlı bir fark göstermezken, yaş değişkeninde ise kadınların lehine anlamlı bir fark 

gösterdiği saptanmıştır. 

Öneriler 

Sporun gençlerin sosyalleşme problemlerinin ortadan kaldırılmasında veya geliştirmesinde 

yardımı olacağı düşünüldüğünde; özellikle okul ortamlarında erken yaşta başlanılan spor ve/veya 

sportif etkinlik alışkanlıkları kazandırılması için eğitim ortamlarında spor yapma imkânları, salon ve 

malzeme gibi unsurlar zenginleştirilmeli ve sportif dal sayıları arttırılmalıdır.  Ayrıca eğitim kurumları 

bünyesinde her yıl düzenli olarak yapılan spor şenlikleri organizasyonunun, sadece milli bayramlar 

gibi belirli dönemlere sıkıştırılmaktan çıkarılıp bu tür faaliyetlerin eğitim-öğretim yılının tümüne 

yayılması sağlanmalıdır. Katılımın sadece erkek bireyler gibi dar bir çerçeve sıkıştırılmamalı kadın 

öğrencilerinde bu takımlara yönlendirilmesi sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı kano müsabakalarına katılan sporcu öğrencilerin durumluk kaygı düzeylerinin 

haftalık antrenman sayılarına göre incelenmesidir. Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli 

kullanılmıştır.  Araştırmanın örneklemini evrenden basit tesadüfü örnekleme yöntemiyle seçilmiş gönüllü 4 1  

müsabık sporcu öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada gerekli olan verileri toplayabilmek amacıyla “Durumluk 

Kaygı Ölçeği” kullanılmış ve araştırmamızda Mann-Whitney U Testi ile Krusukal-Wallis H testi kullanılmıştır. 

Örneklemdeki sporcu öğrencilerin ölçek sorularına vermiş oldukları cevaplardan hareketle, bu araştırmanın 

sonucunda, haftada antrenman sayısı üç olan Akarsu Kano yapan sporcuların Durgunsu Kano sporcusuna göre 

daha fazla durumluk kaygı yaşadıkları belirlenmiştir. Yine haftada üç ile altı kez antrenman yapan lisans 

düzeyinde eğitim alan sporcu öğrencilerin, altı ve dokuz kez antrenman yapan 14 ile 18 yaş gurubunda olan 

sporcu öğrencilerin, tüm antrenman tekrar sayı guruplarında ise bir ve iki yıl bu spor dalını gerçekleştiren sporcu 

öğrencilerin diğer değişken guruplarında bulunan sporculara göre daha fazla puan ile durumluk kaygı 

hissettikleri belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Antrenman Süresi, Öğrenci, Sporcu, Kaygı, Kano. 

Examining State Anxiety Levels of Student Athletes Participating in Canoe Competitions 

According to the Number of Training  

SUMMARY 

The aim of this study is to examine the state anxiety levels of student athletes participating in canoe 

competitions according to their weekly training numbers. In the study, general survey model was used. The 

sample of the study consists of 41 voluntary competitor student athletes selected by simple random sampling 

method. In order to collect the necessary data, “State Anxiety Scale” was used and Mann-Whitney U Test and 

Kruskal-Wallis H test were employed in the study. Based on the answers given by the student athletes in the 

sample to the questions of the scale, it was found that athletes performing whitewater kayaking and having three 

training sessions per week have more state anxiety than the flatwater paddlers. Also, it was determined that 

student athletes who have received undergraduate education and have three to six training sessions a week, who 

are between 14 and 18 years of age and have six to nine training sessions a week, and who have been performing 

this sport for one and two years have more state anxiety scores than those in the other variable groups. 

Key Words: Training Time, Student, Sportsmen, Anxiety, Canoe.  
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GİRİŞ 

Kaygı durumunu bazı araştırmacılar kişiliği oluşturan temel güç olarak kabul etmiş; bazısı da 

ikincil olarak oluşan ama kişiliğin yapılanmasında, gelişmesinde ve davranışın ortaya çıkmasında 

önemli rolü bulunan bir etken olarak değerlendikleri (Kaya ve Varol, 2004) görülmektedir. 

Genel anlamda ise kaygı; insan yapısında mevcut, çevresel ve psikolojik olaylara gösterilen 

duygusal tepki; dar anlamda ise kaynağı ve başlangıcı bilinçli olmamasına rağmen bilinçli bir şekilde 

hissedilen, beraberinde terleme, sararma gibi fizyolojik değişimlerin de görüldüğü bir yaşantı şekli 

olarak tanımlanabilir. Bilinmeyen ve anlaşılmayan bir tehlikeyi beklemek kişide kaygı olarak 

huzursuzluk ve gerginlik uyandırabilmektedir (Yavuz, 2002). 

Bu bağlamda iç ve dış olaylar süreci olan kaygı, durumluk ve sürekli kaygı olarak iki şekilde 

ele alınmaktadır. Durumluk kaygı, bireyin içinde bulunduğu stresli durumlardan dolayı hissettiği 

korku olup, bireyin gerilim ve huzursuzluk gibi duygularının göstergesidir. Sürekli kaygı durumu ise 

bireyin kaygı yaşantısına olan bağımlılığıdır (Aral, 1997). Belirli bir durum veya zamana göre ortaya 

çıkmayan, nispeten sürekli olan bir kaygıyı göstermektedir. Bu tip kaygı sahibi bireyler, herhangi bir 

durum veya zamanda, kaygıya kapılabilirler (Terzioğlu, ve ark., 2013). 

Bireyden bireye farklılıklar göstererek hissedilen kaygı duyguları değişik özellikler 

gösterebilmektedir. Kaygının önemli kaynağı başarısızlık korkusudur. Başarılı ve başarısız 

sporcularda kaygı duygusu farklı yaşanabilmektedir. Başarısız olan sporcularda müsabaka sonrası 

kaygı daha fazla olduğu (Budak, 2000) belirtilmektedir. Hissedilen kaygı, sporcuların doğru karar 

verme yeteneklerini olumsuz yönde etkileyebilir. Kaygı seviyesi yükseldikçe sporcu doğru kararlar 

vermede ve yeteneklerini sergilemede zorlanabilir. Müsabaka döneminde hissedilen aşırı kaygı, 

sporcuların çok iyi bildikleri ve defalarca antrenmanlarda gerçekleştirdikleri bazı hareketleri 

unutturabildiği gibi, duygularında karışıklığa yol açıp, olumsuz yönde bazı hareketler yapmasını da 

sağlayabilir (Gümüş, 2002).  

Yüksek düzeyde artan kaygı sporcu performansını olumsuz yönde etkilemektedir (Gould ve 

Krane, 1992). Birçok üst düzeydeki sporcular becerilerini sadece fiziksel ve fizyolojik kapasitelerine 

göre değil, psikolojik özelliklerine de borçludur. Sporcular kendilerini müsabakalara psikolojik olarak 

hazırlama, motive olma, kaygılarını yönetme ve amaçlar belirleme gibi yeteneklere sahip oldukları 

(Koç, 2004) görülmektedir. 

Bu bilgiler ışığında bu araştırmada; Kano spor dalına katılan sporcuların yarışma öncesi 

hissettikleri durumluk kaygı düzeylerini; antrenman tekrar süre değişkenlerine göre bazı demografik 

değişkenler göz önünde bulundurularak belirlenmeye çalışılacaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden birisi olan ‘Genel Tarama Modeli’ 

kullanılmıştır. Tarama modeli, “çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir 

yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek veya örneklem üzerinde 

yapılan tarama düzenlemeleridir” (Karasar, 2015). 
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Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini 2017-2018 yılında Durgunsu ve Akarsu kano yarışmalarına 

katılan müsabık sporcu öğrenciler oluştururken, örneklemini ise evrenden basit tesadüfü örnekleme 

yöntemiyle seçilmiş gönüllü 4 1  sporcu öğrenci oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada gerekli olan verileri toplayabilmek amacıyla Spielberger ve arkadaşları (1970) 

tarafından geliştirilip, Öner ve Compte tarafından (1983) Türkçeye uyarlanması yapılan, Durumluk ve 

Sürekli Kaygı Ölçeğinin, Durumluk (anlık) Kaygı bölümü kullanılmıştır (Aktaran; Kartopu, 2012) 

Ölçeğin Alpha güvenirlik katsayısı 0.94 bulunmuştur. Cronbach’s Alpha katsayısının 0.70’in üzerinde 

olması ölçeğin güvenilir olduğunu (Arseven, 2001) göstermektedir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi istatistik paket programı yardımıyla yapılmıştır. 

Ölçek değişkenlerinin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi kullanılarak 

belirlenmiştir. Çıkan sonuç karşısında değişkenlerin normal bir dağılım izlemediği görülmüş ve 

araştırmamızda Mann-Whitney U Testi ile Krusukal-Wallis H testi kullanılmıştır. İstatistiki açıdan 

anlamlılık derecesi Alpha (α) yanılma düzeyi ise p<.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmada sporcu öğrencilerden elde edilen verilere ve bu verilere ilişkin 

istatistikî bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Antrenman tekrar sürelerine göre sporcu öğrencilerin Kano türüne göre iletişim durumları 

   Spor Dalı N Mean Rank U z p 

Haftada 3 

Antrenman 

Durgunsu Kano 4 3.13 2500 1877 .041 

Akarsu Kano  11 12.77       

Toplam 15 
 

    p>0.05 

Haftada 6 

Antrenman 

Durgunsu Kano 10 5.80 3000 .634 .526 

Akarsu Kano  1 8.00       

Toplam 11 
 

    p>0.05 

Haftada 9 

Antrenman 

Durgunsu Kano 10 9.05 35500 1374 .173 

Akarsu Kano  5 6.50       

Toplam 15       p>0.05 

 

Sporcu öğrencilerin antrenman sürelerine göre bulundukları kano türü ile kaygı durumlarına 

ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında haftada antrenman sayısı üç tekrar olan Akarsu 

Kano sporu yapan sporcu öğrencilerin,  daha fazla puanlarda kaygı duydukları belirlenmiştir. Mann-

Whitney U testi sonucunda antrenman tekrar sürelerine göre sporcu öğrencilerin kano türü grupları 

arasındaki puan farkların antrenman sayısı haftada üç tekrar olan Akarsu Kano yapan sporcu 

öğrenciler lehine istatistikî olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır (p>0.05). 
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Tablo 2. Antrenman tekrar sürelerine göre sporcu öğrencilerin eğitim değişkenlerine göre iletişim 

durumları 

                    Eğitim Durumu N Mean Rank U z p 

Haftada 3  

Antrenman 

Ortaöğretim 6 4.00 
6.000 .791 .429 

Lisans 3 5.50 

Toplam 9 
 

    p>0.05 

Haftada 6  

Antrenman 

Ortaöğretim 10 16.67 
11.000 2.649 .008 

Lisans 1 8.73 

Toplam 11 
 

    p<0.05 

Haftada 9  

Antrenman 

Ortaöğretim 15 6.50 
.000 1.585 .113 

Lisans 6 1.00 

Toplam 21       p>0.05 

 

Sporcu öğrencilerin antrenman sürelerine göre eğitim değişkenine ilişkin gruplar arası 

aritmetik sıralamaya bakıldığında haftada 3 ila 6 kez antrenman tekrar sayısı olan ortaöğretim 

düzeyinde eğitim alan sporcu öğrencilerin,  daha fazla puanlarda kaygılandıkları belirlenmiştir. Mann-

Whitney U testi sonucunda haftada 6 antrenman tekrar sayısına sahip sporcu öğrencilerin eğitim 

durumları değişkenine göre gruplar arasındaki puan farkların istatistikî olarak anlamlı bir farklılık 

gösterdiği saptanmıştır (p<0.05). 

Tablo 3. Antrenman tekrar sürelerine göre sporcu öğrencilerin yaş değişkenlerine göre iletişim 

durumları 

                    Yaş Durumu N Mean Rank U z p 

Haftada 3 Antrenman 

14-18 yaş 4 4.75 9.000 .250 .802 

19-23 yaş 5 5.20 
   

Toplam 9      p>0.05 

Haftada 6 Antrenman 

14-18 yaş 9 6.22 
7.000 .472 ..637 

19-23 yaş 2 5.00 

Toplam 11      p>0.05 

Haftada 9 Antrenman 

14-18 yaş 18 11.31 21.500 .553 .580. 

19-23 yaş 3 9.17 
   

Toplam 21       p>0.05 

 

Sporcu öğrencilerin antrenman sürelerine göre yaş değişkeni ile kaygı durumlarına ilişkin 

gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında genel itibarı ile 6 ile 9 tekrar sayısına sahip 14-18 yaş 

gurubunda olan sporcu öğrencilerin, daha fazla puanlarda kaygılandıkları belirlenmiştir. Mann-

Whitney U testi sonucunda antrenman tekrar sayılarına göre sporcu öğrencilerin yaş durumları 

değişkenine göre tüm gruplar arasındaki puan farkların istatistikî olarak anlamlı bir farklılık 

göstermediği saptanmıştır (p>0.05). 
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Tablo 4. Antrenman tekrar sürelerine göre sporcu öğrencilerin spor yapma sürelerine göre iletişim 

durumları 

                    Spor Yapma Yılı N Mean Rank X2 sd p 

Haftada 3 Antrenman 

0-1 Yıl 3 5.00 
.029 3 .999 

1-2 Yıl 3 5.17 

3-4 Yıl 1 5.00 
   

4 Yıldan Fazla 2 4.75 
   

Toplam        p>0.05 

Haftada 6 Antrenman 

0-1 Yıl 1 5.50 
4.053 3 .256 

1-2 Yıl 5 11.00 

3-4 Yıl 2 7.75 
   

4 Yıldan Fazla 3 4.00 
   

Toplam        p>0.05 

Haftada 9 Antrenman 

0-1 Yıl 2 5.14 
9.703 3 .021 

1-2 Yıl 7 15.50 

3-4 Yıl 9 14.11 
   

4 Yıldan Fazla 3 12.33 
   

Toplam         p<0.05 

 

Sporcu öğrencilerin haftalık antrenman sayısı değişkenine göre spor yapma yılı durumlarına 

ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm haftalık antrenman tekrar guruplarında 1 ile 

2 yıl arasında bu spor dallarını yapan sporcularda,  daha fazla puanlarda kaygı duygusu geliştiği 

belirlenmiştir. Kruskal Wallis-H testi sonucunda antrenmanlarda haftada 9 tekrar yapan sporcu 

öğrencilerin spor yapma yılları arasındaki puan farkların istatistikî olarak anlamlı bir farklılık 

gösterdiği saptanmıştır (p<0.05). 

TARTIŞMA SONUÇ 

Spor dalına göre sporcu öğrencilerin bulundukları kaygı durumlarına ilişkin gruplar arası 

aritmetik sıralamaya bakıldığında haftada üç tekrarı olan Akarsu Kano spor dalını yapan sporcu 

öğrencilerin Durgunsu Kano yapan sporcu öğrencilere göre daha fazla puanlarda kaygı duydukları 

belirlenmiştir. Bu durumda akarsuyun mevsimsel olarak derinliği ve suyun akış hızı farklılıklar 

gösterdiği gibi tehlike durumlarının durgun suya göre daha fazla olduğu düşünüldüğünde, antrenman 

sayısı fazlalaştıkça tehlikeli durumlarla yüzleşme ve/veya alışma duruma ve buna bağlı olarak da 

kaygı durumunun azalacağı söylenebilir. Yarışma öncesi yarışma parkurunun bilindik olması sporcu 

öğrencilerin kaygı yaşamalarını engelleyebilir.  Yarışmacı sporculardaki durumluk kaygı değerlerinin 

yüksek olmasının nedenlerinden biride, müsabaka dönemi sporcuların stres durumunu yoğun 

yaşamasından kaynaklandığı (Baştuğ, 2009) söylenebilir. Literatüre bakıldığında müsabaka öncesi 

sporcularda kaygının arttığını gösteren araştırmalar bulunmaktadır (Gould ve Krane,1992; Jones ve 

Cale, 1991). 

Sporcu öğrencilerin eğitim değişkenine ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında 

haftada 3 ila 6 kez antrenman tekrar sayısı olan ve ortaöğretim düzeyinde eğitim alan sporcu 

öğrencilerin,  daha fazla puan ile kaygılandıkları belirlenmiştir. Kartopu (2012) yapmış olduğu 

araştırmasında lise öğrencilerinin bir müsabaka öncesi hissettikleri kaygı durumlarının lisans 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

377 

öğrencilerine göre daha fazla olduğunu belirtmektedir. Bu durumda eğitim düzeyi ve antrenman sayısı 

arttıkça hissedilen kaygı durumunda azalma gerçekleşebileceği söylene bilir.   

Sporcu öğrencilerin yaş değişkenine göre kaygı durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik 

sıralamaya bakıldığında genel itibarı ile 6 ile 9 tekrar sayısına sahip 14-18 yaş gurubunda olan sporcu 

öğrencilerin, daha fazla puanlarda kaygılandıkları belirlenmiştir. Bu durumda haftalık antrenman 

sayısı artsa bile küçük yaş guruplarında kaygı durumunun arttığı, yaş ilerledikçe sporculardaki anlık 

kaygı hissetme durumunun azaldığı söylenebilir. Konu ile ilgili bazı araştırma sonuçlarında, spor yaşı 

küçük olan katılımcıların durumluk kaygı puanları spor yaşı büyük olanlara oranla daha yüksek 

olduğunu belirtmektedirler (Başaran ve ark., 2009; Kartopu, 2012). Koç (2004) ise futbol sporcusuna 

yönelik yapmış olduğu araştırmasında; katılımcıların yaş düzeylerinin artması karşısında durumluk 

kaygı düzeylerini etkileyen faktörlerden daha düşük düzeyde etkilendikleri ve duygularına daha fazla 

hâkim olduklarını belirtmektedir.  

Sporcu öğrencilerin haftalık antrenman sayısı değişkenine göre spor yapma yılı durumlarına 

ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm haftalık antrenman tekrar guruplarında 1 ile 

2 yıl arasında bu spor dallarını yapan sporcularda,  daha fazla puanlarda kaygı duygusu geliştiği 

belirlenmiştir. Konu ile ilgili araştırmalara bakıldığında Başaran ve arkadaşları (2009) araştırmalarında 

spor yapma yılı daha küçük olan katılımcıların durumluk kaygı hissetme durumlarının daha fazla 

olduğunu belirtmektedir. Gümüş (2002), konu ile ilgili yapmış olduğu araştırmada, kaygı düzeyi ile 

sportif başarı arasında bir ilişkinin olduğunu ve kaygı düzeyi üzerinde, sporcuların deneyimli veya 

deneyimsiz oluşlarının etkili olduğunu belirtmektedir. Buna karşın Türkmen ve arkadaşları (2013), 

araştırmalarında sporcuların takımda bulunma sürelerindeki deneyimleri açısından kaygı hissetme 

durumları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşıldığını belirtmektedirler. 

Araştırmada bağımsız değişkenler ile kaygı durumları arasında istatistiki değer olarak haftalık 

antrenman sayısına göre bazı guruplarda anlamlı bir fark gösterirken bazı guruplarda anlamlı bir fark 

göstermemektedir. Literatür bakıldığında bazı araştırmalarda bağımsız değişkenler ile kaygı durumu 

arasında anlamlı bir fark bulunurken (Başaran ark., 2009; Türkmen ark., 2013), bazı araştırmalarda ise 

anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşıldığı (Erbaş, 2005; Kartopu, 2009; Yücel, 2003) 

görülmüştür. 

Sonuç olarak haftada antrenman sayısı üç olan Akarsu Kano yapan sporcuların Durgunsu 

Kano sporcusuna göre daha fazla durumluk kaygı yaşadıkları belirlenmiştir. Yine haftada üç ile altı 

kez antrenman yapan lisans düzeyinde eğitim alan sporcu öğrencilerin, altı ve dokuz kez antrenman 

yapan 14 ile 18 yaş gurubunda olan sporcu öğrencilerin, tüm antrenman tekrar sayı guruplarında bir ve 

iki yıl spor yapma yılı olan sporcu öğrencilerin diğer değişken guruplarında bulunan sporcu 

öğrencilere göre daha fazla puan ile durumluk kaygı hissettikleri belirlenmiştir. Bu durumda 

sporcuların kaygı durumlarının azalması haftalık antrenman sayısına bağlı olabileceği, tekrar süresi 

arttıkça sporcunun hem fiziksel donanımı hem de zihinsel donanımında artış olacağı söylenebilir.  
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ÖZET 

Bu araştırma sporcu öğrencilerin yapmış oldukları futbol spor dalındaki alan pozisyonlarının etkili 

iletişim durumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın 

örneklemini; evrenden basit tesadüfü yöntemle seçilmiş gönüllü 183 sporcu öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Takım Sporlarında Etkili İletişim Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada 

Mann-Whitney U Testi ile Krusukal-Wallis H testi kullanılmıştır. İstatistikî açıdan anlamlılık derecesi Alpha (α) 

yanılma düzeyi ise p<.05 olarak kabul edilmiştir. Örneklemdeki sporcu öğrencilerin ölçek sorularına vermiş 

oldukları cevaplardan hareketle, katılımcıların tüm oyun bölgelerinde; 17 yaş aralığında olduğu, anne ve baba 

eğitim düzeyinin üniversite mezunu olduğu, aile gelir düzeyi ortanın üstü olduğu ve haftada 2 kez antrenman 

aralığında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sporcu öğrencilerin oynadıkları oyun bölgesi ile özgüven durumları 

arasında istatistiki değer olarak bazı değişkenlerde (yaş, baba eğitim durumu, haftalık antrenman sayısı) anlamlı 

bir fark göstermezken, anne eğitim değişkeninde defans ve kaleci, aile gelir değişkeninde ise defans bölgesinde 

oynayan öğrenciler lehine anlamlı bir fark gösterdiği saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: İletişim, Öğrenci, Sporcu, Oynadığı Alan, Beceri 

Investigation of Effective Communication Levels of Sports Students According to Game Region; 

Football Sports Branch Example 

SUMMARY  

This present research was carried out to investigate the effective communication levels of field positions 

in football sports branch. The sample of the research in which the general screening model was used consisted of 

183 volunteer athletes selected from the universe by simple random method. Effective Communication Scale in 

Team Sports was used as data collection tool in the research. Mann-Whitney U Test and Krusukal-Wallis H test 

were used in the study. The statistical significance level of Alpha (α) was accepted as p <.05. Based on the 

answers given to the scale questions of the athletes in the sample, it was determined that the participants in all 

play regions are in the range of 17 years of age, their mother and father education level is university graduates, 

family income level is above the middle and the training interval is twice. In addition, it was determined that 

while there is no significant difference between the play area and the self-confidence level of the athletes in 

terms of some variables (age, father education, number of weekly trainings), there is a significant difference in 

favor of the defense and goalkeeper in the mother education variable and in the defense region in terms of the 

family income variable. 

Keywords: Communication, Student, Sportsman, Field, Skill 
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GİRİŞ 

İletişim, insanların kolektif olarak toplumsal gerçekliği yaratıp düzenledikleri süreç; bilginin, 

fikirlerin, duyguların, becerilerin, simgeler kullanılarak iletilmesi; katılanların bilgi yaratıp, karşılıklı 

anlamaya ulaşmak amacıyla bu bilgiyi birbirleriyle paylaşma süreci; bilgi ve düşüncelerin herkes 

tarafından aynı biçimde ve aynı değerle anlaşılır olması veya anlaşılır duruma getirilmesi, paylaşılması 

ve karşılıklı etkinin sağlanması olarak tanımlanabilir (Dökmen,2005). 

İnsanların toplumsal bir varlık oldukları dönemlerden başlayarak birlikteliklerini sağlayan en 

önemli olgu olarak iletişim karşımıza çıkmakta, bu yapısıyla iletişim; kendiliğinden bir olgu olarak 

nitelendirilir ve hele hele günümüzde bu kendiliğinden olgu yaşantımızda o denli yer etmiştir ki, 

iletişimsiz bir an bile yaşanmıyor denile bilinir (Yüksel, 1994). 

İletişim, bilgi üretme ve aktarma ve anlamlandırma sürecidir (Dökmen, 2008). Benzer şekilde 

Werner (1993) İletişimin başlıca amacının bilgi alışverişi olduğunu vurgulamakta, Aydın (1988) ise; 

iletişimi paylaşmak ve çok boyutlu bir kavram olarak ele almaktadır. 

İletişimin gerçekleşmesi için kaynak, hedef ve iletinin olması gerekir. Sürecin tamamlanması 

için ise doğru ileti kanalı ile mesajın hedefe ulaştırılması ve hedeften dönüt alınması da gerekmektedir 

(Demirel, 2001). Cüceloğlu (1999) iletişimi tanımlarken özellikle jest, mimik, görüntü, resim ve 

benzeri yolları da ileti kanallarının arasında belirtmiştir. 

İnsanlar materyal ve düşünsel yaşamlarını her gün sürdürmek için birbirleriyle sosyal ilişkiye 

girerler. Bu ilişkiyi gerçekleştirmek ancak iletişimle mümkündür. İletişimde önemli olan ne 

söylediğiniz değil, nasıl söylediğinizdir. Kulüp içerisinde sporcularımızla ya da özel hayatımızdaki 

kişilerle iletişim kurarken tarzımız, kullandığımız kelimeler ve cümleler karşımızdaki kişi üzerinde 

farklı etkiler yaratır (Yetim ve ark, 2010). Watzlawick ve arkadaşları yaptıkları araştırmalarda, 

iletişimin temelinde yatan ve insanların uydukları prensiplere yönelik ve iletişimi yönlendiren şu beş 

prensibi tespit etmişlerdir (Gökçe, 1993). 

 Bir diğer kimsenin huzurundaki tüm davranışlar iletişimsel niteliğe sahiptirler, yani 

iletişimsizlik mümkün değildir. 

 Her iletişimin bir içerik bir de ilişki boyutu olmak üzere iki boyutu vardır, öyle ki 

bunlardan ikincisi daima birincisini belirlemekte ve böylece meta-iletişim olmaktadır. 

 İletişim sürecinde bulunan herkes bir iletişim yapısından hareket eder. 

 Sosyal iletişimde, nesneleri tanımlama ve böylece iletişim olayının konusu yapmanın 

dijital ve analog olmak üzere iki değişik şekli bulunmaktadır. 

 İletişim süreci hem simetrik hem de komplimenter gelişmektedir. 

Etkili iletişim becerilerinin kullanımı, hem sporcu performansını hem de takım performansını 

yükselten önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır (Abakay, 2013). Etkili iletişimin bireyin 

kişisel etkinliğini arttırdığını, diğer insanlarla ilişki kurmasına yardımcı olduğunu, işteki performansını 
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ve motivasyonunu olumlu yönde geliştirdiğini, değişime karşı bireylerde ve toplumlarda neden bu 

direnç olduğunu anlamasına yardımcı olduğunu belirtmiştir (Sen, 2008). Etkili iletişim becerisi her 

türlü insan ilişkisinde ve her türlü meslek alanında ilişkileri kolaylaştırıcı olmaktadır (Korkut, 2005). 

Bütün bu etmenler göz önünde bulundurulduğunda sporcuların etkili ve yüksek iletişim 

becerilerine sahip olmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Spor, doğası gereği hareket etmeyi ve bu 

yolla iletişim kurmaya sağlar. Sporun içinde yer alan oyunlar psikolojik ve sosyal davranış 

değişikliklerine olanak sağladığı için insan ilişkilerine iyileştirici ve kolaylaştırıcı becerilerin 

kazanılmasında etkilidir (Çamlıyar, 2001). 

Spor gençlerin iletişim beceri düzeylerinin gelişmesine yardımcı olduğu gibi, hiç kuşkusuz 

sosyalleşmelerine de çok büyük katkılar sağlamaktadır. Günümüzde insanların fiziksel, duygusal ve 

toplumsal bakımdan gelişimi grup çalışmasının kolaylaştırılması, karşılıklı dayanışmanın sağlanması 

ve toplum üyeliğinin kazanılmasının en kolay yollarından biri spor olgusudur. Uygun bir eğitimle 

insanlara iletişim sırasında yaptıkları hataları gösterebilir ve nasıl iletişim kurmaları gerektiği 

kavratılırsa iletişim çatışmalarına girmeleri engellenebilir (Dökmen, 1994). Örneğin, bir spor 

karşılaşmasında taraftar ve oyuncu karşı takımın üstünlüğünü kabul etmez, başarısını onaylamaz, 

yenilgiyi hazmedemez saldırgan davranışlarda bulunur ise; verilecek spor eğitimi sırasında yenme 

kadar yenilginin de mümkün olduğunu, karşı takımın veya sporcunun başarısını kabullenerek, tebrik 

etmeyi sakatlandığında rakibe yardım edilmesi gerektiği öğretilirse, kişi kabul görmeyen 

davranışlarını olması gerekenler doğrultusunda değiştirebilir. Böylece kuracağı iletişim daha olumlu 

gelişirken çatışmalar da azalır (Ulukan, 2012). 

Yukarıdaki bilgiler ışığında bu araştırmanın amacı, okul sporlarında sporcu öğrencilerin 

oynamakta oldukları futbol spor dalındaki alan pozisyonlarının etkili iletişim durumlarına olan 

katkısını belirtmektedir. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırma genel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Tarama modeli, “çok sayıda 

elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da 

ondan alınacak bir grup, örnek veya örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir” (Karasar, 

2015). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Rize’de ASKF’ye kayıtlı 

kulüplerde oynayan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim okullarında okuyan sporcu 

öğrenciler oluştururken, örneklemini ise evrenden basit tesadüfü örnekleme yöntemiyle seçilmiş 

gönüllü 183 sporcu öğrenci oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırma verilerinin elde edilmesi için Sullivan ve Feltz (2003) hazırlamış oldukları “Takım 

Sporlarında Etkili İletişim Ölçeği” kullanılmıştır.  Ölçek, çeşitli yıldırma davranışlara maruz kalma 

sıklık düzeyini “5-Her zaman, 4-Çoğu kez, 3-Ara sıra, 2-Nadiren, 1-Hiçbir zaman” şeklinde 
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sıralayarak, beşli likert ölçeğiyle belirlemeyi amaçlamıştır. Ölçeğin Cronvach Alpha değeri .78 olarak 

hesaplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi istatistik paket programı yardımıyla yapılmıştır. 

Ölçek değişkenlerinin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi kullanılarak 

belirlenmiştir. Çıkan sonuç karşısında değişkenlerin normal bir dağılım izlemediği görülmüş ve 

araştırmamızda Mann-Whitney U Testi ile Krusukal-Wallis H testi kullanılmıştır. İstatistiki açıdan 

anlamlılık derecesi Alpha (α) yanılma düzeyi ise p<.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmada sporcu öğrencilerden elde edilen verilere ve bu verilere ilişkin 

istatistikî bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Oynadıkları oyun bölgesi ile sporcu öğrencilerin yaş değişkenine göre iletişim durumları 

Oynadıkları Mevki    Yaş Durumu N Mean Rank X2 sd p 

Kaleci 

15 yaş 9 9.72 
1410 2 .494 

16 yaş 4 12.11 

17 yaş 9 14.13 
   

Toplam 22 
   

p>0.05 

Defans 

15 yaş 26 28.29 
1225 2 .542 

16 yaş 24 26.25 

17 yaş 5 34.90 
   

Toplam 55 
   

p>0.05 

Orta Saha 

15 yaş 37 32.54 
.051 2 .975 

16 yaş 23 33.57 

17 yaş 5 33.80 
   

Toplam 65 
   

p>0.05 

Forvet 

15 yaş 20 19.50 
.631 2 .729 

16 yaş 8 22.15 

17 yaş 13 22.88 
   

Toplam 41 
   

p>0.05 

 

Sporcu öğrencilerin oynadıkları oyun bölgesine göre yaş durumu değişkeni ile iletişim 

durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm oyun bölgelerinde 17 yaş 

aralığında olan sporcu öğrencilerin,  daha fazla puanlarda iletişim beceri düzeylerinin geliştiği 

belirlenmiştir. Oynadıkları oyun bölgesi bakımından sporcu öğrencilerin yaş değişkenleri açısından 

Kruskal Wallis-H testi sonucunda istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı 

saptanmıştır(p>0.05). 
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Tablo 2. Oynadıkları oyun bölgesi ile sporcu öğrencilerin anne eğitim durum değişkenine göre iletişim 

durumları 

Oynadıkları Mevki    Anne Eğitim Durumu N Mean Rank X2 sd p 

Kaleci 

İlkokul 10 10.50 
9.231 3 .026 

Ortaokul 5 16.50 

Lise 5 5.80 
   

Üniversite 2 18.25 
   

Toplam 22 
 

    p<0.05 

Defans 

İlkokul 18 28.17 
8.943 3 .030 

Ortaokul 15 24.00 

Lise 19 21.05 
   

Üniversite 3 37.40 
   

Toplam 55 
 

    p<0.05 

Orta Saha 

İlkokul 22 34.07 
5.826 3 .120 

Ortaokul 19 38.50 

Lise 19 24.71 
   

Üniversite 5 38.90 
   

Toplam 65 
 

    p>0.05 

Forvet 

İlkokul 11 22.27 
6.302 3 .098 

Ortaokul 17 7.50 

Lise 2 16.14 
   

Üniversite 11 24.91 
   

Toplam 41 
 

    p>0.05 

 

Sporcu öğrencilerin oynadıkları oyun bölgelerine göre anne eğitim durum değişkeni ile 

iletişim durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm oyun bölgelerinde 

oynayan sporcu öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyinin üniversite olduğu belirlenmiştir. 

Oynadıkları oyun bölgesi bakımından sporcu öğrencilerin anne eğitim değişkeni açısından Kruskal 

Wallis-H testi sonucunda istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın kaleci ve defans bölgesinde oynayan 

sporcu öğrenciler lehine olduğu saptanmıştır(p<0.05). 

Tablo 3. Oynadıkları oyun bölgesi ile sporcu öğrencilerin baba eğitim durum değişkenine göre iletişim 

durumları 

Oynadıkları Mevki    
Baba Eğitim 

Durumu 
N Mean Rank X2 sd p 

Kaleci İlkokul 7 12.21 
1.729 3 .631 

  Ortaokul 6 12.83 

  Lise 8 9.31 
   

  Üniversite 1 16.00 
   

  Toplam 22       p>0.05 

Defans İlkokul 6 24.58 
6.393 3 .094 

  Ortaokul 24 32.67 

  Lise 20 21.68 
   

  Üniversite 5 35.00 
   

  Toplam 55       p>0.05 
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Orta Saha İlkokul 15 28.87 
4.391 3 .222 

  Ortaokul 18 37.00 

  Lise 25 29.70 
   

  Üniversite 7 43.36 
   

  Toplam 65       p>0.05 

Forvet İlkokul 5 23.Eki 
2.953 3 .399 

  Ortaokul 17 14.57 

  Lise 12 20.33 
   

  Üniversite 7 23.50 
   

  Toplam 41       p>0.05 

 

Sporcu öğrencilerin oynadıkları oyun bölgelerine göre baba eğitim durum değişkeni ile 

iletişim durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında kaleci, defans, orta saha ve 

forvet oyun bölgelerinde oynayan sporcu öğrencilerin babalarının eğitim düzeyinin üniversite olduğu 

belirlenmiştir. Oynadıkları oyun bölgesi bakımından sporcu öğrencilerin anne eğitim değişkeni 

açısından Kruskal Wallis-H testi sonucunda istatistikî olarak anlamlı bir farklılık göstermediği 

saptanmıştır(p>0.05). 

Tablo 4. Oynadıkları oyun bölgesi ile sporcu öğrencilerin aile gelir düzeyi değişkenine göre iletişim 

durumları 

Oynadıkları 

Mevki    
Ailenin Gelir Durumu N Mean Rank X2 sd p 

Kaleci 

Asgari Ücret ve Altı 3 12,67 
1,347 2 .510 

1601-3500TL 13 10,19 

3501-5000TL 6 13,75 
   

Toplam 22 
   

p>0.05 

Defans 

Asgari Ücret ve Altı 6 30,75 
11,353 2 .003 

1601-3500TL 26 20,48 

3501-5000TL 23 35,78 
   

Toplam 55 
   

p<0.05 

Orta Saha 

Asgari Ücret ve Altı 6 34,08 
1,400 2 .497 

1601-3500TL 40 30,9 

3501-5000TL 19 37,08 
   

Toplam 65 
   

p>0.05 

 
Asgari Ücret ve Altı 13 21 

,006 2 .997 
Forvet 1601-3500TL 18 20,86 

 
3501-5000TL 10 21, 19 

   
  Toplam 41 

   
p>0.05 

 

Sporcu öğrencilerin oynadıkları oyun bölgesine göre aile gelir düzeyi değişkeni ile iletişim 

durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında oyun bölgelerinin tümünde 

oynayan sporcu öğrencilerinin aile gelir düzeyi ortanın üstü olan öğrencilerin iletişim beceri 

düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. Oynadıkları oyun bölgesi bakımından sporcu öğrencilerin aile gelir 

düzeyleri açısından Kruskal Wallis-H testi sonucunda istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın defans 

bölgesinde oynayan sporcu öğrenciler lehine olduğu saptanmıştır (p<0.05). 
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Tablo 5. Oynadıkları oyun bölgesi ile sporcu öğrencilerin haftalık antrenman sayısı değişkenine göre 

iletişim durumları 

Oynadıkları 

Mevki 

Haftalık Antrenman 

Durumu 
N Mean Rank X2 sd p 

Kaleci 

2 kez 1 13.13 
1.583 2 .453 

3 kez 8 5.00 

4 ve Üzeri 13 11.00 
   

Toplam 22 
   

p>0.05 

Defans 

2 kez 4 32.75 
.396 2 .821 

3 kez 19 27.26 

4 ve Üzeri 32 27.84 
   

Toplam 55 
   

p>0.05 

Orta Saha 

2 kez 12 44.33 
9.452 2 .009 

3 kez 24 36.25 

4 ve Üzeri 29 25.62 
   

Toplam 65 
   

p<0.05 

Forvet 

2 kez 9 23.89 
2.372 2 .305 

3 kez 9 15.78 

4 ve Üzeri 23 21.91 
   

Toplam 41 
   

p>0.05 

 

Sporcu öğrencilerin oynadıkları oyun bölgesine göre haftalık antrenman sayısına göre iletişim 

durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında oyun bölgelerinin tümünde 

oynayan ve haftada 2 kez antrenman aralığında olan sporcu öğrencilerinin daha fazla puanla iletişim 

beceri düzeylerinin olduğu belirlenmiştir. Oynadıkları oyun bölgesi bakımından sporcu öğrencilerin 

aile gelir düzeyleri açısından Kruskal Wallis-H testi sonucunda istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın 

orta saha bölgesinde oynayan sporcu öğrenciler lehine olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Örneklemdeki sporcu öğrencilerin oynadıkları oyun bölgesine göre yaş durumu değişkeni ile 

iletişim durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm oyun bölgelerinde 17 

yaş aralığında olan sporcu öğrencilerin,  daha fazla puanlarda iletişim beceri düzeylerinin geliştiği 

belirlenmiştir. Bu durumda sporcu öğrencilerin oynadıkları oyun bölgesi  ne olursa olsun yaş 

ilerledikçe takım içerisinde oluşan arkadaşlıkların ve/veya iletişim ortamının fazla olduğu söylenebilir. 

Literatürde bazı araştırmalarda,  yaşları büyük olan katılımcıların daha fazla iletişim içerisinde 

olduğunu belirtmektedir. Ayrıca takım içi iletişimle ilgili olarak, takım içinde iletişim olduğu sürece 

performansın olum yönde etkileneceği ifade edilmektedir. Sporcuların, diğer bazı meslek gruplarında 

olduğu gibi yüksek iletişim becerilerine sahip olmaları beklenen bir durumdur, çünkü sporun iletişim 

engellerini kaldırdığı, özgüveni geliştirdiği, sağlıklı davranışlar ve yaşam becerileri öğrettiği 

bilinmektedir (Rogge, 2004). Görür (2001) araştırmasında yaşları büyük olan katılımcıların daha fazla 

iletişim içerisinde olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Takım içi iletişimle ilgili olarak Erdoğan ve 

arkadaşları (2014), takım içinde iletişim olduğu sürece performansın olumlu yönde etkileneceğini 

ifade ederken; Ulukan (2012) ise antrenör ve kulüp yöneticilerinin, bünyesinde bulunduğu sporcuların 

iletişim becerilerini yüksek seviyede tutmaları durumunda sporcuların performanslarını olumlu yönde 

etkileneceğine dikkat çekmektedir. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

386 

Sporcu öğrencilerin oynadıkları oyun bölgelerine göre anne eğitim durum değişkeni ile 

iletişim durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm oyun bölgelerinde 

oynayan sporcu öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyinin üniversite olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

kaleci, defans, orta saha ve forvet oyun bölgelerinde oynayan sporcu öğrencilerin babalarının eğitim 

düzeyinin üniversite olduğu ve bu öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha fazla iletişim durumu 

içerisinde olduğu belirlenmiştir. Oynadıkları bölgelere göre sporcuların aritmetik puanlarının 

birbirleriyle yakın olması sebebiyle sporcu öğrencilerin başarısında üniversite düzeyinde eğitim alan 

ailelerin pozitif ve anlamlı etkiyi yarattığı (Durualp ve Aral 2009; Öksüzler ve Sürekçi 2010) 

söylenebilir. Babanın eğitimi arttıkça, daha demokratik ve esnek bir rolü sahip olduğu (Coltrane,1995; 

Model,1981; Russell,1982), sporcu öğrencilerin ihtiyaç duyduğu iletişim becerileri kazanmalarında, 

bireyin kendisini ifade etmede daha verimli olduğu söylenebilir.  

Sporcu öğrencilerin oynadıkları oyun bölgesine göre aile gelir düzeyi değişkeni ile iletişim 

durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında oyun bölgelerinin tümünde 

oynayan sporcu öğrencilerinin aile gelir düzeyi ortanın üstü olan öğrencilerin daha fazla puanlarda 

iletişim beceri düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. Ebeveynlerin bulunduğu meslek grubunun sağladığı 

saygınlık ve maaş düzeyi, sporcu öğrencilerin iletişim düzeyinin gelişmesine katkı sağladığı 

söylenebilir. Özellikle baba mesleği ile çocuğun başarısı arasında yakın ilişki olduğunu ortaya koyan 

araştırmalar bulunmaktadır (Elmacıoğlu,1998). Bingöl (2011) araştırmasında aile gelir düzeyi yüksek 

olan bireylerin, artmış rol sorumluluklar, gelişmiş özgüven ve alım gücünden kaynaklı iletişim 

becerilerinin daha iyi olabileceği öngörülür. 

Sporcu öğrencilerin oynadıkları oyun bölgesine göre haftalık antrenman sayısına göre iletişim 

durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında oyun bölgelerinin tümünde 

oynayan ve haftada 2 kez antrenman aralığında olan sporcu öğrencilerinin daha fazla puanla iletişim 

beceri düzeylerinin olduğu belirlenmiştir. Spor, doğası gereği hareket etmeyi ve bu yolla iletişim 

kurmayı sağlar. Sporun içinde yer alan oyunlar psikolojik ve sosyal davranış değişikliklerine olanak 

sağladığı için insan ilişkilerini iyileştirici ve kolaylaştırıcı becerilerin kazanılmasında etkilidir 

(Çamlıyar, 2001). Dolayısı ile sporcular takım arkadaşları, antrenörleri, seyirci, medya ve taraftarla 

sürekli iletişim halindedirler. Bu yüzden hem performanslarını artırmak hem de statülerini korumak 

için etkili ve yüksek iletişim becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. 

Araştırmalar, sporun, toplumsallaşma sürecinde elde edilen kazanımlardan biri olduğunu 

göstermektedir (Kaplan ve Çetinkaya, 2014). Ülkemizde yapılan bazı güncel araştırmalar sporun 

üniversite öğrencilerinin sosyalleşmesine etki eden unsurlardan biri olduğu göstermektedir (Özdinç, 

2005; Şahan, 2008; Filiz, 2010). Çocukların spora yönelmelerinde en önemli etkenin aile olduğunu; bu 

yönlendirmenin anne-babanın eğitim düzeyine paralel olarak arttığını belirleyen birçok araştırma söz 

konusudur (Kaplan ve Çetinkaya 2010). Sporla uğraşan, spora ilgi duyan anne-babaların, çocuklarını 

da spor yapmaya teşvik ettikleri; bunun tersinin de doğru olduğu belirlenmiş, yapılan çalışmalarda 

anne-babaların eğitim düzeyleri yükseldikçe, çocuklarını spor yapmaya daha fazla teşvik ettikleri de 

görülmüştür (Amman, 2000). Spora teşvik edilen çocukların, çok daha sağlık bir iletişim becerisi 

kazanma süreci geçirdiği, hayatları boyunca çok daha sosyal bir birey oldukları söylenebilir. 

Sosyalleşme sürecinin yoğun olduğu çocukluk ve gençlik döneminde sporun, bireylerin sağlıklı ve 

mutlu olarak yaşayabilmelerinde, verimli olabilmek için bedenen sahip olmaları gereken özellkleri 

kazanmalarında, dinlenme ve ruh sağlığı ile ilgili beceri ve alışkanlıkları edinmelerinde, toplum içinde 
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rollerini yapma, başkaları ile iyi ilişkiler kurarak çalışabilmelerinde önemli işlevleri vardır (Kaplan ve 

Çetinkaya, 2010). Kısacası, sporun çocuk yaştan itibaren yapılmaya başlanmasıyla birlikte 

sosyalleşmeye ve toplumsallaşmaya katkı sağladığı görülmektedir. 

Araştırmada sporcu öğrencilerin oynadıkları oyun bölgesi ile iletişim durumları arasında 

istatistiki değer olarak bazı değişkenlerde (yaş, baba eğitim durumu, haftalık antrenman sayısı) anlamlı 

bir fark göstermezken, anne eğitim değişkeninde defans ve kaleci, aile gelir değişkeninde ise defans 

bölgesinde oynayan öğrenciler lehine anlamlı bir fark gösterdiği saptanmıştır. Literatüre bakıldığında 

bazı araştırmalarda bağımsız değişkenler ile iletişim durumu arasında anlamlı bir fark bulunurken 

(Özdinç, 2005; Şahan, 2008; Filiz, 2010), bazı araştırmalarda ise anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna 

ulaşıldığı (İlaslan, 2001; Bulut, 2004)  görülmüştür. 

Sonuç olarak okul sporlarının sporcu öğrencilerin oynamakta oldukları futbol spor dalındaki 

alan pozisyonlarının etkili iletişim durumlarına olan katkısını belirleyebilmeyi amaçlayan bu 

araştırmaya katılan sporcu öğrencilerin, ölçek maddelerine vermiş oldukları cevaplardan hareketle, 

katılımcıların tüm oyun bölgelerinde; 17 yaş aralığında olduğu, anne ve baba eğitim düzeyinin 

üniversite mezunu olduğu, aile gelir düzeyi ortanın üstü olduğu ve haftada 2 kez antrenman aralığında 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sporcu öğrencilerin oynadıkları oyun bölgesi ile özgüven durumları 

arasında istatistiki değer olarak bazı değişkenlerde (yaş, baba eğitim durumu, haftalık antrenman 

sayısı) anlamlı bir fark göstermezken, anne eğitim değişkeninde defans ve kaleci, aile gelir 

değişkeninde ise defans bölgesinde oynayan öğrenciler lehine anlamlı bir fark gösterdiği saptanmıştır. 

Öneri 

Antrenörlerin, sporcu öğrencilerin diğer öğrenci grupları ve sosyal çevre ile kaynaşmalarına, 

etkili iletişim düzeylerinin geliştirmelerine fayda sağlayacak, programlar yapılmalıdır. Bununla 

birlikte öğretmenlerin de sporun, bireyler üzerinde sosyal ve fiziksel yönden katkılarının yanında etkili 

iletişimlerini arttırıcı programlar içerisinde olmalıdırlar. Yine antrenör, öğretmen ve veliler arasında 

sporcu öğrencilerin, iletişim düzeyleri hakkında fikir alışverişi yapmaları gerekir.  
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ÖZET 

Bu araştırma okul spor dallarının sporcu öğrenciler üzerindeki özgüvenlerine olan katkısının spor dalını 

oynama süre değişkeni açışından inceleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modeli kullanılarak yapılan 

araştırmanın örneklemini; evrenden basit tesadüfü yöntemle seçilmiş gönüllü 150 sporcu öğrenci 

oluşturmaktadır.  Araştırmada veri toplama aracı olarak “Özgüven Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ölçek 

değişkenlerinin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi kullanılarak belirlenmiştir. Çıkan sonuç 

karşısında değişkenlerin normal bir dağılım izlemediği görülmüş ve araştırmamızda Mann-Whitney U Testi ile 

Krusukal-Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda örneklemdeki sporcu öğrencilerin ölçek sorularına 

vermiş oldukları cevaplardan hareketle; spor yapma yılı süreklilik gösterdiğinde ve yaş değişkeni arttıkça sporcu 

öğrencilerin özgüven değerlerinin de arttığı belirlenmiştir. Yine spor yapma süresi süreklilik gösterdiğinde anne 

ve babalarının eğitim düzeyi yüksek olan sporcu öğrencilerin özgüven durumlarının da puan anlamında yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Ailenin gelir düzeyinin tüm spor yapma sürelerinde birbirine yakın puanlarda farklılık 

gösterse dahi gelir arttıkça özgüven duygusunun da arttığı görülmüştür. Ayrıca araştırmada istatistiki değer 

olarak bazı değişkenlerde (anne-baba eğitim durumu, aile gelir) anlamlı bir fark göstermezken, yaş değişkeninde 

ise iki ile üç yıl süre ile spor yapan 17 yaş grubu sporcu öğrenciler lehine anlamlı bir fark gösterdiği 

saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Spor Yılı, Öğrenci, Sporcu, Özgüven. 

Examining the Contribution of School Sports Branches to Student Athletes’ Self-Confidence 

According to the Years of Doing Sports 

SUMMARY 

This study was conducted with the aim of examining the contribution of school sports branches to 

student athletes’ self-esteem in terms of the years of doing sports. The sample of the study, which was conducted 

by using general survey model, is consisted of 150 volunteer student athletes selected from the universe by 

simple random method. In the study, “Self-Confidence Scale” was used as a data collection tool. In the study, the 

suitability of the scale variables to the normal distribution was determined using Kolmogorov Smirnov test. It 

was seen that the variables did not follow a normal distribution and therefore Mann-Whitney U Test and 

Krusukal-Wallis H test was used in the study. As a result of the research, it was determined that self-confidence 

values of the student athletes increase when the year of doing sports is continuous and as age increases. Also, it 

was found out that self-confidence scores of the student athletes having parents with a high education level are 

higher when the year of doing sports is continuous. Even if the income level of the family is similar in all years 

of doing sports, it was seen that self-confidence increases as the income increases. In addition, it was observed 

that while there are not any significant differences in some variables (parental education level, family income), 
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the variable of age shows a significant difference in favor of e 17-year-old student athletes doing sports for two 

to three years. 

Key Words: Year of Doing Sports, Student, Sportsmen, Self-Confidence.  

GİRİŞ 

Gençlik, insan hayatının en dinamik dönemi ve bir kimlik arayışı, inşası süreci olarak kabul 

edilmektedir (Akın, 2014.Gençlik, insan hayatının en hareketli ve aynı zamanda en önemli 

basamaklarından biridir (Turan ve Cansoy, 2015). Çocuklukla yetişkinlik arasında yer alan bu dönem, 

tüm yaşama biçim verecek olan psikolojik ve biyolojik toplumsal şekillenme ve gelişme çağıdır 

(Cafoğlu ve Okçu, 2013). Birleşmiş Milletler (BM) gençlik dönemini, 12-24 yaş aralığı olarak 

öngörür. Gençlik dönemi ergenlik yaşına girmeyle başlayarak 18 yaşından sonra da göreli olarak 

yetişkinlik dönemine adım atmış olmakla sonlanmaktadır (Yazıcı, 2001). 

Özgüven kavramı kişinin yeteneklerine, kararlarına ve gücüne güvenmesi; belirli bir aktiviteyi 

yapabileceğine, başarabileceğine olan inancı olarak tanımlanmaktadır (Feltz, 1988). Özgüveni olan 

birey, neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını bilir, kendi güçlü ve güçsüz yanlarını tanır ve 

yaşamını, hedeflerini ona göre çizer. Olumsuz ve güçsüz yanlarını bilir, ona göre davranışlarında ya 

törpüleme yapar ya da istediği fakat kendisinde var olmayan özellikleri edinmeye çalışır. Özgüvenli 

birey bunları yaparken diğer insanlarla da iletişim halindedir ve girişken olduğu için yeni şeyler 

denemekten çekinmez (Okyay, 2012). 

Özgüven; kelimenin köklerinden de anladığımız gibi kişinin kendine olan güvenidir. Kişilik 

oluşumunda en önemli etkenlerden biridir ve bireyin yaşantısının her anını etkilemektedir. Bireyin 

yapmış olduğu davranışlar, vermiş olduğu kararlar, amaçları, beklentileri, duygusal durumları 

özgüveni oluşturan unsurlardandır (Onay ve Çelik, 2014). 

Düşük özgüven ve yüksek özgüven şeklinde nitelendirilen kavram iç özgüven ve dış öz güven 

şeklinde çeşitlenmektedir. İç özgüven, kişinin kendisinden memnun olması durumudur ve bireyin 

kendisine açık hedefler koyması, kendisini tanıması ve olumlu düşünmesi gibi özellikleri 

barındırmaktadır. Dış özgüven ise, çevreye kişinin kendinden emin olduğuna dair göstermiş olduğu 

davranışlardır. Bu özgüven çeşidinde, iletişim konusunda başarı ve duygularını kontrol edebilme gibi 

özelikler yer almaktadır (Altıntaş, 2015). 

Özgüveni yüksek olan bireylerin belirlenen bir hedefe ulaşmakta daha motive oldukları ve 

istikrarlı bir şekilde amaçlarına ulaşmayı hedefledikleri gözlemlenmektedir. Özgüvene sahip kişilerin 

belirlenen hedefe ulaşmada yeterli motivasyona sahip olması eğitim çerçevesinde de önem teşkil 

etmekte ve öğrencilere kazandırılması gereken bir unsur olarak nitelendirilmektedir. Özgüvene sahip 

öğrenciler, öğrenilen faaliyetleri uygulayabilmekte, daha yaratıcı olabilmekte ve karşılaştıkları 

problemlere karşı daha iyi çözümler üretebilmektedirler (Pervin ve John, 2001, s.184). 

Kişinin fiziksel aktiviteler esnasındaki psikolojik zindeliği için önemli olan kendine güven, 

beden eğitimi ders ortamları için de önemli bir duyuşsal özelliktir. Kişinin fiziksel aktiviteye katılımı 

sonucunda artan özgüven duygusu, daha fazla fiziksel aktivitelere katılma isteğine olanak 

sağlamaktadır (Cox, 1994). 
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Özgüven eksikliği ise bireyin ruhsal, duygusal ve sosyal sorunlarını beraberinde ortaya 

çıkarmaktadır. Özellikle ergenler arasında artan psikolojik sorunlar, insan ruh sağlığının ne kadar 

önemli olduğunu gün yüzüne çıkarmıştır. Ergenlik döneminde benlik kaygısı, kimlik arayışı içerinde 

olan gençlerin psikolojik halleri oldukça hassastır. Sınav stresi, aile baskısı, gelecek kaygısı gibi 

olgular bu durumu tetiklemektedir. Bu çalkantılı ve zor geçen dönemde birçok psikolojik sorunla başa 

çıkmada yardımcı olabilecek en önemli etkenlerden biri de özgüvendir. Özgüvenin bireyin ruh 

sağlığında çok önemli bir yeri vardır ve bireylerin benlik gelişimini, sosyal ve kişisel ilişkilerini, 

stresle başa çıkabilmelerini etkileyen en önemli faktörlerden biridir (Esati, 2017). 

Bir işi yapmaya yönelik motivasyonu yüksek olan bireylerin, özgüven duygularının yeterliliği 

ile yakından ilgilidir. Çünkü düşük özgüven duygusuna sahip olan bireyler ulaşmayı amaçladığı hedefi 

gözünde büyütürler ve o hedefe ulaşmak için gayret sarf etmekten kaçınırlar (Ekinci, 2013). 

Çocuklar ve gençler sportif etkinlikler esnasında arkadaşlık hislerinin artmasına katkıda 

bulunması, birlik olma becerisi, liderlik özellikleri kazandırması ve sosyal sorumluluklar sebebi ile 

birlikte çalışmaya yönlendirilmektedir. Sportif etkinlikler bireyin diğerleri ile işbirliğine gidebilme ve 

iyi gözlem yapabilme yeteneklerini artırırken agresif davranışları ve hareketleri önlemekte, insanlara 

saygı, sevgi kazandırmakta ve kendine güvenin artmasını sağlamaktadır. Bunun yanında sportif 

faaliyetler yoluyla sosyalleşmek, insanlar arasında karşılıksız bir iletişimin doğması ile insani 

kaynaşmayı gerçekleştirebilir (Arslan ve ark., 2011). 

Ergenlik dönemi, insan hayatında kaygı seviyelerinin en üst seviyeye çıktığı, en karışık ve 

çalkantılı dönem olduğu için ergenlik döneminde gençliğe giriş yapan çocukların duygularında 

yoğunlaşma ve istikrarsızlık, yalnızlık ve bitkinlik, güvensizlik ve kaygı durumu, çevre ile uyum 

sorunları ve aile içi anlaşmazlıklar görülebilmektedir (Karabulut ve ark,. 2013). Bütün bunların 

yanında sınav kaygısı, okul ve ders kaygısı, kimlik kaygısı, ana-baba tutum ve davranışı önemli yer 

tutmakta, birey bu dönemde çevresindeki kişilerin kendisine ilişkin düşünce, davranış ve 

tutumlarından çok fazla etkilenmektedir (Eriş ve İkiz, 2013). 

Egzersizin insan sağlığı üzerinde etkilerini konu alan çalışmalar kas kuvveti, kalp damar 

sağlığı, esneklik, dayanıklılık ve beden egzersizin stresle başa çıkma kabiliyetini artırdığı 

kompozisyonu gibi sağlık bileşenleri üzerinde yoğunlaşırken, depresyonu ve durumluluk kaygıyı 

azalttığı da bildirilmiştir. Kişilik ile egzersiz arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada ergen 

performans sporcuları ile spor yapmayanları karşılaştırdığında spor yapanların spor yapmayanlarla 

karşılaştırıldığında daha istekli, daha azimli, ilişki kurmaya daha hazır, kolay olmayan koşullarda 

ortama uyum sağlamalarının daha iyi olduğunu ortaya koymuş ve yapılan çalışmalarda spor yapanların 

spor yapmayanlara oranla daha atılgan ve duygusal olarak daha dengeli oldukları ortaya çıkmıştır 

(Arslan ve ark. 2011). 

Yüksek performans ortaya koyabilmenin bir takım psikolojik ve bilişsel etmenlere bağlı 

olduğuna ve bunun üstesinden gelme becerilerinin de herhangi bir beceri gibi öğrenilebileceği 

vurgulanmaktadır. Yüksek performans göstermeyi etkileyen psikolojik faktörlerden bir tanesi de 

çalışmalarda çok sık tekrarlanan öz güven kavramıdır (Ekinci ve ark. 2014).  
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Kaygı ve özgüven sporda akıcılık deneyiminin altında yatan önemli değişkenlerdir. Özellikle 

yapılan çalışmalar incelendiğinde sporcular ile özgüven arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu 

görülüyorken kaygı ile negatif yönde ilişkiler ortaya çıkmıştır (Koehn, 2013). 

Yukarıdaki bilgiler ışığında bu araştırmanın amacı, okul sporlarının sporcu öğrencilerin 

özgüven kazanmalarına olan katkı düzeyini sporcu öğrencilerin spor yapma süreleri açısından 

belirlemektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırma genel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Tarama modeli, “çok sayıda 

elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da 

ondan alınacak bir grup, örnek veya örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir” (Karasar, 

2015). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini; 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı devlet okullarının ortaöğretim kısımlarında okuyan sporcu öğrenciler oluştururken, örneklemini 

ise evrenden basit tesadüfü örnekleme yöntemiyle seçilmiş gönüllü 150 sporcu öğrenci 

oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırma verilerinin elde edilmesi için Akın’ın (2007), hazırlamış olduğu “özgüven ölçeği” 

kullanılmıştır.  Ölçek, çeşitli yıldırma davranışlara maruz kalma sıklık düzeyini “5-Her zaman, 4-

Genellikle, 3-Ara sıra, 2-Bazen 1-Hiçbir zaman” şeklinde sıralayarak, beşli likert ölçeğiyle 

belirlemeyi amaçlamıştır.  33 maddeden oluşan ölçek maddelerinin açıkladığı toplam varyansın % 

43.6, faktör yüklerinin ise .31 ile .75 arasında olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin cronbach’salpha iç 

tutarlılık katsayısı ise 0.94 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmada ise cronbach’salpha iç tutarlılık 

katsayısının 0.93 olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın cronbach’salpha katsayısının 0.70'in üzerinde 

olması ölçeğin güvenilir olduğunu (Arseven, 2001) göstermektedir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi istatistik paket programı yardımıyla yapılmıştır. 

Ölçek değişkenlerinin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi kullanılarak 

belirlenmiştir. Çıkan sonuç karşısında değişkenlerin normal bir dağılım izlemediği görülmüş ve 

araştırmamızda Mann-Whitney U Testi ile Krusukal-Wallis H testi kullanılmıştır. İstatistiki açıdan 

anlamlılık derecesi Alpha (α) yanılma düzeyi ise p<.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmada sporcu öğrencilerden elde edilen verilere ve bu verilere ilişkin 

istatistikî bulgulara yer verilmiştir. 
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Tablo 1. Spor yapma yılının yaş değişkenine göre özgüven durumları 

Spor yapma yılı      Yaş Durumu N Mean Rank X2 sd p 

1 yıl ve altı 

14-15 yaş 34 42.04 
3.893 3 .273 

16 yaş 30 32.47 

17 yaş 16 45.98 
   

18 yaş 3 52.50 
   

Toplam 83       p>0.05 

2-3 yıl  

14-15 yaş 23 20.91 
7.534 3 .047 

16 yaş 10 19.90 

17 yaş 9 34.28 
   

18 yaş 5 27.90 
   

Toplam 47       p<0.05 

4-5 yıl 

14-15 yaş 39 40.32 
.654 3 .884 

16 yaş 28 43.27 

17 yaş 16 44.31 
   

18 yaş 3 52.00 
   

Toplam 86       p>0.05 

 

Sporcu öğrencilerin spor yapma süre değişkeni açısından yaş ile özgüven durumlarına ilişkin 

gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm sürelerde 17-18 yaş aralığında olan sporcu 

öğrencilerin, daha fazla puanlarda özgüven durumlarının geliştiği görülmüştür. Spor yapma yılı 

açısından sporcu öğrencilerin yaş ile özgüven durumları arası puan farkları arasında istatistikî olarak 

anlamlı bir farklılığın iki ile üç yıl süre boyunca spor dalını yapan 17 yaş gurubu sporcu öğrenciler 

lehine olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Tablo 2. Spor yapma yılının anne eğitim durumuna göre özgüven durumları 

Spor yapma yılı      
Anne Eğitim 

Durumu 
N Mean Rank X2 sd p 

1 yıl ve altı 

İlkokul 35 37.97 
1.694 3 .638 

Ortaokul 25 44.80 

Lise 18 45.14 
   

Üniversite 5 44.90 
   

Toplam 83       p>0.05 

2-3 yıl 

İlkokul 13 24.25 
.274 2 .872 

Ortaokul 20 22.90 

Lise 14 25.42 
   

Toplam 47   
  

p>0.05 

4-5 yıl 

İlkokul 24 42.23 
1.115 3 .773 

Ortaokul 30 43.93 

Lise 25 41.68 
   

Üniversite 7 52.50 
   

Toplam 86       p>0.05 

 

Spor yapma yılı açısından sporcu öğrencilerin anne eğitim durumları ile özgüven durumlarına 

ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında1 yıl ve altı ile 2 ve 3 yıl boyunca spor yapan 

sporcu öğrencilerin annelerinin lise mezunu, 4 ile 5 yıl boyunca spor yapanların ise annelerinin 

üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir. Spor yapma yılı açısından sporcu öğrencilerin anne eğitim 

durumları ile özgüven durumları arası puan farkları arasında istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın 

olmadığı saptanmıştır (p>0.05). 
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Tablo 3. Spor yapma yılının baba eğitim durumuna göre özgüven durumları 

Spor yapma yılı      
Baba Eğitim 

Durumu 
N Mean Rank X2 sd p 

1 yıl ve altı 

İlkokul 17 34.00 
2.863 3 .413 

Ortaokul 22 43.25 

Lise 36 45.64 
   

Üniversite 8 39.19 
   

Toplam 83 
   

p>0.05 

2-3 yıl 

İlkokul 8 23.69 
1.670 3 .664 

Ortaokul 17 20.94 

Lise 19 26.84 
   

Üniversite 3 24.17 
   

Toplam 47 
   

p>0.05 

4-5 yıl 

İlkokul 17 45.47 
.923 3 .820 

Ortaokul 24 41.83 

Lise 32 45.64 
   

Üniversite 13 38.73 
   

Toplam 86 
   

p>0.05 

 

Spor yapma yılı açısından sporcu öğrencilerin baba eğitim durumları ile özgüven durumlarına 

ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm spor dalı yapma süre guruplarında babaları 

lise mezunu olan sporcu öğrencilerin daha fazla puanlarla özgüven durumların geliştiği belirlenmiştir. 

Spor yapma yılı açısından sporcu öğrencilerin baba eğitim durumları ile özgüven durumları arası puan 

farkları arasında istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır (p>0.05). 

Tablo 4. Spor yapma yılının aile gelir düzeyine göre özgüven durumları 

Spor yapma yılı      Aile Gelir Düzeyi  N Mean Rank X2 sd p 

1 yıl ve altı 

Asgari ücret ve altı 6 28,67 
2,619 3 .454 

1601-3500 42 41,33 

3501-5000 21 43,69 
   

5001-7500 14 46,56 
   

Toplam 83       p>0.05 

2-3 yıl 

Asgari ücret ve altı 8 19,14 
1,779 3 .619 

1601-3500 24 23,35 

3501-5000 8 26,5 
   

5001-7500 7 27,69 
   

Toplam 47       p>0.05 

4-5 yıl 

Asgari ücret ve altı 13 39,15 
0,832 3 .842 

1601-3500 32 43,44 

3501-5000 26 47,18 
   

5001-7500 15 42,1 
   

Toplam 86       p>0.05 

 

Spor yapma yılı açısından sporcu öğrencilerin aile gelir düzeyi durumları ile özgüven 

durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm guruplarda farlılıklar 

gösterdiği buna karşın en yüksek aritmetik sıralama puanının 4 ile 5 yıl gurubunda ve aile gelirinin 

3501 ile 5000 TL arasında olan sporcularının özgüven durumlarının daha fazla geliştiği belirlenmiştir. 

Spor yapma yılı açısından sporcu öğrencilerin aile gelir durumları ile özgüven durumları arası puan 

farkları arasında istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır(p>0.05). 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmaya katılan sporcu öğrencilerin spor yapma süre değişkeni açısından yaş ile özgüven 

durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm sürelerde 17-18 yaş aralığında 

olan sporcu öğrencilerin, diğer guruplarda olan sporcu öğrencilere göre daha fazla puanlarda özgüven 

durumlarının geliştiği görülmüştür. Bu durumda bireyin ergenlikten çıkmasıyla sorumluluk bilincinin 

arttığı ve toplum içerisinde daha bir ciddiye alındığını fark ettiği bir dönem olarak görülebilir. Konu 

ile ilgili literatüre bakıldığında, Bilgin (2011) araştırmasında katılımcıların yaşlarının arttıkça özgüven 

düzeylerinin de artabileceğini ve yaşı büyük olan ergenlerin özgüven seviyelerinin daha yüksek 

olabileceğini ifade ettiği görülmektedir. Mcmullin ve Cairney (2004) ise araştırmalarında yaşın 

özgüven üzerinde diğer değişkenlere göre çok az etkisinin olduğunu ve özgüven düzeyinin hem erkek 

hem de kadınlar için ileri yaş gruplarında daha düşük olduğu sonucuna ulaştığını belirtmektedirler. 

Spor yapma yılı açısından sporcu öğrencilerin anne eğitim durumları ile özgüven durumlarına 

ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında1 yıl ve altı ile 2 ve 3 yıl boyunca spor yapan 

sporcu öğrencilerin annelerinin lise mezunu, 4 ile 5 yıl boyunca spor yapanların ise annelerinin 

üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tüm spor yılı süre guruplarında baba eğitim 

durumunun lise mezunu olan sporcu öğrencilerin daha fazla puanlarla özgüven durumların geliştiği 

belirlenmiştir. Anne ve babanın eğitimli olması çocuklarının kendilerini ifadede ve/veya kendilerini 

topluma kabul ettirmede ebeveynlerinin onlara verecekleri doğru şekilde yönlendirme, yardımcı ve 

olumlu destek ile sağlana bilineceği söylenebilir. Bu durumda ailede olan eğitim seviyesinde ki artış 

çocuklara doğrudan olumlu yönde yansıdığı ve özgüven değerlerini daha üst seviyelere çıkardığı 

söylenebilir. Literatüre bakıldığında; çocukların özgüven kavramının çıkış noktası anne ve babanın 

çocuklarına gösterdiği sevgiden çıkmaktadır (Kasatura, 1998). Çelik (2014) konu ile ilgili yapmış 

olduğu araştırmasında katılımcıların ailelerinin eğitim seviyesi yükseldikçe öğrencilerin 

özgüvenlerinin de pozitif yönde yükseldiği sonucuna ulaşıldığı belirlenmiştir. 

Araştırmada spor yapma yılı açısından sporcu öğrencilerin aile gelir düzeyi durumları ile 

özgüven durumlarına ilişkin gruplar arası aritmetik sıralamaya bakıldığında tüm guruplarda farlılıklar 

gösterdiği buna karşın en yüksek aritmetik sıralama puanının 4 ile 5 yıl gurubunda ve aile gelirinin 

3501 ile 5000 TL arasında olan sporcularının özgüven durumlarının diğer guruplarda olan sporcu 

öğrencilere göre daha fazla geliştiği belirlenmiştir. Bu durumda aile gelir durumunun spor yapma 

yıllarına göre sporcu öğrencilerin özgüven durumlarına olumlu veya olumsuz katkı sağlamadığı 

şeklinde yorumlanabilir. Buna karşın Çiftçi (1982) konu ile ilgili yapmış olduğu araştırmasında 

bireylerin aile gelirlerinin artmasıyla özgürlüklerin arttığını ve bununla paralel olarak özgüvenlerinin 

geliştiğini belirtmektedir. Bu durumun da doğrudan çocuklarına olumlu bir şekilde yansıdığı ifade 

edilmektedir.  

Araştırmada spor yapma yılı değişkeni bakımından sporcu öğrencilerin özgüven durumları 

arasında istatistiki değer olarak bazı değişkenlerde (anne baba eğitim durumu, aile gelir) anlamlı bir 

fark göstermezken, yaş değişkeninde ise iki ile üç yıl süre ile spor yapan 17 yaş grubu sporcu 

öğrenciler lehine anlamlı bir fark göstermektedir. Literatüre bakıldığında bazı araştırmalarda bağımsız 

değişkenler ile özgüven durumu arasında anlamlı bir fark bulunurken (Ekinci ve ark. 2014; Çelik, 

2010; Laskovic ve ark. 1990), bazı araştırmalarda ise anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşıldığı 

görülmüştür. 
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Sonuç olarak okul sporlarının sporcu öğrencilerin özgüven kazanmalarına olan katkı düzeyini 

spor yapma süre değişkenleri açısından belirleyebilmeyi amaçlayan bu araştırmaya katılan sporcu 

öğrencilerin ölçek maddelerine vermiş oldukları cevaplardan hareketle, spor yapma yılı süreklilik 

gösterdiğinde ve yaş değişkeni arttıkça sporcu öğrencilerin özgüven değerlerinin de arttığı 

belirlenmiştir. Yine spor yapma süresi süreklilik gösterdiğinde anne ve babalarının eğitim düzeyi 

yüksek olan sporcu öğrencilerin özgüven durumlarının da puan anlamında yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Ailenin gelir düzeyinin tüm spor yapma sürelerinde birbirine yakın puanlarda farklılık 

gösterse dahi gelir arttıkça özgüven duygusunun da arttığı görülmüştür. Ayrıca araştırmada istatistiki 

değer olarak bazı değişkenlerde (anne-baba eğitim durumu, aile gelir) anlamlı bir fark göstermezken, 

yaş değişkeninde ise iki ile üç yıl süre ile spor yapan 17 yaş grubu sporcu öğrenciler lehine anlamlı bir 

fark gösterdiği saptanmıştır. 
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ÖZET 

Yapılan birçok araştırmada, öğrencilerin cebirle ilgili fikirlerini aritmetikle ilgili önceki 

deneyimlerinden yola çıkarak yapılandırıldıkları belirtilmektedir. Öğrencilerin sahip olduğu sayı duyusu becerisi 

ile cebirsel muhakeme becerileri arasındaki ilişkinin ortaya konulması önemlidir. Bu bağlamda, çalışmanın 

amacı ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin sahip olduğu sayı duyusu becerileri ile cebirsel muhakeme becerileri 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada var olan bir durumun betimlenerek ortaya konulması 

amaçlandığından, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Nicel araştırma yönteminin 

benimsendiği bu çalışmada, veri toplama aracı olarak öğrencilerin cebirsel muhakeme becerilerini belirlemeye 

yönelik Kaput’un (1998) cebirsel muhakeme alt boyutları doğrultusunda, yerli ve yabancı literatür incelenerek 

oluşturulan 12’si açık uçlu, 6’sı çoktan seçmeli olmak üzere toplam 18 sorudan oluşan Cebirsel Muhakeme 

Değerlendirme Aracı (CMDA) kullanılmıştır. Öğrencilerin sahip olduğu sayı duyusu becerini ölçmek amacıyla, 

Kayhan Altay (2010) tarafından geliştirilen 17 soruluk sayı duyusu testi kullanılmıştır. Araştırmada CMDA’da 

yer alan soruların değerlendirilmesinde araştırmacılar tarafından Marzano’dan (2000) uyarlanan Aşamalı Puan 

Ölçeği kullanılmıştır. Sayı Duyusu Test soruları ise, çözüm doğru (sayı duyusu temelli ise) ise 1, kural temelli 

veya yanlış ise 0 şeklinde kodlanarak değerlendirilmiştir. Araştırma, ortaokul 8.sınıfta öğrenim gören 290 

öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde sayı duyusu yüksek olan bir öğrencinin, 

cebirsel muhakeme becerisinin de yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin sayı duyusu puanlarının, 

cebirsel muhakeme puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu ve cebirsel muhakeme beceri puanlarındaki 

varyansın %36’sının sayı duyusu puanları tarafından açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Sayı duyusu, Cebirsel muhakeme becerisi, Ortaokul öğrencileri. 

ABSTRACT 

In many studies, it is stated that students' ideas about algebra are structured based on their previous 

experience in arithmetic. It is important to reveal the relationship between the students' sense of number skills 

and algebraic reasoning skills. In this context, the aim of the study is to investigate the relationship between 

number sense skills and algebraic reasoning skills of 8th grade students. Since it is aimed to describe an existing 

situation in the research, screening model which is one of the quantitative research methods is used. In this study, 
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where quantitative research method was adopted, Kaput (1998) aimed to determine students' algebraic reasoning 

skills as a data collection tool. Algebraic Reasoning Assessment Tool (CMDA) was used. In order to measure 

the number sense skills of the students, the 17-question number sense test developed by Kayhan Altay (2010) 

was used. In the study, the graded score scale which was adapted from Marzano (2000) was used by the 

researchers in the evaluation of the questions in CMDA. Sense of Number Test questions were evaluated by 

coding as 1 if the solution is correct (based on sense of number) and 0 if wrong. The research was conducted 

with 290 students in 8th grade. When the findings of the study were examined, it was found that the algebraic 

reasoning ability of a student with a high sense of number was high. In addition, it was concluded that the 

students' sense of number scores were a significant predictor of algebraic reasoning scores and that 36% of the 

variance in algebraic reasoning skill scores could be explained by number sense scores. 

Key Words: Number sense, Algebraic reasoning skill, Secondary school students. 

 

GİRİŞ 

Hızla gelişen ve değişen dünyada bireylerin değişimlere ayak uydurabilmeleri, karşılaştıkları 

problemlerle başa çıkabilmeleri için matematik bilmeleri, matematiksel düşünmeleri, akıl yürütmeleri 

gerekmektedir.  Bununla birlikte matematiği anlayan ve bilen, matematiksel düşünen bireyler, 

geleceklerini şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır (NCTM, 2000).  Bu yüzden 

matematik sadece bilim insanlarının, mühendislerin ya da matematik öğretmenlerinin bilmesi gereken 

bir bilim dalı değil, her insanın bilgi sahibi olması gereken bir bilim dalıdır. Fakat matematiğin önemli 

olduğu vurgulansa da öğrenebilmek ve öğretebilmenin zor bir süreç olduğu da bir gerçektir. Bu 

sürecin sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilmesi etkili matematiksel düşünmeye bağlıdır (Bike Kalkan, 

2014). Düşünme becerisini geliştirdiği bilinen matematik; sayılar, cebir, ölçme, veri ve geometri gibi 

alt öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Cebir bu alanların en önemlilerinden biridir. 

Cebir için literatürde farklı tanımlamalar yapılmıştır. Genel anlamda cebir; sayılara, 

sembollere ve bilinmeyenlere anlam yükleyerek onları betimler, matematiksel ilişkileri organize eder, 

aritmetikten soyut kavramlara geçişte düşünce aracı olarak görev yapar ve matematiksel dilin 

denklemlere dönüşmesini sağlar (Kaya, 2015). Vance (1998) ise cebiri; matematiksel düşüme 

yollarından biri olarak tanımlamıştır. Vance’ın bu tanımı cebirin anlamını da içine alan cebirsel 

düşünme kavramını ortaya çıkarmıştır. Literatür incelendiğinde cebirsel düşünme ile cebirsel 

muhakemenin aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir (Bike Kalkan, 2014). Cebirsel muhakeme; 

içerisinde akıl yürütme, değişkenleri anlama, sembolleri açıklama, modellerle çalışma, temsiller 

arasında dönüşüm yapma gibi matematik için en önemli becerileri barındıran bir düşünme şekildir 

(Kaf, 2007). Lawrence ve Hennessy (2002) ise cebirsel muhakemeyi; durum ve olayları, tahmin 

edebilme ve yorumlayabilme, matematiksel dille açıklayabilme olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte 

cebirsel muhakeme; sadece cebir çalışmalarını değil çoklu gösterimlerden yararlanma, düşünmeyi 

gerektiren problemleri çözebilme ve akıl yürütme becerilerini içermektedir (Çelik, 2007). Yani 

cebirsel muhakeme sadece cebir sorularını çözebilmede değil bunun dışında günlük hayatımızda 

karşımıza çıkabilecek rutin olmayan problemlerin çözümünden farklı bilimsel alanlardaki 

problemlerin çözümüne kadar pek çok yerde kullanılmaktadır. Öğrencilerde cebirsel düşünme 

becerisini gelişmesi, cebirde iyi bir alt yapı oluşturarak iyi öğrenmesiyle yakından ilişkilidir 

(Yenilmez ve Teke, 2008). Bu yüzden cebir alanındaki gelişmeler, cebirsel muhakemenin gelişimini 

de desteklemekte ve etkilemektedir. 
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Cebir, genelleştirilmiş aritmetiktir. Aritmetiğin temelini de sayı kavramı oluşturmaktadır 

(Cooper, Boulton‐Lewis, Athew, Willss ve Mutch, 1997; Van Amerom, 2002). NCTM (1991) 

aritmetiğin; sayıları, bu sayılar arasındaki ilişkiyi ve dört işleme dair hesaplamaları içerdiğini 

belirtmiştir (NCTM, 1991). Bu nokta da sayı duyusu kavramı önümüze çıkmaktadır. Sayı duyusu; 

bireyin sayılar, işlemler ve bunlar arasındaki ilişkiler hakkında iyi derecede bilgi sahibi olup günlük 

hayatta karşılaşan problemlere esnek biçimde kullanabilme becerisidir (Yang, 2003). Greeno (1991) 

ise sayı duyusunu esnek düşünebilme yani farklı durumları göz önünde bulundurabilme, çeşitli 

hesaplamalar yaparken tahmin becerisini ve sayısal veriler üzerinde çıkarımlar yapmanın muhakeme 

yeteneği olarak tanımlamıştır. Literatür tarandığında sayı duyusunun 3 farklı bileşeni olduğu üzerinde 

durulmuştur. Bunlar sayısal hesaplamada esneklik, sayısal tahmin ve niceliksel muhakeme ile çıkarım 

yapmaktır (Greeno,1991, Akt. Kayhan Altay, 2010). Tanımlardan ve sınıflamadan da anlaşıldığı üzere 

sayı duyusu becerisi de muhakeme etme, düşünüp karar verme becerileri ile örtüştüğü söylenebilir. 

Bazı matematik eğitimcilerine göre sayı duyusu becerisinin kazanılmamış olması bireylerin matematik 

öğrenmelerinin önünde önemli bir engel olarak görülmektedir (Ekenstam, 1977; Yang, 2007). Bu 

durum da sayı duyusu becerisinin matematik eğitiminde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu 

göstermektedir.  

Aritmetik ile cebir arasında anlamlı ilişki olduğu yapılan birçok araştırmada ortaya 

çıkarılmıştır. Wagner (1983) öğrencilerin cebir öğrenmede, cebirsel işlemleri, cebirsel yapıları 

anlamakta zorlanmalarının nedeni, aritmetiğin temeli olan sayı kavramını tam anlamıyla 

öğrenememelerinden kaynaklandığını belirtmiştir. Çünkü öğrenciler cebirle ilgili öğrenmelerini, 

aritmetikle ilgili öğrenmelerinden, deneyimlerinden yola çıkara yapılandırmaktadır (Booth, 1988; 

Kieran, 1992). Bu yüzden aritmetiği, aritmetiğin temeli olan sayı kavramını, tam olarak öğrenememiş 

olan birinin cebir öğrenmesini gerçekleştirebilmesi mümkün olmayabilir.  

Sayı duyusu becerisi gelişmiş öğrencilerin sayı kavramını, sayının ne olduğunu, esnek 

hesaplamaları, işlem arasındaki ilişkileri tam olarak kavradığı söylenebilir. Bu kavramları tam olarak 

öğrenen öğrencinin dolaylı olarak aritmetik bilgisinin iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Öğrencilerin 

cebir öğrenebilmelerini kolaylaştıran etmenlerden birinin aritmetik bilgisinin iyi yapılandırılmış 

olması gerekliliği belirtilmektedir. Diğer taraftan cebirsel muhakeme yeteneğinin gelişmiş olmasında 

cebir bilgisinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu durumları göz önüne aldığımızda sayı duyusu 

becerisi gelişmiş bir öğrencinin cebirsel muhakeme becerisinin de gelişmiş olması beklenebilir. Bu 

bağlamda bu çalışma ile öğrencilerin sayı duyusu becerisi ile cebirsel muhakeme yetenekleri 

arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Araştırmanın Amacı ve Problemi 

Yapılan bu çalışma ile 8. Sınıf öğrencilerinin sayı duyusu ile cebirsel muhakeme arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına cevap 

aranacaktır.  

1. Sekizinci sınıf öğrencilerinin sayı duyusu becerileri ne düzeydedir? 

2. Sekizinci sınıf öğrencilerinin cebirsel muhakeme becerileri ne düzeydedir? 
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3. Sekizinci öğrencilerinin sayı duyusu becerileri ile cebirsel muhakeme becerileri 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmada nicel yaklaşıma dayalı tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya 

da halen var olan bir durumun olduğu gibi betimlenmesi ve bu durumla ilgili değişkenler arasındaki 

ilişkinin belirlenerek bu değişkenler yardımıyla başka bir değişkenin yordanması amacıyla 

kullanılmaktadır (Karasar, 1994). İlişkisel tarama modeli iki ya da daha fazla değişken arasındaki 

ilişkinin varlığını ve derecesini belirleyen araştırma desenlerinden biridir (Karasar, 2009). Bu 

bağlamda sekizinci sınıf öğrencilerine Cebirsel Muhakeme Değerlendirme Aracı (CMDA) ve Sayı 

Duyusu Testi (SDT) uygulanarak öğrencilerin başarı puanları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı 

sorusuna yanıt aranmış ve elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.  

Çalışma Grubu  

Matematik Dersi Öğretim Programı (2018) incelendiğinde, cebir ile ilgili kazanımların ilk 

olarak 6.sınıfta yer aldığı, ancak 8.sınıfta cebir öğrenme alanına çok daha geniş yer verildiği 

görülmüştür. Bu bağlamda araştırmanın sekizinci sınıf öğrencileri ile yürütülmesine karar verilmiştir. 

Buna göre araştırma, 2018/2019 eğitim öğretim yılında Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan 6 farklı 

devlet okulunda, 8.sınıfta öğrenim gören 290 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların seçiminde, 

kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir olması dikkate alındığından uygun örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır.  

Veri Toplama Aracı 

Nicel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada, veri toplama aracı olarak öğrencilerin 

cebirsel muhakeme becerilerini belirlemeye yönelik Kaput’un (1998) cebirsel muhakeme alt boyutları 

doğrultusunda, yerli ve yabancı literatür incelenerek oluşturulan 12’si açık uçlu, 6’sı çoktan seçmeli 

olmak üzere toplam 18 maddeden oluşan Cebirsel Muhakeme Değerlendirme Aracı (CMDA) 

kullanılmıştır. Pilot çalışmada 72 öğrenciye uygulanan ve ilk formu 24 maddeden oluşan CMDA’ da 

yer alan maddelerin madde güçlük indeksleri (çok zor ve çok kolay olan maddeler) ve öğrencilerin 

testi cevaplama süreleri dikkate alınarak 6 maddenin testten çıkarılmasına karar verilmiştir. Böylece 

18 maddelik CMDA’ nın nihai hali oluşturulmuştur. CMDA’ ya ait elde edilen ölçüm güvenirliğinin 

Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .87 olarak hesaplanmıştır. Özdamar (1999) güvenirlik katsayısı 

.60 ile .90 arasında olan ölçeklerin oldukça güvenilir olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda, ölçeğin 

güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Aşağıda Tablo 1’de CMDA’ nın her bir boyutunda yer 

alan maddelere yer verilmiştir.  
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Tablo 1. CMDA’da Yer alan Maddelerin Boyutları ve Alt Boyutları 

Cebirsel Muhakeme Boyutları ve Alt Boyutları (Kaput, 1998) Testte Yer Alan Maddeler 

Genelleştirilmiş Aritmetik  

Tam Sayıların Özelliklerini ve ilişkilerini keşfetme  

Tam sayılarla işlemlerin özelliklerini keşfetme 

Miktarların arasındaki bir ilişkiyi ifade etmek için eşitliği keşfetme 

Sayıların cebirsel işleyişi (uygulaması) 

Sayılardaki bilinmeyenin çözümü  

1, 3, 7 ve 8. maddeler  

 

 

 

 

 

İşlevsel (Fonksiyonel, Pratik) Düşünme  

Miktarları sembollerle ifade etme 

Verileri grafiksel olarak temsil etme 

Fonksiyonel ilişkileri bulma 

Bilinmeyen durumları bilinen durumları kullanarak tahin etme 

Sayısal ve geometrik örüntüleri belirleme ve tanımlama 

2, 4, 5, 6, 10, 11, 12 ve 

18.maddeler 

İspatlama ve genelleme yapma  

Cebirsel etkinlikleri çözmek için genelleme yapma 

Varsayımları gerekçelendirme, ispatlama ve test etme 

Bir matematiksel sürecin genelleştirilmesi 

9, 13, 14, 15, 16 ve 17. 

maddeler  

 

Öğrencilerin sahip olduğu sayı duyusu becerisini ölçmek için Kayhan Altay (2010) tarafından 

geliştirilen 17 maddelik Sayı Duyusu Testi (SDT) kullanılmıştır. SDT’te 13’ü açık uçlu, 4’ü çoktan 

seçmeli olmak üzere 17 maddeye yer verilmiş ve her bir maddenin çözümüne ilişkin öğrencilerin 

açıklama yapması istenmiştir. Testte yer alan maddelerin geçerlik ve güvenirliğini arttırmak amacıyla, 

maddelerin uygunluğuna ilişkin bir uzman ve üç araştırmacının görüşüne başvurulmuştur. Böylece 

testte, uygulanması gereken bir dizi kural yerine, mantıklı çıkarımlar yaparak çözüme ulaşabilmek için 

birden fazla yolun tercih edilebileceği maddelere yer verilerek, öğrencilerin sayı hissini ortaya 

çıkarması beklenen SDT’ye yer verilmiştir.  

Verilerin Analizi  

Bu araştırmada CMDA’dan elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara uygun olarak özetlenip 

yorumlanmış ve neden sonuç ilişkileri incelenerek bir takım sonuçlara ulaşılmıştır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013). CMDA’ da yer alan soruların her bir boyut bazında değerlendirilmesinde araştırmacı 

tarafından Marzano’ dan (2000) uyarlanan Aşamalı Puan Ölçeği (APÖ) kullanılmıştır. Bu bağlamda 

CMDA’ dan alınabilecek en yüksek puanın 72, en düşük puanın 0 olduğu belirlenmiştir. Aşağıda 

Tablo 2’de APÖ’ ye yer verilmiştir.  

Tablo 2. Aşamalı Puan Ölçeği Örneği 

Sorunun Ait Olduğu 

Test Boyutu 
Puan Gözlenecek Öğrenci Davranışı 

Genelleştirilmiş 

Aritmetik  

0 Hiçbir yargı/çözümde bulunmama 

1 
Çözüm sürecinde, cebirsel işleyişe/aritmetiksel hesaplamalara yer verme 

veya tam sayıların özelliklerini kullanma; ancak çözüme ulaşamama 

2 
Çözüm sürecinde, gelişigüzel/rastlantısal hesaplamalar yaparak 

bilinmeyene ulaşma veya kısmen/yanlış bir sonuca ulaşma 

3 
Çözüm sürecinde sayıların cebirsel işleyişine kısmen yer verme veya 

bilinmeyeni rastlantısal olarak belirleme; ancak doğru sonuca ulaşma 

4 
Çözüm sürecinde,  doğru cebirsel yaklaşımı kullanarak, bilinmeyeni bulma 

ve doğru sonuca ulaşma 
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SDT’ den elde edilen veriler ise çözüm doğru (sayı duyusu temelli) ise 1, yanlış veya kural 

temelli yapmış ise 0 şeklinde kodlanarak değerlendirilmiştir. Bu durumda SDT’ den alınabilecek en 

düşük puan 0, en yüksek puan ise 17’dir. 

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.00 paket programı kullanılarak veri analizi 

gerçekleştirilmiştir. Değişkenlerin betimlenmesinde yüzde (%), aritmetik ortalama (X) ve standart 

sapma (S) gibi işlemlerden yararlanılmış, değişkenler arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Katsayısı 

hesaplanarak belirlenmiştir. Öğrencilerin sayı duyusu becerileri ile cebirsel muhakeme becerileri 

arasındaki ilişki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı tekniği ile hesaplanmıştır. Sayı 

duyusu becerisinin, cebirsel muhakeme becerisini yordama gücünü belirleyebilmek amacıyla 

regresyon analizi yapılmıştır.  

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde gerçekleştirilen istatiksel analizler sonucunda ulaşılan araştırma bulgularına ve 

bulgulara ilişkin yapılan yorumlamalara yer verilmiştir.  

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sayı Duyusu Becerilerine Yönelik Bulgular 

Öğrencilerim sayı duyusu becerilerini ölçmek amacıyla uygulanan SDT’den elde edilen 

verilere ilişkin doğru ve yanlış çözümler değerlendirilmiştir. Her bir soruya ait aritmetik ortalama 

Tablo 3’te ve her bir maddeye ilişkin yüzde ve frekans değerlerine Tablo 4’te yer verilmiştir.  

Tablo 3. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin SDT’ye Aritmetik Ortalamaları 

  n 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 
Top

lam 

Sayı 

Duyusu 

Becerisi 

0,29 0,67 0,31 0,44 0,18 0,43 0,51 0,33 0,18 0,29 0,70 0,60 0,42 0,32 0,33 0,57 0,68 7,27 

 

Tablo 3’teki ortalama değerler her soruda 1 puan üzerinden toplamda ise 17 puan üzerinden 

değerlendirilmiştir. Ortalamalar incelendiğinde öğrencilerin sayı duyusu becerilerinin düşük seviyede 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin SDT’ye İlişkin Frekans ve Yüzde Sonuçları 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

  f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Sayı 

Duyusu 

Temelli 

84 29,0 195 67,2 90 31,0 128 44,1 53 18,3 125 43,1 149 51,4 97 33,4 53 18,3 

Kural 

Temelli/

Yanlış 

206 71,0 95 32,8 200 69,0 162 55,9 237 81,7 165 56,9 141 48,6 193 66,6 237 81,7 

  S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 

 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Sayı 

Duyusu 

Temelli 

84 29,0 203 70,0 174 60,0 121 41,7 94 32,4 95 32,4 165 56,9 197 67,9 

Kural 

Temelli/

Yanlış 

206 71,0 87 30,0 116 40,0 169 58,3 196 67,6 195 67,6 125 43,1 93 32,1 
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Tablo 4 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin en çok sayı duyusu becerilerini 

kullanarak cevapladıkları maddenin S11 (%70), en az sayı duyusu becerilerini kullanarak 

cevapladıkları maddelerin ise S5 (%18,3)  ve S9 (%18,3) olduğu belirlenmiştir. Aşağıda S11’e ilişkin 

öğrenci çözümlerini içeren alıntılara yer verilmiştir.  

 

Şekil 1. Öğrencilerin S11’e ilişkin çözüm stratejileri 

Şekil 1’deki alıntılar incelendiğinde, S11’in çözümünde en çok bütünün belli bir miktarına 

karşılık gelen değerin hesaplanması ve payda eşitleme yönteminin kullanıldığı, öğrencilerin çok azı 

sayının göreceli büyüklüğünü fark ederek çözüme ulaşmışlardır. Bu bağlamda öğrencilerin sayı 

duyusu becerisine dayanarak doğru cevaba ulaşma eğilimlerinin oldukça az olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmada öğrencilerin en az doğru cevapladıkları soruların, sayı duyusu becerisine ilişkin 

ölçüm referansına dayanan beşinci soru ve sayıların anlam ve büyüklüğünü anlamaya dayanan 

dokuzuncu soruya ait olduğu belirlenmiştir. Şekil 2’de S5 ve S9’a ilişkin öğrenci çözümlerine yer 

verilmiştir.  

 

Şekil 2. S5 ve S9’a ilişkin öğrenci çözüm stratejileri 
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Yukarıdaki alıntılar incelendiğinde, öğrenciler S5’e ilişkin ölçüm referansını dikkate 

almamışlar ve bir ölçümden yola çıkarak belli bir birim sonrasını hesaplayamamışlardır. Yapılan bazı 

çözümlerde ise, ondalık kesirlerle işlem yaptıkları ancak ulaşılan sonucu yorumlayamadıkları 

belirlenmiştir. Benzer şekilde sayının anlam ve büyüklüğünü anlamaya dayanan S9’a ilişkin yapılan 

doğru cevapların çoğunun payda eşitleme ve kural temelli çözüm yolu ile gerçekleştirildiği (paydaları 

eşitleme vb.), yapılan çözümlerin çok azının sayı duyusu becerisine dayandığı belirlenmiştir. S9’a 

ilişkin öğrencilerin çok azının işlem yapmaksızın “yarımdan büyük olma” stratejisini kullanarak 

sonuca ulaştıkları görülmüş, bu bağlamda çözümün sayı duyusu becerisine dayandığı belirlenmiştir. 

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Muhakeme Becerilerine Yönelik Bulgular 

Sekizinci sınıf öğrencilerinin CMDA’da yer alan her bir cebir sorusuna verdikleri cevapların 

ortalaması Tablo 5’te, her bir soruya ait frekans ve yüzdeler Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 5. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin CMDA’ya Ortalamaları 

 
n 

 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13a S13b S14 S15 S16 S17 S18 Topl 

Cebirsel 

Muhakeme 
3,4 3,5 1,6 3,7 2,4 2,6 2,0 2,6 1,9 2,6 2,0 2,7 1,4 1,3 2,0 1,9 2,1 1,4 2,7 43,9 

 

Tablo 5’teki ortalama değerler her soruda 4 üzerinden toplamda ise 76 üzerinden 

değerlendirilmiştir. Ortalama değerler incelendiğinde öğrencilerin cebirsel muhakemeleri düzeylerinin 

orta seviyede olduğu söylenebilir. 

Tablo 6. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin CMDA’ya Yüzde ve Frekansları 

  4 Puan   3 Puan   2 Puan   1 Puan   0 Puan 

  f %   f %   f %   f %   f % 

C1 209 72,1 
 

9 3,1 
 

63 21,7 
 

8 2,8 
 

1 0,3 

C2 232 80,0 
 

7 2,4 
 

26 9,0 
 

3 1,0 
 

22 7,6 

C3 50 17,2 
 

2 0,7 
 

123 42,4 
 

11 3,8 
 

104 35,9 

C4 243 83,8 
 

12 4,1 
 

30 10,3 
 

0 0,0 
 

5 1,7 

C5 123 42,4 
 

11 3,8 
 

78 26,9 
 

22 7,6 
 

56 19,3 

C6 167 57,6 
 

13 4,5 
 

24 8,3 
 

12 4,1 
 

74 25,5 

C7 79 27,2 
 

23 7,9 
 

93 32,1 
 

14 4,8 
 

81 27,9 

C8 167 57,6 
 

3 1,0 
 

33 11,4 
 

20 6,9 
 

67 23,1 

C9 51 17,6 
 

12 4,1 
 

138 47,6 
 

30 10,3 
 

59 20,3 

C10 121 41,7 
 

21 7,2 
 

97 33,4 
 

11 3,8 
 

40 13,8 

C11 98 33,8 
 

20 6,9 
 

58 20,0 
 

10 3,4 
 

104 35,9 

C12 165 56,9 
 

7 2,4 
 

53 18,3 
 

9 3,1 
 

56 19,3 

C13a 82 28,3 
 

6 2,1 
 

20 6,9 
 

10 3,4 
 

172 59,3 

C13b 82 28,3 
 

3 1,0 
 

21 7,2 
 

7 2,4 
 

177 61,0 

C14 109 37,6 
 

18 6,2 
 

39 13,4 
 

13 4,5 
 

111 38,3 

C15 97 33,4 
 

6 2,1 
 

72 24,8 
 

10 3,4 
 

105 36,2 

C16 85 29,3 
 

12 4,1 
 

110 37,9 
 

12 4,1 
 

71 24,5 

C17 83 28,6 
 

2 0,7 
 

18 6,2 
 

28 9,7 
 

159 54,8 

C18 183 63,1   3 1,0   20 6,9   6 2,1   78 26,9 
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Tablo 6 incelendiğinde, araştırmada 4 tam puanın en fazla alındığı soru C4 iken (%83), en az 

puanın alındığı sorunun C3 (%17) olduğu görülmüştür. 3 puanın en fazla alındığı soru C7 (%7) iken, 

en az puanın alındığı sorular C3 (%0,7) ve C17(%0,7) olduğu görülmüştür. Benzer şekilde 2 puanın en 

fazla alındığı soru C9 (%47) iken, en az alındığı sorular C13b (%6) ve C18 (%6) olduğu belirlenmiştir. 

1 puanın en fazla alındığı soru C9 (%10) iken, en az alındığı sorunun ise C4 (%0) olduğu görülmüştür. 

Öğrencilerin hiçbir yargıda bulunamama ve çözüm geliştirememelerini ifade eden 0 puanın ise, en 

fazla alındığı sorunun C13b (%61), en az alındığı sorunun ise, C1 (%0) olduğu belirlenmiştir. Bu 

bağlamdan öğrencilerin CMDA’da yer alan her maddeden aldıkları puanlar değerlendirildiğinde, puan 

dağılımın tek bir boyutta yoğunlaşmadığı, her bir boyutta yer alan maddelere ilişkin en yüksek ya da 

en düşük puanlar aldıkları söylenebilir.  

Öğrencilerin CMDA’ya verdikleri cevaplardan elde edilen verilerden, her bir boyut bazında 

ortalama puanlar hesaplanarak her bir boyuta ilişkin en düşük ve en yüksek ortalama puana sahip 

maddeler belirlenmiştir. Aşağıda Tablo 7’de her bir boyuttan alınan en düşük ve en yüksek ortalama 

puana sahip maddelere yer verilmiştir.  

Tablo 7. CMDA’nın Boyutlarına İlişkin En Düşük ve En Yüksek Ortalama Puana Sahip Maddeler 

 

En Düşük 

Ortalama 

Madde 

No 
 
En Yüksek 

Ortalama 

Madde 

No 
Boyut Ortalaması 

Genelleştirilmiş Aritmetik 1,6 C3  3,44 C1 9,68 

İşlevsel Düşünme 1,99 C11  3,68 C4 22,26 

İspat ve Genelleme Yapma 1,33 C13b  2,1 C16 12 

 

Yukarıdaki yer verilen Tablo 7 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin cebirsel 

muhakeme alt boyutlarından, genelleştirilmiş aritmetik boyutunda alınan ortalama puanın 9,68 (16 tam 

puan üzerinden),  işlevsel düşünme boyutunda 22,26 (32 tam puan üzerinden), ispatlama ve genelleme 

yapma boyutunda 12 (28 tam puan üzerinden) olduğu görülmüştür.  

Bu bağlamda öğrencilerin her bir boyuta ilişkin alınabilecek maksimum puanlar üzerinden 

genelleştirilmiş aritmetik alt boyutunda alabilecekleri maksimum puanın yaklaşık %60’ını, işlevsel 

düşünme alt boyutuna ilişkin yaklaşık %69’unu, ispatlama ve genelleme yapma alt boyutuna ilişkin 

yaklaşık %43’ünü aldıkları belirlenmiştir. Bu bağlamda öğrencilerin en yüksek ortalama puanlarının 

işlevsel düşünme alt boyutuna ait olduğu, en düşük ortalama puanlarının ise ispatlama ve genelleme alt 

boyutuna ait olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmada genelleştirilmiş aritmetik alt boyutunda yer alan maddelere ilişkin Tablo 5 

incelendiğinde,  en düşük ortalama puanın C3’e (1,6 puan); en yüksek ortalama puanın C1’e (3,44 

puan) ait olduğu belirlenmiştir. Şekil 3’te C3 ve Şekil 4’te C1’e ilişkin öğrenci çözümüne yer 

verilmiştir.  
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Şekil 3. C3’e ilişkin öğrenci çözüm stratejisi 

Yukarıda verilen alıntı incelendiğinde, öğrencilerin genellikle tam sayılarla işlem yaparken 

hata yaptıkları ve sayıların cebirsel işleyişini dikkate almadıkları belirlenmiştir. Aşağıda aynı alt 

boyuta ilişkin, miktarlar arasındaki ilişkiyi keşfetmeye dayanan ve en yüksek ortalama puana sahip C1 

sorusuna ilişkin alıntıya yer verilmiştir.  

 

Şekil 4. C1’e ilişkin öğrenci çözüm stratejisi 

Yukarıda verilen alıntı incelendiğinde, öğrencilerin miktarlar arasındaki ilişkiyi ifade etmek 

için eşitliği rahatlıkla keşfedebildikleri, dengeyi sağlayabilmek için kefelerdeki miktarlar arasındaki 

farktan yola çıkarak çözüme ulaştıkları görülmüştür. Ancak öğrenciler genellikle deneme yanılma 

yöntemi ile çözüme ulaşmışlardır.  

Araştırmada işlevsel düşünme alt boyutunda yer alan maddelere ilişkin Tablo 5 incelendiğinde, 

en düşük ortalama puanın C11’e (1,99 puan); en yüksek ortalama puanın ise, veriler ve değişkenler 

arasındaki ilişkiyi grafikle temsil etmeyi içeren C4’e (3,68 puan) ait olduğu görülmektedir. Şekil 

5’te C11’e ilişkin alıntılara yer verilmiştir. 
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Şekil 5. C11’e ilişkin öğrenci çözüm stratejileri 

Şekil 5’te verilen alıntı incelendiğinde, bazı öğrencilerin problemde verilenlerle istenenleri göz 

önüne alarak mantıksal çıkarımlar yaparak çözüme ulaştıkları belirlenmiştir. Yapılan bazı çözümlerde 

ise öğrencinin değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişkiyi bulma ve bilinmeyenleri yok etme eğilimde 

oldukları belirlenmiştir. Ancak öğrencilerin farklı değişkenler arasındaki ilişkiden yola çıkarak sonuca 

ulaşmalarını gerektiren bu tür sorularda oldukça zorlandıkları ve genellikle soruya ilişkin herhangi bir 

yargıda bulunmadıkları görülmüştür.  

Araştırmada ispatlama ve genelleme yapma alt boyutunda yer alan maddelere ilişkin Tablo 5 

incelendiğinde,  en düşük ortalama puanın C13b’ye (1,33 puan), en yüksek ortalama puanın C16’ya 

(2,1 puan) ait olduğu görülmektedir. Aşağıda Şekil 6’da S13b ve S16’ya ilişkin alıntılara yer 

verilmiştir.  

 

Şekil 6. S13b ve S16’ya ilişkin öğrenci çözüm stratejileri 

Şekil 6’da verilen alıntılar incelendiğinde, öğrencilerin S13b’nin çözümüne ilişkin sadece 

birkaç öğrencinin bilinmeyenin değerini yerine koyma metodu ile çözüme ulaştığı, öğrencilerin 

çoğunluğunun soruyu boş bırakarak hiçbir yargıda bulunmadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin 

CMDA’da en çok bu soruyu boş bırakmış olmaları da, öğrencilerin ispatlama ve genelleme yapma 

bağlamında açık uçlu sorularda oldukça zorlandıklarına işaret etmektedir. Nitekim C16’nın en yüksek 

ortalama puana sahip olmasına rağmen, öğrencilerin matematiksel bir sürecin genelleştirilmesi 
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noktasında zorlandıkları ve genellikle seçenekleri eleyerek doğru cevaba ulaşma eğiliminde oldukları 

belirlenmiştir.   

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sayı Duyusu Becerileri İle Cebirsel Muhakeme Becerileri 

Arasında İlişkiye Yönelik Bulgular 

Öğrencilerin Sayı Duyusu Becerisi ve Cebirsel Muhakeme Becerileri arasındaki ilişkiyi test 

etmek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. SDT başarı puanları ile CMBT alt boyutları arasındaki 

ilişki Pearson Korelasyon katsayısı ile hesaplanmıştır. Aşağıda Tablo 8’de SDT ile CMBT’nin her 

boyutuna ilişkin korelasyon katsayılarına yer verilmiştir.  

Tablo 8. SDT ile CMBT’nin Alt Boyutları Arasındaki İlişkiyi Gösteren Korelasyon Analizi Sonuçları  

Değişkenler r p 

SDT ile CMBT  

SDT ile genelleştirilmiş aritmetik 

SDT ile işlevsel düşünme  

SDT ile ispatlama ve genelleme 

,60**
 

,46**
 

,54**
 

,53**
 

0.00 

**p<.01 

Yukarıda verilen tablo incelendiğinde, SDT başarı puanları ile CMBT’nin genelleştirilmiş 

aritmetik alt boyutu arasındaki korelasyon katsayısı  r=.46; SDT ile işlevsel düşünme alt boyutuna 

ilişkin r= .54; SDT ile ispatlama ve genelleme yapma alt boyutuna ilişkin r=.53 olarak hesaplanmıştır. 

Ayrıca SDT başarı puanları ile CMBT arasındaki Pearson Korelasyon katsayısı r=.60 olarak 

bulunmuştur. Bu sonuç Sayı Duyusu Becerisi ile Cebirsel Muhakeme Becerisi arasında orta düzeyde 

ve pozitif yönde bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.  

Sayı Duyusu Becerisinin Cebirsel Muhakeme Becerisini yordama gücünü test etmek amacıyla 

regresyon analizi yapılmıştır. Cebirsel Muhakeme Becerisine ilişkin toplam varyansın yüzde kaçının 

Sayı Duyusu Becerisi ile açıklanabileceğine dair elde edilen regresyon analizine ilişkin bilgilere Tablo 

9’da yer verilmiştir.  

Tablo 9. Sayı Duyusu Becerisinin Cebirsel Muhakeme Becerisini Yordaması Üzerine Regresyon 

Analizi (n=290) 

Değişkenler  β  
Standart 

Hata 
R R2 Standardize 

edilmiş β 
t F p 

Sabit 25,685 1,616 
0,60 0,36  

15,895* 
162,329 0.00 

Sayı Duyusu 2,512 0,197 0,6 12,741* 

*p<.05 

Tablo 9 incelendiğinde, Sayı Duyusu Becerisi ile Cebirsel Muhakeme Becerisi arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiş (R=0,60, R2 = 0,36), sayı duyusu puanlarının, cebirsel 

muhakeme puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (F = 162,329, 

p<.05). Ayrıca cebirsel muhakeme puanlarındaki varyansın %36’sı (R2 = 0,36) sayı duyusu puanları 

tarafından açıklanabilmektedir. Bu sonuçlara göre, Sayı Duyusu Becerisinin Cebirsel Muhakeme 

Becerisini yordayan değişkenlerden biri olduğu görülmektedir.   
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TARTIŞMA,  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, sekizinci sınıf öğrencilerinin sayı duyusu becerileri ile cebirsel muhakeme 

becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, literatürde yer alan ilgili araştırmaların 

sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.  

Elde edilen bulgular incelendiğinde sayı duyusu becerisinin, cebirsel muhakeme becerisinin 

anlamlı bir yordayıcısı olduğu ve cebirsel muhakeme puanlarındaki değişkenliğin %36’sının (R2 = 

0,36) sayı duyusu puanları tarafından açıklanabildiği görülmüştür. Bu bağlamda sayı duyusu gelişmiş 

bir öğrencinin, cebirsel muhakeme becerisinin de gelişmiş olduğu belirlenmiştir.  

Cebirsel muhakeme alt boyutlarına ilişkin alınabilecek maksimum puanlar üzerinden, 

öğrencilerin en yüksek ortalama puanlarının işlevsel düşünme alt boyutuna, en düşük ortalama 

puanlarının ise ispatlama ve genelleme alt boyutuna ait olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin CMDA’da 

en çok ispatlama ve genelleme alt boyutunda yer alan soruyu boş bırakmış olmaları da, öğrencilerin 

ispatlama ve genelleme yapma bağlamında açık uçlu sorularda oldukça zorlandıklarını ortaya 

koymuştur.  

Yapılan analizler sonucunda, öğrencilerin sayı duyusu becerisine dayanarak doğru cevaba 

ulaşma eğilimlerinin oldukça az olduğu belirlenmiş, özellikle çoktan seçmeli sorularda deneme 

yanılma yöntemi ile çözüme ulaştıkları görülmüştür.  Öğrencilerin problemleri çözüm sürecince 

genellikle kural temelli stratejilere yöneldikleri, akıl yürütmeksizin sonuca ulaşma eğiliminde 

oldukları belirlenmiştir.  Bu durumun, öğrencilerin aritmetikten cebire geçiş süreçlerini zorlaştırdıkları 

düşünülmektedir. Uygulanan sayı duyusu testinde hiçbir öğrenci tam puan alamamıştır. Öğrenciler 

sorulara cevap verirken genellikle rutin işlemleri kullandıkları ortaya çıkarken farklı çözüm stratejileri 

kullanmada güçlük çektikleri belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar literatürdeki bazı çalışmalarda 

benzerlik göstermektedir (Şengül ve Gülbağcı, 2013; Menon, 2004; Yang, 2003; Yang, 2008; Singh, 

2009; Harç, 2010). Öğrencilerin sayı duyusu testindeki sorulara esnek çözüm yöntemleri 

uygulayamamaları, farklı strateji geliştirememelerine sebep olarak sayı hissi öğretimi gösterilebilir 

(Şengül ve Gülbağcı, 2013).  Bu bağlamda matematik öğretim programlarında öğrencilerin sayı 

hissinin üzerinde daha fazla durulması gerektiği söylenebilir. Bunun yanı sıra öğrencilerin sayı duyusu 

becerilerinin düşük olmasının sebeplerinden birini Yang, Reys ve Reys (2009) yaptıkları çalışmada 

öğretmenlerin öğrencilere sayı duyusunu geliştirmede nasıl yardım edeceğini bilmemeleri ve 

kendilerinin sayı duyusu becerilerinin yetersiz olduğunu hissetmeleri biçiminde ifade etmiştir. 

Dolayısıyla öğretmenlerin, öğrencilere sayı duyusu becerilerini kazandırma noktasında eğitilmesi 

gerektiği düşünülmektedir.  

Çalışmada elde edilen sonuçlardan biri, öğrencilerim cebirsel muhakeme becerilerinin orta 

düzeyde olduğudur. Bu durumun birçok nedeni olmakla birlikte en önemli nedenlerden biri 

öğrencilerin erken yaş dönemlerinde cebir öğrenme yaşantıları gösterilebilir (Kaya, Kesan, İzgiol ve 

Erkus, 2016). Bazı araştırmacılar özellikle cebirsel muhakeme becerilerinin öğrencilere küçük yaşta 

kazandırılmasının doğru olduğunu fakat bunu uygun yöntem ve tekniklerle gerçekleştirilmesi 

gerektiğini belirtmişlerdir (Kieran, 2004; Yackel, 1997). İlgili araştırmalarda cebirsel muhakeme ve 

cebir öğreniminde okul öncesi dönemden 12 yaş grubuna kadar geçen sürede matematik müfredatı 

içeriğinin çok önemli olduğu belirtilmektedir (Blanton & Kaput, 2005; Jacobs, Franke, Carpenter, 
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Levi & Battey, 2007). Bu sebeple küçük yaşlardan itibaren öğrencilere cebirsel muhakemelerini 

geliştirebilecekleri imkanlar sağlanmalıdır. 

Elde edilen bulgular incelendiğinde öğrencilerin sayı duyusu becerilerinin cebirsel muhakeme 

becerilerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bu sonuç beklenen bir 

durumdur. Çünkü cebirsel muhakeme becerisinin temeli sayı kavramı ve sayı duyusuna 

dayanmaktadır. Şöyle ki; öğrencilerin cebirsel düşünüp muhakeme edebilmeleri için cebir 

öğrenmelerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirip cebir temellerini iyi oturtmuş olmaları 

gerekmektedir (Yenilmez ve Teke, 2008). Diğer taraftan cebir öğrenimin temeli olarak aritmetik 

bilgisi gösterilmektedir. Cebir için yapılan tanımlar incelendiğinde de cebir için aritmetiğin 

genelleştirilmiş hali olduğu belirtilmektedir (Van Amerom, 2002). Aritmetik bilgisi ise sayı 

kavramının tam olarak öğrenilmesiyle ilişkilidir. Sayı kavramını tam anlamıyla öğrenen bir öğrencinin 

sayı duyusunun da geliştiği söylenebilir. Bu bağlamda, cebirin daha rahat öğrenilebilmesi için, sayı 

duyusu becerisiyle doğrudan ilişkili olan sayı kavramı öğrenimi üzerinde küçük yaşlardan itibaren 

durulması önerilmektedir.  
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ÖZET 

Çalışmada, ilkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan okul müdürlerinin çatışma yönetimi stillerine 

ilişkin öğretmen görüşlerinin bazı değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden olan betimsel tarama yöntemi ile yürütülmüştür. 

Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında  Rize ilinin Fındıklı, Ardeşen, Pazar ve Çayeli ilçelerinde Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı  ilk ve ortaokullarda çalışmakta olan  300  öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 

katılan öğretmenlerin seçiminde; zaman, ekonomik koşullar ve coğrafi koşulların zorluğu nedeniyle basit 

seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Okul yöneticilerinin çatışma yönetimi stillerini belirlemek için 

“Çatışma Yönetimi Stilleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek Rahim (1983) tarafından geliştirilmiş Türkçeye 

Gümüşeli (1994) tarafından çevrilmiştir.  Araştırma soncunda, öğretmenlerin görüşlerine göre okul 

yöneticilerinin; çatışma çözme stillerinden tümleştirme ve uzlaşma boyutunu çoğunlukla, ödün verme ve 

kaçınma stilini ara sıra ve hükmetme stilini nadiren kullandıkları ve mesleki kıdem, cinsiyet değişkenine bağlı 

olarak görüşleri arasında bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak okul müdürlerine 

çatışma çözme stilleri ile ilgili uzun dönemli hizmet için eğitim çalışmaları verilmesi gerektiği önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çatışma yönetimi stilleri, okul müdürü, öğretmenler 

ABSTRACT 

On this work, our purpose is to see on which level is teachers’ perception about conflict resolution 

methods of schools’ manager and showing up whether the teachers’ ideas are changeable or not in accordance 

with some variables. This research was done with imaginary screening being one of quantitative researchs’ 

methods. This research was realized with three hundred teachers working at primary and secondary schools 

being related to Ministry of National Education in 2017-2018 educational year in districts such as Fındıklı, 

Ardeşen, Pazar and Çayeli of Rize. Teachers being in this research were choosed randomly because of time 

pressure, economical reasons and difficulties of geographical situations. ‘’Scale of Conflict Resolution 

Methods’’ was used to determine the methods of conflict resolution. This scale was developed by M. Afzalur 

Rahim (1983) and translated into Turkish by Ali İlker Gümüşeli (1994). 

In the result of this research, it was seemed that according to teachers’ ideas managers usually use 

integration, conciliation among conflict resolution methods, they sometimes use appeasement, avoidance and 

they seldom use style of domination. Moreover, this work showed that among the teachers’ ideas, difference did 

not come out due to variables such as seniority, and gender. Depending on this research’s result, it was advised 

that long term job training about conflict resolutions’ methods must be given to the school managers. 

Keywords: conflict resolutions’ methods, principal of school, teachers 
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GİRİŞ 

Öğretmenler bilgi, beceri ve kişilik açısından farklılıklara sahiptir. Örgütsel amaçların yerine 

getirilmesi için mevcut farklılıkların uyum içinde çalışması okul yöneticilerince sağlanır. Bunun için 

yöneticilerin çatışma yönetimi konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir 

(Aydoğan ve Kaya, 2010).  Öğretmenlerin farklı beklenti ve isteklere sahip olması okul ortamlarında 

çatışmaları kaçınılmaz hale getirmektedir. Ghaffar (2009) çatışmanın tek başına iyi ya da kötü olarak 

nitelendirilemeyeceğini, önemli olan bu çatışmanın örgüt yöneticileri tarafından nasıl yönetildiği ve iyi 

yönetilen çatışmaların örgüte yeni fırsatlar sağladığı, iyi yönetilemeyen çatışmaların ise örgütlere zarar 

vererek verimliliği düşürdüğünü ifade etmiştir.  

Liderlik belli amaçları gerçekleştirmek için bir arada bulunan insanları amaçlar doğrultusunda 

etkileme ve harekete geçirme sanatı olarak ifade edilebilir. Lider, çalışanları örgütün amaçları 

doğrultusunda emir komuta zinciri şeklinde yapılandırılan direktiflerle harekete geçirmek yerine 

inandırarak, çalışanlara değer vererek ve onları motive ederek liderlik işlevini yerine getirmektedirler 

(Koçel, 2010, s.569). 

Yöneticilerin örgütte çalışanları motive etmede kullandıkları güç kaynakları; zorlama, yasalar, 

ödül, karizma ve uzmanlıktır (Başaran, 2004, s. 143). Hoppins liderlik rollerini; kolaylaştırıcı,  ahlaki,  

yönetim,  dönüşümcü,  vizyoner,  öğretimsel  olmak üzere altı başlık halinde incelemiştir (Akt: Can, 

2005:37). 

Kurum içinde bireyler ihtiyaçlarını karşılayamadıkları durumlarda hem kendi amaçları hem de 

örgütün amaçları zarar görecektir. Bir anlamda bireylerin kendi ihtiyaçlarını karşılayamaması yaşam 

kalitesinin düşmesine ve dolaylı yoldan örgütteki iş verimliliğinin düşmesine zemin hazırlar. Diğer bir 

anlatımla, ihtiyaçlarını karşılanmaması örgüt içerisinde bireyler arasında çatışmaların yaşanmasına 

neden olacaktır (Akgün vd. , 2009: 90). Genellikle çatışma denince hep olumsuz yönü akla 

gelmektedir. Ancak çatışmayı örgüt açısından her zaman olumsuz olarak ele almak doğru değildir. 

Çünkü çatışmalar sürekli olarak örgüt açısından olumsuz sonuçlar doğurmamaktadır. Çatışmaların 

örgüt açısından yararlı yada zararlı olması çatışma sürecinin doğru yönetilmesi ile ilişkilidir. Doğru 

yönetildiği zaman örgütte yeni bir açılım sağlayarak örgütün verimliliğini artırmaktadır. 

Geleneksel ya da klasik yaklaşım olarak ifade edilen yaklaşım örgütlerde yaşanan çatışmayı 

kötü yönetime bağlamaktadır. Bir anlamda örgütte çatışma yaşanıyorsa klasik yaklaşıma göre örgüt iyi 

yönetilmiyordur. Klasik yaklaşım çatışmaya olumsuzluk olarak bakmakta ve örgütü 

verimsizleştireceğini öne sürmektedir (Karip, 2010, s. 6).  Davranışçı yaklaşımı savunan bazı bilim 

adamları çatışmanın karmaşık örgütlerde meydana gelmesinin doğal olduğunu örgüt içinde meydana 

gelen bütün çatışmaların yıkıcı olmadığını bazı çatışmaların toplumsal işlevi yerine getirdiğini 

savunmaktadırlar (İpek,2003). Modern yaklaşım örgütlerde meydana gelen çatışmayı doğal bir durum 

olarak görür ve bir noktaya kadar çatışmanın gerekli olduğunu ileri sürer. Çatışmanın yaşanmadığı 

grupların durağan, yeni gelişmelerin yaşanmadığı ve gelişmeye kapalı örgütler olarak görmektedirler. 

Oysaki çatışmanın yaşanmadığı örgütler mevcut yapıyı devam ettirerek kendini ayakta tutmaya çalışan 

bir yapı içerisindedirler (Can, 2005). Örgüt içerisinde kaynakların azlığı ve kaynaklara ulaşılamaması 

çalışanların kaynaklara bağlılığını artırmaktadır (Ertürk, 2009, s. 135). İşbirliği ve paylaşım 

kültürünün gelişmediği örgütlerde ortak kaynaklar çatışma nedenidir (Koçel, 2010, s. 651). Okul 
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içerisinde iletişim kanalarının kapalı olması, mesajların eksik anlaşılması, mesajların gereken zamanda 

istenilen yere ulaşmaması ve gönderilen mesajların net bir şekilde anlaşılacak şekilde olmaması okul 

içerisinde kişilerin ve farklı grupların yanlış ve eksik kararların alınmasına neden olur (Koçel, 2010, s. 

652). Kişiler arası çatışmalarının temel nedenleri, farklı değerlere sahip olma, amaçların farklılaşması, 

farklı kültürler, farklı ilgiler ve isteklerin bulunması ve bilgi ve becerilerin farklı olmasıdır (Koçel, 

2010, s. 653). Çatışma türlerinin sınıflandırılmasına incelendiğinde, bilim insanlarının farklı bakış 

açısına sahip olduklarından farklı gruplandırmalar ortaya çıkmıştır.     Çatışma yönetimi stillerinin 

sınıflandırılması ile ilgili çalışmalara bakıldığı zaman beş grup altında toplandığı görülmektedir. 

Bunlar sırasıyla; uzlaşma, kaçınma, hükmetme, ödün verme ve bütünleştirmedir. Çatışma yönetimi 

stillerinden hangisinin kullanılacağı hem bireyin kedisine hem de karşı taraftaki bireyin ilgisinin 

düzeyine bağlı olarak değişmektedir (Karip, 2010). 

Okullarda yaşanan çatışmalara dönük olarak literatürde farklı çalışmalar yer almaktadır. Her 

ne kadar yapılan bu araştırmalar konu ile ilgili bilgiler vermiş olsa da her bölgede çalışmakta olan 

öğretmen ve idarecilerinin farklı olması çatışma yönetimi konusunda farklılıkları da ortaya 

çıkaracaktır. Çatışma yönetimi konusunda bu araştırmanın yapıldığı ilde böyle bir araştırma 

yapılmamış olması bir eksiklik olarak görülmektedir. Yapılan bu araştırma ile bu alandaki eksikliğin 

giderileceği düşünülmektedir. Okul yöneticilerinin çatışma yönetme stillerinin belirlenmesi ve bu 

konudaki görüşlerin belirlenip bunların ortadan kaldırılması için gerekli olan desteği sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Rize’nin Fındıklı, Ardeşen, Pazar ve 

Çayeli ilçelerinde ilkokul ve ortaokullarda çalışmakta olan öğretmenler ile sınırlıdır. 

İlkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan okul müdürlerinin çatışma yönetimi stillerine 

ilişkin öğretmen algıları ne düzeydedir ve öğretmen görüşleri bazı değişkenler açısından farklılık 

gösterip göstermediği bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Cinsiyet, medeni durum ve kıdem 

ele alınacak değişkenler olacaktır.  

YÖNTEM 

Çalışmada, Rize ilinin Fındıklı, Ardeşen, Pazar ve Çayeli ilçelerinde bulunan Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin, okul müdürlerinin çatışma 

yönetme stillerine ilişkin algılarını öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda incelemek ve öğretmenlerin 

görüşlerinin demografik değişkenler acısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak için 

yapıldığından araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. 

Okul yöneticilerinin çatışma yönetimi stillerini belirlemek için “Çatışma Yönetimi Stilleri 

Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek Rahim (1983) tarafından geliştirilmiş Türkçeye Gümüşeli (1994) 

tarafından çevrilmiştir. Ölçekte 28 madde yer almaktadır. Sorulara verilen cevaplar (1: çok az; 5: her 

zaman olmak üzere) 5’li Likert tipi cevaplardan oluşmaktadır. Rahim tarafından geliştirilen ölçek 5 alt 

boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar sırasıyla; tümleştirme, uzlaşma, ödün verme, hükmetme ve 

kaçınmadır. Ölçeğin güvenilirlik çalışması araştırmanın yapıldığı grup için tekrar yapılmıştır. 

Öğretmenler için alfa katsayısı 0,90 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde frekans,% ,aritmetik 

ortalama, standart sapma, bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizinden faydalanılmıştır. 
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Aşağıda araştırmaya katılan ilkokul ve ortaokulda görev yapmakta olan öğretmenlerin 

demografik bilgilerine yer verilmiştir. Demografik değişkenlere ait bulgular tablo 1.’de verilmiştir. 

Tablo 1  Öğretmenlerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

KİŞİSEL DEĞİŞKENLER KİŞİSEL DEĞİŞKENLER f % 

CİNSİYET 

 

Kadın 170   60 

Erkek 110  40 

MEDENİ DURUM Bekar  100 35 

Evli  180 65 

 

KIDEM 

5 yıl ve altı 90 32 

6-10 yıl 80 30 

11-15 yıl 60 21 

16-20 yıl 30 10 

21 yıl ve üstü 20 7 

 
Tablo 1’e göre araştırmaya katılan eğitimcilerin % 60’ı kadın ve % 40’ı erkek öğretmenden 

oluşmaktadır. Medeni durum değişkeninin dağılımına bakıldığında; %35’i bekâr ve % 65’i evli 

öğretmenden oluşmaktadır. Öğretmenlerin kıdemlerine ilişkin dağılımına bakıldığı zaman ise; % 32’ si 

beş yıl ve altı, % 30’ u 6-10 ,% 21 ‘i 11-15,% 10 ‘u 16-20 ve % 7’si 21 ve üstü kıdeme sahip oldukları 

tespit edilmiştir. 

BULGULAR VE YORUM 

Okul müdürlerinin çatışma yönetim stillerine ait puan ortalamaları tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2.Okul Müdürlerin Çatışma Yönetimi Stillerine İlişkin Puanları 

Çatışma Stili Alt Boyutları  N X      ss 

Tümleştirme 280 3,80    0,82 

Ödün Verme 280 3,03    0,62 

Hükmetme 280 2,61    0,82 

Kaçınma 280 3,07    0,69 

Uzlaşma 280 3,64    0,75 

 
Tablo 2 incelendiğinde ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin okul müdürlerinin çatışma 

yönetimi stillerine ilişkin algılarının puan ortalamalarına bakıldığı zaman; tümleştirme 3,80, ödün 

verme 3,03, hükmetme 2,61, kaçınma 3,07 ve uzlaşma 3,64 bulunmuştur. Bu sonuca göre öğretmenler 

tümleştirme ve uzlaşma boyutlarında okul yöneticilerinin çoğunlukla, ödün verme ve kaçınma stilini 

ara sıra ve hükmetme stilini nadiren kullandıklarını düşünmektedirler. 

Cinsiyet değişkenine bağlı olarak okul müdürlerinin çatışma yönetimi stillerine ilişkin 

öğretmen görüşleri arasında farklılık olup olmadığına ait sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Çatışma Yönetimi Stilleri Puanlarının Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet       N         X        ss       t                  sd                 p 

Tümleştirme 

 

Ödün Verme 

 

Hükmetme 

 

Kaçınma 

 

 

Uzlaşma 

Kadın  170 3,80 0,83  

0,03             278             0,965 Erkek 110 3,80 0,80 

Kadın  170 3,02 0,64  

 -1,53              278             0,122 Erkek 110 3,13 0,58 

Kadın  170 2,54 0,82 -1,40              278             0,156 

 Erkek 110 2,70 0,82 

Kadın  170 3,00 0,70 
-0,67              278             0,493 

Erkek 110 3,11 0,63 

Kadın  170 3,67 0,75 
     0,68               278              0,494 

Erkek 110 3,61 0,69 

 

Tablo 3. İncelendiğinde ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin okul müdürlerinin çatışma 

yönetimi stillerine ilişkin görüşleri cinsiyet değişkeni acısından farklılık göstermemiştir. Bu durumda 

Öğretmenlerin okul müdürlerinin çatışma yönetimi stillerinin ilişkin görüşleri cinsiyetten bağımsız 

olduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin medeni durum değişkenine bağlı olarak okul müdürlerinin çatışma yönetimi 

stillerine ilişkin görüşleri Tablo 4‘te verilmiştir. 

Tablo 4.Çatışma Yönetimi Stilleri Puanlarının Medeni Duruma Göre t-Testi Sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet       N         X        ss      t                 sd                  p 

Tümleştirme 

 

Ödün Verme 

 

Hükmetme 

 

Kaçınma 

 

Uzlaşma 

Bekar  100 3,76 0,82      -0,81            278             0,412 

 Evli 180 3,87 0,81 

Bekar   100 3,03 0,65    -0,54             278             0,585 

 Evli  180 3,8 0,58 

Bekar   100 2,63 0,84     -0,70            278             0,490 

  
Evli  180 2,55 0,71 

Bekar   100 3,04 0,67    -0,92             278               0,356 

 Evli  180 3,06 0,63 

Bekar   100 3,58 0,78       -0,92          278              0,354 

Evli  180 3,66 0,69 

 
Tablo 4‘e göre medeni durum değişkenine bağlı olarak öğretmenlerin, okul müdürlerinin 

çatışma yönetimi stilleri hakkındaki görüşleri hakkında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Mesleki kıdem değişkenine bağlı olarak öğretmenlerin okul müdürlerinin çatışma yönetimi 

stillerini gerçekleştirme sıklıklarına ilişkin görüşlerine ait tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 

5‘te verilmiştir. 

Tablo 5. Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetimi Stilleri Puanlarının Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre 

Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Boyutlar                   Kıdem            N          X            ss                      F                    p 

Tümleştirme 5 yıl ve altı  90 3,89 0,82    

      2,020           0,112  
 

6-10 yıl  80  3,72  0,83 

11-15 yıl  6o 3,71  0,90  

16 yıl ve üstü  50  4,10  0,70  
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Ödün Verme 5 yıl ve altı  90 3,01  0,60       1,890           0,131  
 

6-10 yıl  80  3,02 0,62  

11-15 yıl  6o 2,96  0,62  

16 yıl ve üstü  50  3,20  0,54 

Hükmetme 5 yıl ve altı  90 2,560  0,80       0,310              0,820  
 

6-10 yıl  80  2,66  0,88  

11-15 yıl  6o 2,49 2,54 

16 yıl ve üstü  50  2,62  0,80  

Kaçınma  5 yıl ve altı  90 2,95  0,70     2,580            0,051  
 

6-10 yıl  80  3,10  0,65  

11-15 yıl  6o 3,20  0,73  

16 yıl ve üstü  50  3,23  0,55 

Uzlaşma 5 yıl ve altı  90 3,70 0,75      1,717            0,160  
 

6-10 yıl  80  3,55  0,70  

11-15 yıl  6o 3,60  0,80  

16 yıl ve üstü  50  3,80  0,60  

 

Tablo 5’e göre öğretmenlerin okul müdürlerinin çatışma yönetimi stilleri hakkındaki 

görüşlerinin kıdem değişkenine göre farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Başka bir ifade ile öğretmenler 

okul müdürlerinin çatışma yönetimi stilleri hakkındaki görüşleri kıdem yılından bağımsızdır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

İlkokul ve ortaokul öğretmenleri okul müdürlerinin çatışma çözme stillerinden tümleştirme 

yöntemini çoğunlukla hükmetme boyutunu ise ara sıra kullandıklarını düşünmektedirler. Bu sonuç 

okul örgütleri açısından olumlu bir durumu ifade eder. Tümleştirme boyutu çatışan tarafların ilgi, istek 

ve beklentilerinin dikkate alınıp önemsendiği durumlarda kullanılan çatışma çözme stili olarak ifade 

edilir. Bu strateji alanyazında problem çözme olarak ta ifade dilmektedir. Her iki tarafın çatışmaya 

konu olan problemi bir araya gelerek derinlemesine karşılıklı iletişim halinde çözüm bulunmaya 

çalışılan bir yaklaşımdır (Karip,2013). Bu anlamda okullarda yöneticilerin tümleştirme boyutunu 

çoğunlukla kullanmaları kurumun etkili ve verimli olmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Okul 

müdürlerinin çatışma yönetimi stratejilerinden tümleştirme boyutunu çoğunlukla kullanmaları baskıcı 

davranmayıp demokratik bir yönetim sergiledikleri yönünde yorumlanabilir. Okul müdürlerinin 

demokratik ve uzlaşmacı bir yöntem kullanmaları; öğretmen kökenli olmaları, okullarda öğretmen-

okul müdürü ilişkilerinin informal yönünün baskın olması, bu değişkenlerin sonucu olarak da müdür 

öğretmen ilişkilerinin sıcak, samimi ve içten olması gibi nedenlerden kaynaklanmış olabilir. Bu sonuç, 

müdür-öğretmen arasında meydana gelecek ilişkilerde olumlu bir iklimin varlığına işaret etmekle 

birlikte müdürlerin çatışma sürecinde etkili bir çözüm ortaya koyabilmek için çatışan taraflar arası 

işbirliğine hazır olduğu anlamına da geldiği ileri sürülebilir. Örgütlerde meydana gelen böyle 

çatışmalarda örgütün kazançlı çıkma olasılığı oldukça yüksektir. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin 

çoğunlukla çatışma çözme yöntemi olarak tümleştirme boyutunu kullandıklarına ilişkin benzer sonuç 

Kaya ve Konak (2015) tarafından bulunmuştur. Kaya ve Konak (2015) çalışmalarında ilkokulda görev 

yapmakta olan öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin kullandıkları çatışma çözme 

yöntemleri araştırmışlardır. Araştırma sonucunda okul müdürlerinin çatışmalarda çoğunlukla 

tümleştirme yöntemini kullandıklarını bulmuşlardır. Himmetoğlu ve Bayrak (2016) ilkokul 

öğretmenlerinin okul müdürlerinin çatışma çözme yöntemi olarak en fazla demokratik/ uzlaşmacı 

yaklaşımını kullandıklarını bulmuşlardır. Demokratik/uzlaşmacı çatışma çözme yöntemine yönelik 

maddelerin literatürde uzlaşma, problem çözme (bütünleştirme, işbirliği) ve uyma stilleri ile benzerlik 
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gösterdiği; otoriter/ilgisiz stile yönelik maddelerin ise literatürdeki hükmetme ve kaçınma stilleri ile 

benzerlik gösterdiği söylenebilir. Öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin çatışma çözme 

yöntemi olarak çoğunlukla tümleştirme yöntemini kullandıkları sonucunu destekleyen çalışmalar 

literatürde vardır (Tanrıverdi, 2008; Ghaffar, Zaman ve Naz, 2012; Ikoya ve Akinsein, 2010; 

Gümüşeli, 1994; Arslantaş ve Özkan,2012). 

Cinsiyet değişkenine bağlı olarak öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul müdürlerinin 

çatışma yönetme yöntemleri arasında anlamlı düzeyde bir farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır. Başka 

bir ifade ile cinsiyet değişkeninin bu araştırmada öğretmenlerin okul müdürlerinin çatışmaya yönetme 

yöntemleri hakkındaki görüşlerini etkilemediği söylenebilir. Bu sonucu destekleyen çalışma Casiati 

(2017) ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapmakta olan öğretmenlerin, okul müdürlerin çatışma 

yönetimi stratejilerine ait görüşlerini cinsiyet açısından incelemiş ve görüşleri arasında cinsiyet 

acısından anlamlı bir farklılığın olmadığını bulmuştur. Cinsiyet değişkeninin öğretmen görüşlerini 

etkilemediği ile ilgili literatürde başka çalışmalarda mevcuttur (Kapıcı, 2015; Çatakdere, 2014; 

Demirkaya, 2012; Tekkanat, 2014). Bu araştırma sonucu ile benzerlik göstermeyen araştırmaların 

birinde Şahin (2007) çatışma yönetim stratejilerinden olan kaçınma boyutunda erkek öğretmenler 

lehinde anlamlı bir farklılık bulmuştur. Kırçan (2009)   hükmetme ve kaçınma yönteminde kadın 

öğretmenler lehine farklılık ortaya çıkmıştır. Araştırmalardaki bu farklılık çalışılan örneklemdeki 

öğretmen ve okul müdürlerinin mesleki deneyimleri, okulun sahip olduğu kaynaklar, okulun 

bulunduğu bölge, bilgi düzeyleri, eğitim düzeyi ve farklı bireysel tercihlerinden kaynaklanmış olabilir. 

Çatışma yönetiminde kullanılan yaklaşımları belirleyen çok farklı nedenler mevcuttur. Bu anlamda her 

okulu farklı bir kültür olarak ele aldığımızda öğretmenlerin görüşlerinin cinsiyet açısından 

farklılaşmasının doğal olacağı düşünülmektedir. 

Öğretmenlerin medeni durum değişkenine bağlı olarak, okul müdürlerinin kullandıkları 

çatışma yönetim stratejileri hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır.  

Öğretmenlerin görüşleri medeni durumlarından bağımsızlaştığı söylenebilir. Yapılan bu araştırmada 

öğretmenlerin okul müdürlerinin çatışma yönetiminde daha çok tümleştirme ya da problem çözme 

stratejini kullandıklarını ifade etmişler ve medeni durum değişkeni bu görüşü değiştirmemiştir. 

Sonucun okul örgütü acısından olumlu olduğu söylenebilir. Örgütsel çatışma çözme yaklaşımlarından 

problem çözme yaklaşımı çatışma yöntemleri arasında örgüt lehinde olan bir yaklaşım olarak 

görülmektedir (Karip, 2013). Bu araştırma sonucunu desteleyen sonuçlar Arslantaş ve Özkan (2012) 

tarafından yürütülen çalışmada ortaya çıkmıştır. Arslantaş ve Özkaya (2012) medeni durum değişkeni 

öğretmenlerin okul müdürlerinin çatışma yönetiminde kullandıkları stratejileri hakkındaki 

düşüncelerini etkilememiştir. 

Öğretmenleri kıdem değişkenine bağlı olarak okul müdürlerinin çatışma yönetimi sırasında 

kullandıkları çatışma yönetim stratejileri hakkındaki görüşleri arasında bir farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Bu sonucu destekleyen araştırma Demirkaya (2012) tarafından yapılmış ve benzer sonuçlara 

ulaşmıştır. Bu durum örgütün gelişimi açısından olumludur. Başka bir ifade ile öğretmenlerin 

görüşlerine göre okul müdürlerinin en çok kullandığı çatışma yönetimi yaklaşımının tümleştirme 

olması ve bu görüşlerin kıdemden etkilenmemesi örgütün değişim ve gelişmeye açık bir örgüt olduğu 

şeklinde yorumlanabilir (Karip, 2013). 
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Öneriler 

1- Okul müdürlerine çatışma çözme stilleri ile ilgili uzun dönemli hizmetiçi eğitim çalışmaları 

yapılabilir. Bu hizmetiçi eğitimlerin uzun süreli olması ve süreç içerisinde okullara yansımaları takip 

edilmelidir. 

2.Öğretmenlere çatışma yönetimi konusunda hizmetiçi eğitimler verilebilir. Verilen bu 

eğitimlerin uzun süreli ve okul ortamında nasıl kullanıldığı takip edilebilirler. 

3.Okul müdürlüğüne atanacak olan öğretmenler çatışma çözme yöntemleri konusunda 

hizmetiçi eğitimden geçirilebilir. 

4.Öğretmenlere ve okul müdürlerine iletişim ve empati ile ilgili hizmetiçi eğitim verilebilir. 

5.Okullarda öğretmenler arasında iletişimi geliştirmek için sosyal etkinlikler, geziler, tiyatrolar 

vb etkinlikler düzenlenebilir. 

6.Okullarda uygulanmakta olan kuralların ve etkinliklerin uygulanmasında öğretmenlerin de 

görüşlerinin de alınarak ortak kararlar doğrultusunda uygulamalar yapılabilir. 

7.Bu araştırmada sadece öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Yapılacak başka araştırmalara da 

okul yöneticilerinin sorun çözmede hangi de çatışma yönetim stillerini kullandıkları konusunda 

görüşleri alınabilir. 
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ÖZET 

Çoktan seçmeli soru türü, kişinin bildiklerini örgütleyerek sunma ve cevaplarını dil bilgisi kurallarına 

göre açıkça ifade etme gücünü ölçmede kullanılmaktadır. Ayrıca bu testlerde, bir sorunun yokladığı bilgiye sahip 

olmayan cevaplayıcının tahminle doğru cevabı bulma olasılığı vardır. Bir maddedeki seçeneklerin sayısı çok ve 

niteliği iyi olursa salt tahminle cevabı bulma olasılığı, şans başarısı düşer. Şans başarısı, testin geçerlik ve 

güvenirliğini düşürücü yönde etki eder. Bu soruların puanlanması objektif olmakla birlikte birtakım sorunlar da 

içerir. Bu araştırmada çalışma grubunda yer alan yirmi Türkçe ve Fen Bilgisi alanındaki öğretmene araştırmacı 

tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan “çoktan seçmeli soruların yazımında 

çeldiricileri neye göre yazdıkları, maddelerin testte sıralamasını nasıl yaptıkları ve soruların puanlanması 

sonucunda öğrencinin kazanımları edinip edinmediği ile ilgili bilgiyi nasıl sağladıkları” soruları sorulmuştur. 

Sorulara verilen yanıtlarda öğretmenlerin çoktan seçmeli soruların oluşturulmasında farklı bir yol izledikleri 

görülmüştür. Çoktan seçmeli test maddelerindeki çeldiricilerin hazırlanmasında cevabın dışında yer alan 

herhangi bir yanıtın seçenekte yer aldığını söyleyen öğretmenlerin %65 oranında olduğu bunun yanı sıra konuyla 

ilgili literatürün gözden geçirilmesiyle yakın doğru olacak şekilde çeldirici hazırlayanların %22; öğrencilere 

daha önceden sorulan açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarından faydalanılarak çeldirici hazırlayanların ise %13 

olduğu sonucunda ulaşılmıştır. Maddelerin testte sıralamasında öğretmenlerin kolay ve zora göre sıralama 

yaptıklarını %56’sı ifade etmekle birlikte madde güçlüğü, ayırt ediciliği indekslerini hesaplamadan maddeleri 

sıralamaya çalıştıkları görülmüştür. Maddeleri haftalık verdikleri kazanımlarına uygun sıraladıklarını söyleyenler 

grubun %29; herhangi bir sıralama ölçütü kullanmadığını söyleyenler ise grubun %15’ini oluşturmuştur. 

Soruların puanlamasında öğrencilerin doğru yanıtı vermesinin öğrencilerin soruya yönelik kazanımını 

edindikleri; öğrencilerin bulundukları grup içindeki sıralanışlarıyla ilgili bilgi verdiğini ise öğretmenlerin 

%93’ünü düşünmektedir. Öğretmenlerin %7’si soruya doğru yanıtın verilmesinin bireysel farklıkları ortaya 

çıkarmadığını ifade etmiştir. Araştırma değerlendirme amaçlı sıkça kullanılan çoktan seçmeli soru türünün 

öğretmenler tarafından kullanımı ile ilgili bilgiler vermesi açısından önemlidir; bu sonuçların alana katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çoktan Seçmeli Soru, Puanlama, Sıralama, Çeldirici. 

Analysis of the Problems That Teachers Encounter in  Multıple-Choıce Question Writing 

ABSTRACT 

The type of multiple-choice item is used to measure one's ability to present by organizing what s/he 

know and to clearly express his/her answers according to grammar rules. Furthermore, in these tests, the 

respondent who does not have the knowledge that an item queries is likely to find the correct answer by 

guessing. If the number of options in an item is high and the quality is good, the probability of finding the 

answer by guess, the success of chance decreases. Success of chance influences the validity and reliability of the 

test in a reductive way. Although the scoring of these questions is objective, it also includes some problems. In 

this study, the questions in the semi-structured interview form prepared by the researcher such as, "how they 

place the distractors in  multiple-choice questions, how the items ranked in the test, and how they provide the 
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information about whether the student has obtained the learning outcome as a result of scoring the questions" 

were asked to the twenty Turkish and Science teachers in the study group. In the answers given to the questions, 

It was seen that the teachers followed a different way of creating multiple-choice questions. In the preparation of 

distractors in multiple-choice test items, it was found that the percentage of teachers who stated that any answer 

other than the correct answer was included in the option was 65%, besides, the percentage of those who prepared 

distractors to be nearly correct answer with a review of the related literature was 22%, and the percentage of 

those who prepared distractors by making use of the answers given to the previously asked open-ended questions 

by the students was 13%. While 56% of the teachers stated that they ranked the items in the test in terms of easy 

and difficult, it was seen that they tried to rank the items without calculating item difficulty, and distinctiveness 

index.  Those who stated that they ranked the items in coherence with the weekly learning outcomes they give, 

constitute 29% of the group; those who stated that they did not use any sorting criteria constitute 15% of the 

group. In scoring of the questions, the teachers think that giving the correct answer to the question, provides 

information about the students' gain of the learning outcome directed by the question; as to 93% of the teachers 

think that it gives information about the ranking of students in the group. 7% of the teachers stated that giving 

the correct answer to the question did not reveal individual differences. The study is important in terms of 

providing information about the use of multiple-choice question type, which is used frequently for evaluations 

by teachers; these results are thought to contribute to the field.  

Keywords: Multiple-Choice Item, Scoring The Questions, Items Rank, Distractor 

1.GİRİŞ 

1.1.Problem Durumu 

Testler, bireyin bir bütün olarak incelenmesinde kullanılan değişik yöntem ve araçlardan 

sağlanan bilgilerle birleştirildiğinde birey hakkında verilen kararları sağlamlaştıran psikolojik ölçme 

araçlarıdır. Testler hiçbir zaman kendiliğinden kararlar veren mekanik araçlar olmayıp, bireyi 

anlamada önemli olgusal bilgiler sağlayan araçlardır (Cronbach, 1970). Test farklı madde türlerini 

içinde barındırabilir.   

Açık uçlu soru  türü; cevapların uzunluğu nedeniyle kısa cevaplı madde türünden  ayrılır. 

Performans ödevinden farkı ise cevaplamanın standart şartlarda ve belli bir süre ile 

sınırlanmasıdır. Açık uçlu sorular, cevaplamasının yazılı verilmesi zorunluluğu, cevaplayanın 

özgünlüğü, puanlamanın öğretmen ve puanlayıcı kanısına dayanmasından dolayı yeterince güvenilir 

sonuçlar vermesine engel teşkil eden bir özellik taşımaktadır (Turgut ve Baykul, 2010). 

Kısa cevaplı soru türü, yanıtı öğrenci tarafından yazılan maddeler sınıfında yer almaktadır. Bu 

madde çeşidi, bahsedilen özelliğiyle yazılı yoklama sınavlarına daha yakındır. Diğer taraftan kısa 

cevap soru türleri, öğrencinin aklına gelen her yanıtı yazmasına olanak tanımayacak şekilde oldukça 

iyi yapılanmıştır. Bundan dolayı, bu maddeleri yanıtlayan bir yanıtlayıcının yazacağı yanıtlar çok 

kısadır. İstenen yanıtların kısa ve net olması, kısa cevaplı testlerin puanlanmasını tamamen olmasa da 

nesnel hâle getirir. Kısa cevaplı testler, bu açıdan bakıldığında objektif testler grubunda düşünülebilir 

(Tekin, 2015). 

Eşleştirme türü maddeleri iki sütun halinde hazırlanır: Birinci sütun madde kökü yerine geçen 

sözcük, cümle ya da biçimlerden meydana gelirken ikinci sütunda bunlara yanıt olarak verilen ifadeler 

yer alır (Canibey, 2013). Terimler ve terimlerin anlamları, semboller ve sembollerin adları, yazarlarla 

eserleri, buluşlar ve mucitlerinin isimleri, tarihi olaylarla onların geçtiği tarihler ve yerler, ilkeler ve 
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uygulanabileceği durumlar, problemlerle çözümleri gibi bilgilerin eşleştirilmesi istenebilir. 

Eşleştirmeli maddeler kim, ne, nerede, ne zaman sorularının yanıtlarını oluşturan olgusal bilgilerin 

ölçülmesinde daha kullanışlıdır (Bilgeç, 2016). 

Doğru-yanlış çeşidindeki maddeler, genellikle öğrencinin bilimsel gerçekleri, tarihi olayları, 

kesin yargıları tanıması, anımsaması ya da ifadeleri yargı ve görüşlerden ayırt etmesi ölçülmek 

istendiğinde kullanılır (Kubiszyn ve Borich, 1996). Doğru-yanlış sorularında cevaplayıcıdan, her 

soruyu okuması, soru kapsamındaki fikre göre onu ya doğru ya da yanlış olarak sınıflaması istenir. 

Böylece, bu sınıflamaya bakılarak, cevaplayıcının test kapsamındaki bilgi ve becerilere ne derece 

sahip olduğu, hiç değilse sorularda belirtilen düşüncelerin doğru olup olmadığını ne derece 

kestirebildiği ölçülür (Turgut ve Baykul, 2014). 

 Çoktan seçmeli soru türü, cevaplayıcıların üç ya da daha fazla seçenekten birisini seçmelerini 

gerektiren madde türüdür. Bu maddelerden oluşan testler olgusal bilgilerin ve zihinsel becerilerin 

ölçülmesinde kullanılabilmektedir. Eğitimciler, uygun bir şekilde hazırlandığında bu maddelerle üst 

düzey öğrenci tepkilerinin de ölçülebileceğini belirtmektedirler (Popham, 2000; Kubiszyn ve Borich, 

2003). Haladyna (1997) eleştirel düşünme ve problem çözme gibi üst düzey zihinsel becerileri ölçen 

çoktan seçmeli test geliştirme zor olsa da, çoktan seçmeli testlerle de üst düzey zihinsel beceriler 

ölçülebileceğini belirtmiştir.  

Çoktan seçmeli testlerde puanlamada öğrencinin önceki başarısı, giyinişi, hal ve gidişi, yazı 

güzelliği, iyi kompozisyon yazma gibi, ölçülen özellik ya da özelliklerin dışındaki etkenlerin etkisi 

olmaz. Çoktan seçmeli soru türü, kişinin bildiklerini örgütleyerek sunma ve cevaplarını dil bilgisi 

kurallarına göre açıkça ifade etme gücünü ölçmede kullanılmaktadır. Ayrıca bu testlerde, bir maddenin 

yokladığı bilgiye sahip olmayan cevaplayıcının tahminle doğru cevabı bulma olasılığı vardır. Bir 

maddedeki seçeneklerin sayısı çok ve niteliği iyi olursa salt tahminle cevabı bulma olasılığı, şans 

başarısı düşer. Şans başarısı, testin geçerlik ve güvenirliğini düşürücü yönde etki eder (Tekin 2003: 

149-150). Tahminle yanıtlama davranışı bir maddeyi doğru cevaplayan kişi sayısını değiştireceğinden, 

madde güçlüğü ve bu duruma bağlı olarak madde varyansı olması gerekenden farklı çıkmaktadır. Şans 

başarısına bağlı olarak cevaplayıcıların puanları artacağı için test puanlarının aritmetik ortalaması 

yüksek çıkmaktadır. Test puanlarının varyansı ise şansla cevaplanan madde sayısının sıklığına göre 

bazen artmakta bazen azalmaktadır (Turgut, 1971). Şans başarısı test güvenirliğini (Zimmerman ve 

Williams, 1965) ve geçerliğini (Baykul, 2010) düşürmektedir. Çoktan seçmeli soru türünde soruların 

hazırlanmasının, uygulanmasının ve değerlendirilmesinin kolay olması açısından sınavlarda uzmanlar 

tarafından çokça tercih edilmektedir. Türkiye’de merkezi olarak uygulanan tüm giriş sınavlarında 

(Anadolu, Fen liselerine girişte-TEOG, Üniversiteye giriş sınavı-YGS,LYS) çoktan seçmeli madde 

türü kullanılmaktadır. Bu sınavlara hazırlık olması için hazırlanan test kitaplarında ise çoktan seçmeli 

madde yazma tekniklerini bilmeyen, acemi soru yazarları tarafından hazırlanmış ve çoğu kez ezber 

bilgileri yoklayan çoktan seçmeli maddeler bulunmaktadır (Berberoğlu, 2009). 

Çoktan seçmeli testlerin avantajları Güler'e (2014) göre çoktan seçmeli testin avantajları şu 

şekilde ifade edilmiştir: 1. Puanlaması nesneldir. 2. Uygulaması basittir. 3. Puanlaması basittir ve 

puanlama süresi kısa zaman alır. 4. Fazla sayıda soru sorulabilir. Çok soru sorulabilmesi güvenirliği ve 

kapsam geçerliğini arttırır. 5. Büyük gruplara uygulanabilir. Çoktan seçmeli testin dezavantajları Güler 

(2014), Tekin (2015), Gültekin' e (2014) ve Karataş, Köse ve Coştu'ya (2003) göre çoktan seçmeli 
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testin dezavantajları şu şekilde ifade etmiştir: 1. Doğru cevap çoğu zaman madde içinde verildiğinden 

bilgilerin hatırlanmasına neden olur ve böylece üst düzey davranışların belirlenmesinde yetersiz kalır. 

2. Hazırlama süresi uzundur, uzmanlık gerektirir. 3. Çoktan seçmeli sorularda, cevaplayıcı yanıtı olası 

yanıtlar arasından seçeceğinden, herhangi bir maddenin yokladığı bilgiye sahip olmayan bir 

cevaplayıcının bile tahmin yürüterek doğru cevabı bulma imkânı vardır. 4. Yazma ve yaratıcılık gibi 

becerilerin çoktan seçmeli maddelerle ölçülmesi uygun değildir. 

Morgil ve Yılmaz (2001) yaptıkları çalışmada aynı davranışa ilişkin üç çeşit soru tipinde 

(çoktan seçmeli, kısa cevap ve yazılı yoklama) birbiri ile aynı düzeyde hazırlanan ve aynı gruba 

uygulanan Kimya Başarı Testlerinin psikometrik özellikleri ve öğrenci başarısının karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, bir üniversitenin üçüncü ve dördüncü sınıfına devam eden 73 

öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada kullanılan veriler, aynı kazanımı belirleyen çoktan seçmeli, kısa 

cevap ve yazılı yoklama olmak üzere üç türde oluşturulan Kimya Başarı Testi (KBT)’nden elde 

edilmiştir. Çalışmada, madde analizleri Iteman, diğer analizler ise SPSS kullanılarak yapılmıştır. 

Çalışma sonucunda, çoktan seçmeli testlerde şans başarısının çeldirici sayısıyla ters bir ilişki 

göstermesine rağmen tamamen yok edilmesinin dezavantaj oluşturduğu bulunmuştur. Kısa cevaplı 

testlerin taksonominin bilgi, kavrama düzeylerini belirlemeye uygun olduğu; yazılı yoklamaların 

öğrencilerin düşünme ve problem  çözme süreçlerine ilişkin kazanımları belirlemede avantajlı 

olmasından dolayı eğitim ortamında sürekli kullanılan araçlar olduğunun inkâr edilemeyeceği 

belirtilmiştir. Psikometrik özellikler açısından üç tür içerisinde istatistiksel olarak geçerli bir ayrım 

olmamasının, her kademedeki öğretmenin, ölçme aracının hedefine, uygulanacak gruba, uygulama 

zamanına, uygun madde çeşitlerine uygun olmasına dikkat etmesi gerektiği gerçeğini vurgulamıştır. 

Yurtiçi ve yurtdışında konu ile ilgili yapılan çalışmalar aşağıda yer almaktadır: 

Üstüner ve Şengül (2004)  çalışmalarında çoktan seçmeli test tekniği kullanımının Türkçe 

öğretimindeki ölçme ve değerlendirmelerde ortaya koyduğu olumsuz etkiler üzerinde durulmuştur. 

Çalışma sonucunda; öğrencileri belli konularda düşündürmeyen ve düşündüklerini karşısındakine 

aktarma imkânı vermeyen soruların yazılmaması gerektiği vurgulanmıştır. Türkçe hedeflerini 

kazandırmaya yönelik olan yazılı ve sözlü sınav türlerini tercih etmeleri gerektiği ifade edilmiştir.  

Çakan (2004) çalışmasında, öğretmenlerin önemli bir kısmının kendilerini ölçme ve 

değerlendirme alanda yetersiz algıladıklarını göstermiştir. Fakat ilköğretim kademesindeki 

öğretmenlerin ortaöğretim kademesindeki öğretmenlere kıyasla kendilerini daha yeterli algıladıkları 

gözlemlenmiştir. İlköğretim öğretmenleri en sık çoktan seçmeli soruları kullanırken ortaöğretim 

öğretmenleri yazılı yoklamaları tercih etmişlerdir. 

Taşdemir ve Akyüz (2016) çalışmalarında üç tema incelenmiştir. Doküman incelemesine 

dayalı yapılan araştırmada, üçüncü sınıf hayat bilgisi ders kitabı kullanılmıştır. Çoktan seçmeli 

sorularda öğretim hedefleriyle uyuşmayan, şekil ve görsel olarak güvenirlik ve geçerliliği olumsuz 

etkileyen sorular bulunmuştur. Üst düzey zihinsel becerileri yoklayan soruların az ya da çok sınırlı 

bilgi verdiği görülmüştür. 

Koçdar, Karadağ, Şahin ve Karadeniz (2016) çalışmalarında uzaktan eğitimle İşletme 

Bölümünde okutulan 11 alan 41 dersinde sorulan 905 soru incelenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

426 

işletme bölümünde okuyan 20 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Nicel verilerin analizinde çoktan 

seçmeli soruların güçlük ve ayırt ediciliklerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için tek yönlü 

MANOVA kullanılmıştır. Nitel verilerin elde edilmesinde görüşmeler sesli kayıt edilmiş ve betimsel 

analiz yapılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre olumlu ve olumsuz türde sorulan çoktan seçmeli 

soruların işlem gerektiren çoktan seçmeli sorulara göre daha kolay cevaplandığı görülmüştür. Ayrıca 

araştırmada açık uçlu sorular ile diğer soru türleri arasında güçlük değerleri bakımından anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. 

Prieto ve Delgado (1999), test yönergesinin cevaplayıcıların tahminle yanıtlama davranışı 

üzerideki etkisini belirlemek için yaptıkları çalışmada, bu yöntemin çoktan seçmeli sorulara yanlış 

cevap sayısını azaltmada ve boş sayısını artırmada diğer iki yönteme göre daha etkili olduğunu 

bulmuşlardır. 

Kurz (1999), çoktan seçmeli testlerin; geniş bir içerik örneklemesi, yüksek güvenirlik, kolay 

uygulanabilirlik, farklı içerikli sınavlarda kullanışlılık ve nesnel puanlanabilme özelliklerine sahip 

olmasından dolayı, hem büyük sınav düzenlemelerinde hem de sınıf içi sınavlarda öğretmenler 

tarafından kullanımının uygun görüldüğünü belirtmektedir. 

Mertler (1999) ilk ve ortaöğretimde görevli öğretmenin kullandıkları test tekniklerini ve 

bunları kullanma sıklıklarını araştırmıştır. Araştırmada lise öğretmenlerinin çoktan seçmeli testleri ilk 

ve ortaokul öğretmenlerinden daha sık kullandıkları saptanmıştır. Benzer şekilde ilkokul ve lise 

öğretmenlerinin de ortaokul öğretmenlerinden daha sık çoktan seçmeli testleri kullandıkları 

saptanmıştır. İlkokul öğretmenleri çoğunlukla gözlem tekniğini kullandıklarını belirtmişlerdir.  

Araştırmalarda test teknikleri, madde türlerinin avantaj ve dezavantajları ile ilgili çalışmaların 

varlığı görülmektedir. Bu araştırmalar beraberinde öğretmenlerin öğrencilerini ölçerken ve 

değerlendirirken kullandıkları çoktan seçmeli soruları yazarken karşılaştıkları güçlüklerin neler 

olduğunun sorgulaması yapılmasını da gerekli kılmıştır. Bu sebeple araştırmanın problemini 

“öğretmenlerin çoktan seçmeli soru yazımında karşılaştıkları sorunların incelenmesi” oluşturmaktadır. 

1.1.Amaç  

Bu araştırmada Türkçe ve Fen Bilgisi alan öğretmenlerinin ölçme araçlarında kullandıkları 

çoktan seçmeli soruların yazımında karşılaştıkları sorunların neler olduğunun ortaya çıkarılması, 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1.1.1.Çoktan seçmeli soruların yazımında çeldiricileri neye göre yazılmaktadır? 

1.1.2.Çoktan seçmeli soruların testte sıralaması neye göre yapılmaktadır? 

1.1.3. Çoktan seçmeli soruların puanlanması sonucunda öğrencinin kazanımları edinip 

edinmediği 

bilgisi nasıl sağlanmaktadır?  
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2.YÖNTEM 

2.1.Araştırmanın Modeli 

 Bu araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli geçmişte ya da o anda varolan 

bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyen, tanımlamayı amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Bu 

modelde araştırmaya konu olan her neyse onları değiştirme ve etkileme çabası yoktur. Tarama 

modelinde temel amaç değiştirmeye kalkmadan gözlemektir (Karasar,1984: 79). Ayrıca toplumda var 

olduğu şekliyle ele alınan ilişkilerin veya durumlarının ne olduğunun betimlenmesi; var olan durumun 

önceden gerçekleşen bir olayla ilişkili olma durumunun belirlenmesi ve bu durumun şu anki şartları 

etkileme olasılığının kestirilmesi ile ilgili araştırmalar, tarama türü araştırmalar olarak kabul 

edilmektedir (Cohen, Manion ve Morrison; 2007). 

2.2.Çalışma Grubu 

Çalışmada seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçsal örnekleme Çalışma grubu 

Türkçe ve Fen Bilgisi alanındaki yirmi öğretmenden oluşmaktadır. Örneklem seçiminde; amaçsal 

örnekleme yöntemlerinden olan uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Seçkisiz olmayan bir 

örnekleme yaklaşımı olan amaçsal örnekleme, çalışmanın amacına bağlı olmak şartıyla zengin bilgi 

kaynaklarının bulunduğu durumların seçilerek derinlemesine inceleme yapılmasına olanak sağlar. 

Zaman, para ve işgücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle uygun örnekleme tercih edilmiştir. Bu 

örnekleme kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilirlik sağlar (Büyüköztürk vd., 2013: 90-91). 

2.3.Veri Toplama Aracı  

Bu araştırmada yer alan öğretmenlere araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış 

görüşme formunda uygulanmıştır. Formu “1.çoktan seçmeli soruların yazımında çeldiricileri neye göre 

yazdıkları, 2. çoktan seçmeli soruların testte sıralamasını neye yaptıkları, 3. çoktan seçmeli soruların 

puanlanması sonucunda öğrencinin kazanımları edinip edinmediği ile ilgili bilgiyi nasıl sağladıkları”  

soruları oluşturmaktadır. Her öğretmenlerle yaklaşık 15-20 dk arası görüşme sürmüştür. Soruların 

yanıt durumuna göre soru ile bağlantılı kısa sorular sorularak görüşlerin daha net bir şekilde elde 

edilmesine çalışılmıştır. Üç sorunun uygunluğu için iki ölçme ve değerlendirme, bir Türkçe alan 

uzmanından görüş alınmıştır. Hazırlanan görüşme formunun geçerliliğini sağlamak amacıyla 

uzmanların görüşleri alınmıştır. Araştırmanın güvenilirlik hesaplaması için Miles ve Huberman’ın 

(1994) önerdiği güvenirlik formülü kullanılmıştır. 

[Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)] 

Üç ölçme alan uzmanı iki Türkçe alan uzmanından alınan görüşler doğrultusunda görüş birliği 

tamamen sağlanmıştır ve bu oran %100 çıkmıştır. Güvenirlilik oranının %70 ve üzeri çıkması 

güvenilir olduğu anlamına gelmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Beş uzmandan alınan yanıtlara 

göre [Güvenirlik=4/(4+1)]= %80 oranında görüş birliği sağlanmıştır. Elde edilen sonuç güvenilir 

formun olduğunu göstermektedir.  
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Yarı yapılandırılmış görüşmeler sahip olduğu belli düzeydeki esnekliği nedeniyle, yazmaya ve 

doldurmaya dayalı testler ve anketlerdeki sınırlılığı ortadan kaldırması ve belirli bir konuda 

derinlemesine bilgi edinmeye yardımcı olması (Yıldırım ve Şimşek, 2003) nedeniyle araştırmacılar 

tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu 

katılımcılardan  daha derin bilgiler  sağlanmasına uygun olduğu gerekçesi ile kullanılmıştır. 

3.BULGULAR VE YORUMLAR 

Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorulara verilen yanıtlarda öğretmenlerin çoktan 

seçmeli soruların oluşturulmasında farklı yollar izledikleri görülmüştür.Öğretmenlerin araştırmanın üç 

alt amacında aranan sorulara yönelik olarak verdikleri yanıtlara ilişkin  bulgular sırası ile aşağıdaki 

tablolarda da sunulmuştur. 

“Çoktan seçmeli soruların yazımında çeldiricileri neye göre yazılmaktadır?” alt amacına 

ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çoktan Seçmeli Soruların Yazımında Çeldiricileri Yazımına İlişkin Bulgular 

 Yanıtlar f % 

1. 

 

Cevabın dışında yer alan herhangi bir yanıtın seçenekte yer aldığını  

söyleyenler 

13 65 

2. 

 

Konuyla ilgili literatürün gözden geçirilmesiyle yakın doğru olacak şekilde  

çeldirici hazırlayanlar 

4 22 

 

3. 

Öğrencilere daha önceden sorulan açık uçlu sorulara verdikleri  

cevaplarından faydalanılarak çeldirici hazırlayanlar 

3 13 

 

 Toplam 20 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde çoktan seçmeli test maddelerindeki çeldiricilerin hazırlanmasında olası 

yanıtın dışında yer alan herhangi bir yanıtın seçenekte yer aldığını söyleyen öğretmenlerin %65 

oranında olduğu görülmektedir. Çeldiricileri “diğer, hepsi, hiçbiri” şeklinde oluşturduklarını söyleyen 

öğretmenlerin yanı sıra kazanım dışında ilgilisiz çeldiricilerde yazdıklarını ifade edenler olmuştur. 

(Örneğin, bir söz sanatı ile ilgili konu bilgisi içeren bir soruda çeldiricilerin söz sanatlarının 

isimlerinden iki seçenekte yazar ismine yer verilmesi)  

Öğretmenlerin konuyla ilgili literatürün gözden geçirilmesiyle yakın doğru olacak şekilde 

çeldirici hazırlama oranları ise  %22 olarak belirlenmiştir. Kitaplardan, daha çok internetteki 

kaynaklardan ve soru yayınlayan sitelerden ve dergilerden çoktan seçmeli soru yazımında 

yararlandıklarını ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerine daha önceden sorulan ya da sordukları açık uçlu sorulara verdikleri 

cevaplarından faydalanarak çoktan seçmeli soru çeldiricisi hazırlayanların oranı  %13 olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin süreç değerlendirmesi içerisinde açık uçlu olarak öğrencilerine 

yönelttikleri  sorulardan aldıkları yanıtları yine süreç içerisinde ve sonuç değerlendirmesinde çeldirici 

olarak kullandıkları görülmüştür. 

“Çoktan seçmeli soruların testte sıralaması neye göre yapılmaktadır?” alt amacına ilişkin 

bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Çoktan Seçmeli Soruların Testte Sıralamasına İlişkin Bulgular 

 Yanıtlar f % 

1. 

 

Maddelerin testte sıralamasında kolay ve zora göre sıralama yaptıklarını söyleyenler 11 56 

2. 

 

Çoktan seçmeli maddeleri haftalık verdikleri kazanımlarına uygun sıraladıklarını 

söyleyenler 

6 29 

 

3. 

Çoktan seçmeli maddeleri test formatına yerleştirirken herhangi bir sıralama ölçütü 

kullanmadığını ifade edenler 

3 15 

 

 Toplam 20 100 

 

Tablo 2 incelendiğinde çoktan seçmeli soruların testte sıralamasında kolay ve zora göre 

(kolaydan zora) sıralama yaptıklarını öğretmenlerin %56’sı ifade etmekle birlikte madde güçlüğü ve 

ayırt ediciliği indekslerini hesaplamadan maddeleri sıralamaya çalıştıkları görülmüştür. Soruların  

“madde güçlük ve ayırt edicilik indeksi hesaplamadan nasıl zorluk derecelerine karar verdikleri” 

sorusu sorulduğunda ise iş günü bakımından daha fazla sürede kazandırılan kazanımlara ilişkin 

soruların güçlük derecelerinin daha yüksek olduğunu kanaatine sahip oldukları görülmektedir.   

Öğretmenlerin çoktan seçmeli soruları test formatında sıralarken haftalık verdikleri 

kazanımlarına uygun sıraladıklarını söyleyenlerin oranı ise  %29 olarak bulunmuştur. Bu sıralamada 

maddelerin sadece verilen tema ve kazanımlara göre sıralanması söz konusudur. Testte bu maddelerin 

öğretmenlerin ifadelerine göre gruplar halinde toplandığı anlaşılmaktadır (Örneğin, kaldıraçlar konu 

kazanımlarına ilişkin çoktan seçmeli maddeler 1-6 arası, basınç ve kuvvet konu kazanımlarına ilişkin 

çoktan seçmeli maddeler 7-10 arasında yerleştirilmesi) 

Öğretmenlerin %15’i ise çoktan seçmeli soruları test formatına yerleştirirken herhangi bir 

sıralama ölçütü kullanmadığını ifade etmiştir. Çoktan seçmeli soruları öncelik sonralık, kolaylık 

güçlük vb. bir sıralamaya sokmadan gelişigüzel bir şekilde test formatına yerleştirdiklerini ifade 

etmişlerdir.  

“Çoktan seçmeli soruların puanlanması sonucunda öğrencinin kazanımları edinip edinmediği 

bilgisi nasıl sağlanmaktadır?” alt amacına ilişkin bulgular Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Çoktan Seçmeli Soruların Puanlanması Sonucunda Öğrencinin Kazanımları Edinip 

Edinmediği Bilgisine İlişkin Bulgular 

 Yanıtlar f % 

1. 

 

Öğrencilerin çoktan seçmeli soruya doğru yanıtı vermesinin konuya yönelik kazanımı 

edindiklerini söyleyenler 

19 93 

2. 

 

Doğru yanıtın verilmesinin hedeflerin, kazanımların edinildiği ile ilgili sonuç 

çıkarmadığını söyleyenler 

1 7 

 Toplam 20 100 

 

Tablo 3 incelendiğinde çoktan seçmeli soruların puanlanması sonucunda öğrencilerin 

kazanımları edinip edinmediği bilgisi incelendiğinde çoktan seçmeli maddelerin puanlamasında 

öğrencilerin doğru yanıtı vermesinin öğrencilerin soruya yönelik kazanımını edindikleri; öğrencilerin 

bulundukları grup içindeki öğrenme durumları ile ilgili bilgi verdiğini öğretmenlerin %93’ünü 

düşünmektedir. Çoktan seçmeli sorulara verilen yanıtın doğrulu genel olarak öğretmenlerde kazanımı 

öğrenciye aktardığı düşüncesini oluşturmaktadır. 
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Öğretmenlerin %7’si ise çoktan seçmeli soruya doğru yanıtın verilmesinin kazanımın aktarımı 

ile ilgili bilgi sağlamadığını ifade etmiştir. Bu bulgu öğretmenlerin çoktan seçmeli soruların neden çok 

sık kullandıklarını ve kazanım aktarımında tartışmaksızın kullanmalarına da neden olduğu gerçeğini 

ortaya çıkarmaktadır. 

Araştırmanın bulguları incelendiğinde genel olarak öğretmenlerin yarısından fazlasının çoktan 

seçmeli test sorularındaki çeldiricilerin hazırlanmasında olası yanıtın dışında yer alan herhangi bir 

yanıtın seçenekte yer aldığını söylediği görülmektedir. Benzer şekilde öğretmenlerin yarısından 

fazlasının yanıtları maddeleri testte sıraladıklarını göstermekle birlikte psikometrik bir sıralamadan 

(madde güçlük ve madde ayırt edicilik indeksleri)  uzak bunu yaptıklarını ortaya çıkarmıştır. 

Öğretmenlerin büyük bir çoğunlunun ise çoktan seçmeli maddelerin puanlamasında öğrencilerin doğru 

yanıtı vermesinin konuya ilişkin kazanımını edindikleri bilgisi için yeterli bir kanıt gibi algıladıklarını 

ortaya çıkarmıştır.  

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çoktan seçmeli test sorularındaki çeldiricilerin hazırlanmasında olası yanıtın dışında yer alan 

herhangi bir yanıtın seçenekte yer verildiğini söyleyen öğretmenlerin çoğunlukta olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu sonuç çoktan seçmeli soru yazımında uzman olmama durumunu da ortaya 

koymaktadır. Çoktan seçmeli sorularda çeldirici yazımının oldukça güç olması sebebiyle 

öğretmenlerin geneli çeldiricileri “diğer, hepsi, hiçbiri” şeklinde yazarak doğru yanıtın yakın doğru, 

uzak çeldiricilerini sorularına yazamamakta ya da yazmamaktadır. Çeldirisi kuvvetli olmayan çoktan 

seçmeli sorular yüksek oranda şans başarısı barındırır. Bu sebeple de sorunun güçlüğü ve ayırtediciliği 

de zarar görür. Testin güvenilirliği tehlikeye düşer. Öğretmenlerin çeldiricilerin hazırlanmasında daha 

dikkatli olması ve yazımında özen göstermesi, doğru yanıt kadar alt ve üst öğrenci gruplarında iyi 

işleyen yakın doğru ve uzak doğru çeldiriciler yazmaları önerilir. Öğretmenlerin konuyla ilgili sadece 

internet sitelerini soru yazımında kullanmalarının ise kaliteli çoktan seçmeli soru yazımında sorun 

oluşturulduğu düşünülmektedir. Soru yazarı konuyu anlatan kişinin kendisi olursa sınıf içi ölçme ve 

değerlendirmelerde daha doğru kararlar verilebilir. Daha önceden sordukları açık uçlu sorulara verilen 

cevaplarından faydalanarak çoktan seçmeli soru çeldiricisi hazırlayanların öğretmenlerin ise sorularda 

tekrara düşmemek için çoktan seçmeli soru havuzları oluşturmaları tavsiye edilir.  

Çoktan seçmeli soruların testte sıralamasında kolaydan zora sıralama yapılma durumunda yine 

öğretmenlerin yarısından fazlasının bu psikometriye uygun yapmadan kendilerine göre belirledikleri 

ölçütlere göre yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Haftalık verdikleri kazanımlarına uygun sıralamalarla 

test formatına çoktan seçmeli soru yazımının yeterli olamayacağı bir gerçektir. Gelişigüzel bir şekilde 

test formatına yerleştirilen sorular öğrencilerin soruları çözme hızını, motivasyonunu, performansını 

da etkileyebilir. Kolay, orta güç, zor maddeye doğru yapılması gereken bir testin zor maddeden 

başlayarak ilerlemesi öğrencinin sınav kaygısını da artırıp, performansını etkileyebilir. Bu sebeplerle 

öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme kuralları çerçevesinde soruları sıralamaları tavsiye edilir.   

Çoktan seçmeli soruların puanlamasında öğrencilerin doğru yanıtı vermesinin öğrencilerin 

soruya yönelik kazanımını edindikleri kanısı öğretmenlerin tamamına yakınında mevcut olduğu 

görülmüştür.  Ancak çoktan seçmeli soruların sınırlandırılmış cevap alanı sunduğu unutulmamalıdır, 
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belli oranda şans başarı barındırdığı, soruların ipucu içerebileceği, kolaylığı vb. sebeplerden de doğru 

şekilde yanıtlanabileceği ile kazanımların edinimi için tek bir ölçüt gibi düşünülmemesi tavsiye edilir. 

Eğitim-öğretimin hemen her kademesinde ölçme ve değerlendirme amaçlı sıkça kullanılan 

çoktan seçmeli soru türünün farklı araştırma alanlarında ve örneklemlerinde tekrarlanması da önerilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme kapsamında çoktan seçmeli soru yazımı semineri 

öncesi ve sonrasındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlamaktadır. Araştırmanın yöntemi deneme modelidir. Tek 

grup ön test-sontest deseni ile işlemin etkisi tek grup üzerinde yapılan çalışma ile test edilmiştir. Çalışma 

grubunu seminer almak için gönüllü olan yirmi sekiz Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından 

hazırlanan on üç sorudan oluşan “ölçme ve değerlendirme seminer değerlendirme anketi” katılımcılara on sekiz 

saatlik seminer öncesi ve sonrasında uygulanmıştır. Öğretmenlere “hizmet içi eğitim alma durumu, çoktan 

seçmeli soru yazımı ile ilgili düşünceleri, seminer öncesi ve sonrası çoktan seçmeli madde hazırlama ile ilgili 

fikirleri ile sonrasındaki fikirlerinin neler olduğu, ölçme ve değerlendirme seminerinin öğretmenlerde test 

hazırlama ve uygulama aşamasında bir farklılık oluşturma durumu, ölçme ve değerlendirme konularında 

seminerler almaya yönelik istek durumu, seminerle ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerinin ve önerilerinin neler 

olduğu” soruları yöneltilmiştir. Öğretmenlerin tamamının daha önce bir ya da birden fazla hizmet içi eğitim 

aldığı görülmüştür. Çoktan seçmeli soru yazımı ile ilgili olarak öğretmenlerin %50’sinin soru yazımını zor, 

%40’ının orta güçlükte, %10’unun ise kolay bulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Seminer öncesi çoktan seçmeli 

madde hazırlama ile sonrasındaki fikirlerinin neler olduğu sorulduğunda öğretmenler “ayrıntılı ve özenle 

üzerinde durulması gerektiğini, taksonomiye dayalı soru yazımının emek istediğini, uzmanlık gerektirdiğini, soru 

yazmanın bir madde kökü ve seçenek yazmaktan ibaret olmadığı …” yönünde düşüncelerini söylemiştir. 

Seminerin test hazırlama ve uygulama aşamasında bir farkındalık oluşturma durumu sorulduğunda “önceki 

fikirlerinin yanılgılar içerdiğini dikkat edilmesi ve soru yazımında uzun zaman harcanması gerektiğini, 

bilgilerinin tazelendiğini ve seminerin motive ettiğini, ayrıntılı bilgi edinmenin yaptığı hataları düzeltmesine 

imkan vereceğini …” söylemişlerdir.Seminerler almaya yönelik istek durumu sorulduğunda katılımcıların 

tamamının almak istemiştir. Öğretmenlere seminerle ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerinin ve önerilerinin 

neler olduğu sorulduğunda “ seminerin boşa zaman kaybı olmadığını; soru yazımında yeni bakış açıları 

kazandırdığı, yapılan yanlışların düzeltilmesine imkân verdiği ifade edilmiştir. Seminerin sunumdan ibaret 

olmayıp uygulamalara da yer verilmesinin olumlu olduğunu, okullarda sınav hazırlarken de bu bilgilerden 

yararlanacağını, önemli katkılar sağladığını, katıldığı için pişman olmadığı; soru yazımı ile ilgili çok olumlu 

düşüncelere sahip eksiklerini tamamladıkları…” cevapları alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Soru Yazımı, Taksonomi,Çoktan Seçmeli Soru Türü 

Analysis of the Opinions of Teachers Before and After Measurement and Evaluation Semınar 

ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze the opinions of teachers before and after the multiple-choice 

question writing seminar, within the scope of measurement and evaluation. The method of the research is the 

testing model. The effect of the process with a single group pretest-posttest design tested with a single group 

study. Twenty Turkish teachers who volunteered to take seminars constitute the study group. The "measurement 

and evaluation seminar assessment questionnaire", composed of thirteen questions, prepared by the researcher, 

was applied to the participants before and after the eighteen-hour seminar. Questions about “the status of having 

in-service training, thoughts about writing multiple-choice questions, pre-seminar and post-seminar ideas about 
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preparing multiple-choice items, whether the measurement and evaluation seminar made a difference in the stage 

of teachers' preparation and application of tests or not, the desire to attend seminars on measurement and 

evaluation issues, the positive and negative thoughts and suggestions about the seminar" were asked to the 

teachers. It was seen that all of the teachers had got one or more in-service training before. Concerning the 

multiple-choice question writing, it was inferred that 50% of teachers found it difficult to write such questions, 

40% found it to be in medium difficulty, and 10% found it easy. When asked about their opinions on the 

preparation of the multiple-choice items before and after the seminar, the teachers expressed their thoughts that 

“it should be dwelled upon meticulously and in detail, that taxonomy-based question writing requires effort and 

expertise, and that question writing is not just tem basis and option writing…” When asked about their 

awareness stage in the test preparation and implementation phase of the seminar, they stated that “it should be 

noted that their previous ideas contain misconceptions, and it should be spent a long time in writing questions, 

that their knowledge is refreshed, and the seminar motivated them, and getting detailed information will allow 

them to correct their mistakes". When asked about their desire to take seminars, all of the participants wanted to 

do so. When the teachers were asked what their positive and negative thoughts and suggestions about the 

seminar were, they stated that the seminar was not a waste of time, that it brought in new perspectives of 

question writing and allow them to correct the mistakes made". Responses such as "that it is positive that the 

seminar is not only a presentation but also includes applications, that they will make use of this information 

when preparing exams in schools, that it made significant contributions, thet they did not regret participating, 

that they have very positive thoughts on question writing, that they corrected their deficiencies" were received.  

Keywords: Question Writing, Taxonomy-Based Question.Multiple-Choice Question 

 

1.GİRİŞ 

1.1.Problem Durumu 

Ölçme, niteliklerin sayı veya sembollerle eşleşmesidir (Turgut ve Baykul, 2014:102). Detaylı 

şekilde ölçme; belli bir nesnenin ya da nesnelerin bir özelliğe sahip olup olmadığının, bu özelliğe 

sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının sembollerle, özellikle sayı sembolleriyle 

ifade edilmesidir (Tekin, 2010:31). İyi bir değerlendirme, öğrenme ve öğretmeyi, kendisini 

değerlendirmeyi basitleştiren ve amaçlara uygun kayıtlar aracılığıyla sürekli dönüt sağlayan ve 

kapsamlı olandır (Güneş, 2007). Öğretimin olduğu her dönemde şüphesiz ölçme ve değerlendirmeye 

gereksinim duyulmuş; kurul kararları, öğretmen görüşleri, sınavlar, portfolyolar vb. araçlar ile öğrenci 

başarısı ortaya konmaya çalışılmıştır (Başol, 2013:3). Öğretmenlerden ölçme aracı geliştirme veya 

seçme, değerlendirme biçimlerini yönetme, geri bildirim sağlama, derecelendirmeyi yapma, 

sonuçlarını paydaşlar ile doğru bir şekilde paylaşması yeterliliği beklenmektedir (Russell ve Airasian, 

2012; McMillan, 2014; Popham, 2014). 

Yurt dışında (Mertler ve Campell, 2005; Davidheiser, 2013; Gotch ve French, 2013) ve yurt 

içinde  yapılan çalışmalar (Birgin, 2007; Gül, 2011; Karaman ve Şahin, 2014) öğretmenlerin ölçme ve 

değerlendirme düzeylerinin istenilen düzeyde olmadığını göstermektedir. 

Ölçme araçları; açık uçlu sorular, kısa cevaplı, doğru-yanlış, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, 

boşluk doldurmalı maddelerden oluşan testler, gözlem ve görüşme formları, ölçekler, dereceli 

puanlama anahtarları, kontrol listeleri, öz, akran ve grup değerlendirmelerinden oluşur (Güler, 2011; 

Baykul, 2010; Hogan, 2007; Popham, 2014). Çoktan seçmeli sorular  soru gövdesi, seçenekler olmak 

üzere iki bölümden oluşur. Sorunun gövdesi, öğrencinin gerçekleştirmesi gereken görevi belirleyen ya 
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da öğrencinin çözmesi gereken soruyu bildiren kısmıdır. Öğrencinin yapacağı görevi veya 

cevaplanacak soruyu anlayacağı şekilde gövdesi yazılmalıdır (Nitko, 2004, s. 139). Çoktan seçmeli 

testlerde, öğrencilerden soruların cevaplarını verilen seçenekler içerisinden bulması istenmektedir. Bu 

tür testlerde, öğrenciden yapması gereken, kendisine sorulan soruyu okuması, yanıtı düşünüp bulması 

ve bulduğu yanıtı seçenekler arasından işaretlemesidir (Özçelik, 2010). Çoktan seçmeli sorular 

geleneksel maddeler içinde, en esnek ve en çok kullanılanıdır. Pek çok sebepten dolayı yaygın 

kullanımı vardır. Birincisi çoktan seçmeli sorular esnektir. Bu soru türü  metnin kavranmasında, ilke 

ve formüllerin basit uygulamalarında ve analizlerin tanınmasında kullanılabilir. İkincisi çoktan 

seçmeli sorular, kavramların örneklerini, yorumlarını, çıkarımlarını veya ilkelerini iyi ve kötü arasında 

ayırmak için öğrencinin yeteneğinin değerlendirilmesinde kullanılabilir (Taylor ve Nolen, 2005, s. 

192).  

Çoktan seçmeli maddelerin yazımının kullanım kolaylığı avantajı olarak görülmekle birlikte 

yazımı  uzmanlık gerektirmektedir. Madde yazımında belirtke tablosu oluşturma, sorulacak madde 

sayısına karar verme ve kazanımlara uygun madde yazımı da bilgi gerektirir. Ayrıca madde güçlük ve 

ayırt edicilik indekslerinin hesaplanması, maddelerin güçlük düzeyine göre maddelerin testte yer 

almalısı da önemlidir. Çoktan seçmeli soru yazarlarının alan bilgisine sahip olmasının yanı sıra ölçme 

ve değerlendirme temel ilkelerine de sahip olması beklenir. Öğretmenlerin çoktan seçmeli soru 

yazımında sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Bu gereklilikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın il 

müdürlüklerinden talepleri doğrultusunda Ölçme Değerlendirme Merkezi bünyesinde 2018 Güz 

döneminde öğretmenlere madde yazımı çalıştayları, seminerleri yapılmaya başlanmıştır. Böylece 

öğretmenlerin soru yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Yeni uygulama doğrultusunda 

bu araştırmanın problemini öğretmenlere verilen ölçme ve değerlendirme semineri öncesi ve aldıkları 

seminer sonrasındaki görüşlerinin incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın  

problemini “öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme semineri öncesi ve sonrasındaki görüşlerinin 

incelenmesi” oluşturmaktadır. 

1.2.Amaç 

Bu araştırmanın amacını Türkçe öğretmenlerinin  ölçme ve değerlendirme semineri etkinliği 

kapsamındaki çoktan seçmeli soru yazımı öncesi ve seminer aldıktan sonrasındaki görüşlerinin 

incelenmesi oluşturmaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

Seminer çerçevesinde,  

2.1.Çoktan seçmeli soru yazımı ile ilgili düşünceleri, 

2.2. Seminer öncesi ve sonrası çoktan seçmeli madde hazırlama ile ilgili fikirleri ile 

sonrasındaki fikirlerinin neler olduğu, 

2.3. Ölçme ve değerlendirme seminerinin öğretmenlerde test hazırlama ve uygulama 

aşamasında bir farklılık oluşturup oluşturmama durumu, 

2.4. Ölçme ve değerlendirme konularında seminerler almaya yönelik istek durumu, 

2.5. Seminerle ilgili olumlu ve olumsuz düşünceleri ve önerileri nelerdir? 
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3. Seminer öncesi ve sonrası test puanları arasında manidar bir farklılık var mıdır?  

2.YÖNTEM 

Araştırmanın yöntemi deneme modelidir. Tek grup ön test -sontest deseni ile işlemin etkisi tek 

grup üzerinde yapılan çalışma ile test edilmiştir. Bu desende deneysel işlemin etkileri tek bir grup 

üzerinde yapılan çalışmayla test edilir. Deneklerin bağımlı değişkene ilişkin ölçümleri uygulama 

öncesinde öntest, sonrasında sontest olarak aynı denekler ve aynı ölçme araçları kullanılarak elde 

edilir. Seçkisizlik ve eşleştirme yoktur. Desen tek faktörlü gruplar içi ya da tekrarlı ölçümler deseni 

olarak da tanımlanabilir. (Büyüköztürk ve diğerleri, 2011:198). Modelin sayıltısı, son test puanları ön 

test puanlarından daha büyük ise bunun bağımsız değişkeninin etkisi olduğu şeklindedir.  

Çalışma Grubu 

Bu araştırmada seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçsal örnekleme 

kullanılmıştır. Örneklem seçiminde; amaçsal örnekleme yöntemlerinden olan uygun örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Seçkisiz olmayan bir örnekleme yaklaşımı olan amaçsal örnekleme, çalışmanın 

amacına bağlı olmak şartıyla zengin bilgi kaynaklarının bulunduğu durumların seçilerek derinlemesine 

inceleme yapılmasına olanak sağlar. Zaman, para ve işgücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle 

uygun örnekleme tercih edilmiştir. Bu örnekleme kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilirlik sağlar 

(Büyüköztürk vd., 2013: 90-91). Çalışma grubunda seminer almak için gönüllü olan yirmi sekiz 

Türkçe öğretmeni yer almaktadır. 

Veri Toplama Aracı  

Araştırmacı tarafından hazırlanan on üç sorudan oluşan “ölçme ve değerlendirme seminer 

değerlendirme anketi” katılımcılara on sekiz saatlik seminer öncesi ve sonrasında uygulanmıştır. Üç 

alan uzmanından uzman görüşü alınmıştır. Kontrol listesi eşliğinde uzmanlardan anket ile ilgili 

kapsam geçerliliği ile ilgili görüşleri elde edilmiştir. Hazırlanan anketin kapsam  geçerliliğini 

sağlamak amacıyla uzmanların görüşleri alınmıştır. Araştırmanın güvenilirlik hesaplaması için Miles 

ve Huberman’ın (1994) önerdiği güvenirlik formülü kullanılmıştır. 

[Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)] 

İki ölçme alan uzmanı bir Türkçe alan uzmanından alınan görüşler doğrultusunda görüş birliği 

tamamen sağlanmıştır ve bu oran %100 çıkmıştır. Güvenirlilik oranının %70 ve üzeri çıkması 

güvenilir olduğu anlamına gelmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Beş uzmandan alınan yanıtlara 

göre [Güvenirlik=3/(3+0)]= %100 oranında görüş birliği sağlanmıştır. Ankette  öğretmenlere “hizmet 

içi eğitim alma durumu, çoktan seçmeli soru yazımı ile ilgili düşünceleri, seminer öncesi ve sonrası 

çoktan seçmeli madde hazırlama ile ilgili fikirleri ile sonrasındaki fikirlerinin neler olduğu, ölçme ve 

değerlendirme seminerinin öğretmenlerde test hazırlama ve uygulama aşamasında bir farklılık 

oluşturma durumu, ölçme ve değerlendirme konularında seminerler almaya yönelik istek durumu, 

seminerle ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerinin ve önerilerinin neler olduğu” soruları yöneltilmiştir. 

Katılımcılara seminer öncesi ve sonrası ölçme ve değerlendirme başarı testi uygulanmıştır.Test kendisi 

de ölçme ve değerlendirme hocası olan araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. 
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3.BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırmanın alt amaçlarına ilişkin bulgular sırasıyla aşağıda yer almaktadır. Öğretmenlerin 

tamamının daha önce bir ya da birden fazla hizmet içi eğitim, seminer  aldığı görülmüştür.  

1.1.Çoktan seçmeli soru yazımı ile ilgili olarak öğretmenlerin %50’sinin soru yazımını zor, 

%40’ının orta güçlükte, %10’unun ise kolay bulduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

1.2.Seminer öncesi çoktan seçmeli madde hazırlama ile sonrasındaki fikirlerinin neler olduğu 

sorulduğunda öğretmenler “ayrıntılı ve özenle üzerinde durulması gerektiğini, taksonomiye dayalı 

soru yazımının emek istediğini, uzmanlık gerektirdiğini, soru yazmanın bir madde kökü ve seçenek 

yazmaktan ibaret olmadığı …” yönünde düşüncelerini söylemiştir.Katılımcıların görüşleri şöyle 

özetlenebilir: 

K3. Çoktan seçmeli madde hazırlamanın bu kadar uğraş ve bilgi gerektiren bir uğraşı 

olduğunu düşünmüyordum.  

K11. Çoktan seçmeli madde hazırlarken çeldiricilerin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. 

Ayrıca seçeneklerin uzunluklarının aynı olması gerektiği bilgisini de göz ardı ediyordu. Seminer 

sonrasındaki bilgilerimin çok değiştiğini söyleyebilirim. 

K17. Madde yazımında belirtke tablosuna ve Bloom Taksonomi’sine göre metin üzerinden 

soru yazımının yapılması gerektiğini bilmiyordum, bundan sonraki testlerimde taksonominin 

basamaklarına uygun soru yazmaya çalışacağım. Belirtke tablosunun ayrıca okullarda tekrar 

öğretmenlere nasıl yapılacağının öğretilmesi gerektiği kanaatindeyim.  

1.3.Ölçme ve değerlendirme seminerinin öğretmenlerde test hazırlama ve uygulama 

aşamasında bir farkındalık oluşturma durumu sorulduğunda “önceki fikirlerinin yanılgılar içerdiğini 

dikkat edilmesi ve soru yazımında uzun zaman harcanması gerektiğini, bilgilerinin tazelendiğini ve 

seminerin motive ettiğini, ayrıntılı bilgi edinmenin yaptığı hataları düzeltmesine imkan vereceğini …” 

söylemişlerdir. 

K10. Tabi ki oluşturdu. Test hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda fikrim var. 

Öğrendiklerimi uygulamaya çalışmaya başladım. 

K13. Sadece soru yazma konusunda değil aynı zamanda test formunun nasıl olması gerektiği 

konusunda da detaylı bilgi edindim. Yönergede nelerin olması gerektiği anlamanın yanı sıra; 

öğretmenler için öğrencilerle karşılıklı bir sözleşme gibi çok önemli bir ayrıntı olduğunu anladım.  

1.4.Ölçme ve değerlendirme konularında seminerler almaya yönelik istek durumu 

sorulduğunda katılımcıların tamamı almak istemiştir.  

K12Bazı seminerler gerçekten fayda sağlamıyor. Ancak soru yazımı konusunda aldığım bu 

genel ölçme ve değerlendirme semineri beni çok umutlandırdı, yeni bilgiler edinilebiliyormuş.  

K18. Seminer sayesinde kendi eksikliklerimi görebildim, farkında olmadan yaptığım bazı 

çalışmalarımla anlatılanların örtüşmesi de seminerlere katılma isteğimi destekledi. 
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1.5.Seminerle ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerinin ve önerilerinin neler olduğu 

sorulduğunda seminerin boşa zaman kaybı olmadığını; soru yazımında yeni bakış açıları kazandırdığı, 

yapılan yanlışların düzeltilmesine imkân verdiği ve farkındalık oluşturduğu belirtilmiştir. Ayrıca 

seminerin sunumdan ibaret olmadığı, okullarda sınav hazırlarken de bu bilgilerden yararlanacağını, 

önemli katkılar sağladığını, katıldığı için pişman olmadığını; ilk önce angarya gibi düşündüğün ancak 

sonrasında çok olumlu düşüncelere sahip olduğunu…” ifade eden öğretmenler olmuştur.  

K16.Seminerde gerçek yaşam ve uygulamaya dönük örnekler verilmesi en olumlu yanıydı. 

K18. Çoktan seçmeli madde hazırlamanın ne olduğu bilgisi yanında nasıl yazılacağı 

taksonomiye göre yazdırılması beni zorladı, öğreticiydi. 

K20. Bir soru yazımını bile bu kadar zaman alıcı olduğunu çeldiricileri yazarken anlamış 

oldum. Benim için çok faydalı bir seminer oldu.  

2.Seminer öncesi ve sonrası test puanları arasında manidar bir farklılık var mıdır?sorusunun 

yanıtı katılımcı sayısının (n<30) altında olması sebebiyle non-parametrik testlerden biri olan Wilcoxon 

İşaretli Sıralar Testi ile  analiz edilmiştir. Tek grup ön test ve son test model şu şekilde 

gösterilmektedir: 

    G 1   O 11     X    O 12    

Bu modelde gelişigüzel seçilmiş bir gruba bağımsız değişken uygulanır ancak bu kez hem 

deney öncesi hem de deney sonrası ölçme söz konusudur. Modelin sayıltısı, son test puanlarının (O12) 

ön test puanlarından (O11) daha büyük ise bunun X bağımsız değişkeninin etkisi olduğudur. 

Tablo1. Wilcoxon işaretli sıralar testi betimsel istatistikler  

 N X  S 

    

öntest 28 50,07 10, 83 

sontest 28 81,25 5,89 

 

  N X sıra Sıra toplamları 

Sontest- öntest Negatif 

sıralar 

0a 0, 00 0,00 

 Pozitif 

Sıralar 

28b 14,50 406,00 

 

Katılımcılara uygulanana ölçme ve değerlendirme başarı testi uygulama öncesi ve sonrasında 

elde edilen puanlara ilişkin yapılan Wilcoxon işaretli sıralar testi bulgularına göre (p<.001, Z=-4,625) 

öntest-sontest arasında manidar fark elde edilmiştir. Seminerin (O12)> (O11) grupların sontest 

puanlarında artıcı etkiye sahip olduğu görülmüştür. 
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4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda soru yazımının ilkelerinin bilinmesi gerektiğini, madde yazımının emek 

ve alan hâkimiyeti istediğini, madde yazmanın bir madde kökü ve seçenek yazmaktan ibaret olmadığı 

sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Verilen ölçme ve değerlendirme seminerinin motive ettiği, ayrıntılı bilgi edinmenin 

öğretmenlerin yaptığı hataları düzeltmesine imkân verdiği görülmüştür.  

Seminer öncesi ve sonrası test puanları arasında manidar bir farklılık bulunmuştur. Yapılan 

çalıştay ve seminerler öncesi ve sonrasında ölçme araçları ile görüş ve bilgilerin alınması önerilir.  

Araştırmanın ölçme ve değerlendirme alanında ve özellikle soru yazımı gibi konu 

başlıklarında seminer sunmak isteyenler için yardımcı olacağı ve seminerlerin nasıl daha faydalı 

geçebileceği ile ilgili bilgi sunduğu düşünülmektedir. Araştırmanın başka örneklem grupları üzerinde 

de tekrarlanması tavsiye edilir. 
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ÖZET 

1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği daha önce Millî Eğitim Bakanlığı ve 

üniversitelere bağlı olarak öğretmen yetiştiren yüksekokullar, enstitüler, 20 Temmuz 1982’de Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK) çatısı altında üniversiteler bünyesinde toplanmıştır. Bu aşamada dört yılık Yükseköğretim 

Okulları, Eğitim Fakültelerine, iki yıllık Eğitim Enstitüleri Eğitim Yüksekokullarına dönüştürülmüştür. 

Öğretmen yetiştirme yetkisinin üniversitelere devredilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı çevrelerince çok da 

benimsenmiş görünmüyordu. Yukarıda sözü edilen konuşma da bunun işaretlerini taşıyordu. Öğretmen 

yetiştirme işinin üniversitelere devredilmesinden sonraki uygulamaların, beklenen sonucu ortaya çıkaramaması, 

Milli Eğitim Bakanlığını sanki haklı çıkarır gibiydi. Nitekim bu süreçte de ülkemizde öğretmen yetiştirme bir 

sorun olarak eğitim sisteminin gündemini işgal etmeye devam etmiştir. Bu nedenledir ki 1982 yılından beri 

öğretmen yetiştirme sisteminde dört düzenlemenin yapıldığı görülmektedir. Ortaya çıkan düzenlemelerin 

birbirini tekzip eden düzenlemeler olduğunu göz ardı etmezsek, öğretmen yetiştirme sisteminde neden mesafe 

alınamadı daha kolay anlaşılabilir. YÖK kurulduktan günümüze kadar geçen sürede Eğitim Fakültelerine yönelik 

dört önemli düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemelerin her biri birbirini ortadan kaldırmaya yönelikti. 

Örneğin uygulamalardan biri, ortaöğretim öğretmenliğini 5 yıla ve tezsiz yüksek lisans düzeyine çıkarırken, 

bundan sonraki uygulama, ortaöğretim öğretmenlerini yetiştirmeyi tekrar eski haline çeviriyordu. Bu çalışmanın 

amacı, YÖK sonrası öğretmen yetiştirmede gerçekleştirilen düzenlemeler ile bu düzenlemelerin öğretmen 

yetiştirmeye katkılarının, başarılı ve başarısız yönlerinin tartışılmasıdır. Bu çalışmada doküman incelemesi 

tekniği kullanılmıştır. Bu yöntem, araştırılması hedeflenen olgu-olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 

analizini kapsar.  Bu çalışma ile YÖK sonrası öğretmen yetiştirmenin, bugünkü duruma nasıl geldiği ve 

gelecekte daha iyi bir yere gelebilmesi için nelerin yapılması gerektiğinin tartışılmasına çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: YÖK, Öğretmen yetiştirme, Tezsiz yüksek lisans, Öğretmen yetiştiren kurum 

ABSTRACT 

In accordance with the Higher Education Law no. At this stage, four-year Higher Education Schools 

were transformed into Faculties of Education and two-year Education Institutes were transformed into Schools 

of Education. The transfer of the authority to train teachers to universities did not seem to have been adopted by 

the Ministry of National Education. The aforementioned speech also bore signs. It was as if the Ministry of 

National Education justified that the practices after the transfer of teacher training to universities could not 

produce the expected result. As a matter of fact, teacher training in our country has continued to occupy the 

agenda of the education system as a problem. For this reason, it is seen that four arrangements have been made 

in the teacher training system since 1982. If we do not ignore that the resulting regulations are contradictory 

regulations, it is easier to understand why there has been no distance in the teacher training system. Four 

important regulations have been realized for the Faculties of Education since the establishment of the Council of 

Higher Education. Each of these embodiments was intended to eliminate each other. For example, one of the 

practices, secondary education teacher to 5 years and the master's level without a thesis, the next practice, the 

training of secondary school teachers was back to the former. The aim of this study is to discuss the 

arrangements made in teacher training after YÖK and the contribution of these regulations to teacher training 

and its successful and unsuccessful aspects. In this study, document analysis technique was used. This method 
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involves the analysis of written materials containing information about the cases to be investigated. With this 

study, it is tried to discuss how to educate teachers after YÖK and how to get to a better place in the future. 

Keywords: YÖK, Teacher training, Master's degree without thesis, Teacher training institution 

GİRİŞ 

Yıllar önce bir Bakanlık Müfettişi ile tanıştım. Sohbet esnasında bir ara bana şöyle dedi: 

“Hocam, kusura bakmayın. Ama siz öğretmen yetiştiremiyorsunuz!” Burada “siz” den kast ettiği şey 

“üniversite” idi. Bilindiği gibi YÖK öncesi dönemde, sınıf öğretmeni ile ortaokul öğretmenlerini Milli 

Eğitim Bakanlığı, “Öğretmen okulları” ve “Eğitim Enstitüleri” marifetiyle yetiştiriyordu. 12 Eylül 

ihtilalinden sonra, üniversiteler yeni bir yapılanmaya gitmişti. YÖK de bu yapılanmanın sonucu ortaya 

çıkmıştı. YÖK’ten sonra bütün yüksekokullar “fakülte” adı ile üniversitelere bağlanmıştı. Yani artık 

üniversiteler öğretmen adaylarını yetiştirmeye, Millî Eğitim Bakanlığı da bu adaylardan ihtiyacı kadar 

öğretmeni istihdam etmeye başlamıştı. Bakanlık Müfettişinin sözünü ettiği durum da bu uygulama 

idi. Tabii ki bu çok iddialı bir konuşma idi. Hatta biraz da üniversiteyi suçlama söz konusu idi. Merak 

ettim, bu kanaate nasıl ulaştığını öğrenmek adına açıklama yapmasını istedim. Şunu anlattı: “Bugün 

Akçaabat’ta bir Türkçe öğretmenini denetime gittim. Ege Üniversitesi mezunu bir öğretmen hanıma 

bir ara şunu söyledim: ‘Hoca Hanım, müfredat programını’ bana verir misiniz? Hiçbir tepki vermeden 

bakakaldı. Sonra anladım ki, bu öğretmen “müfredat programı” ya da “müfredat” diye bir şey hiç 

duymadı. Şimdi soruyorum size, müfredatı tanımayan, görmeyen bir öğretmenden iyi öğretmen olur 

mu?” Cevap verdim: Evet olmaz! 

Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen yetiştirme 

Bir ülkenin eğitim sisteminin niteliğinin temel belirleyicisi, sistemin uygulayıcıları olan 

öğretmenlerdir (Başkan ve diğerleri 2006, Öztürk 1996: 249, Şişman 2003:5). Öğretmen, eğitimin en 

önemli unsuru ve sistemin temel belirleyicisi olduğu için, öğretmenin kalitesi her zaman tartışılmıştır. 

Bu nedenden dolayı da öğretmen, Türk toplumunda her zaman önemli bir unsur olarak 

değerlendirilmiştir. Öğretmenin Türk toplumundaki yeri, geleneksel olarak çok önemlidir; halk 

arasında öğretmenlik mesleği Tanrı mesleği sayılır. (Kaya 1974: 183). Nitekim kültürümüzde iki kişi 

var ki, bunların eli öpülür: Bunlardan biri ebeveyn(ana-baba), diğeri de hoca (öğretmen)dır. Böyle 

olduğundan dolayı öğretmenlik mesleği, hemen bütün toplumun ilgisini çeken bir konu olarak, her 

zaman gündemde durmaktadır. 

Ulusal ideallerin yayılması sosyal, ekonomik ve siyasal yaşantımızın gelişmesi, doğrudan 

doğruya kitlelerin davranışlarını değiştirmekle görevli olan öğretmenlerin zekâ ve yeteneklerine 

bağlıdır (Kaya 1974: 184). Bu ideallerin yayılıp toplumsal gelişmemizin gerçekleştirilmesinde en etkin 

yol, kuşkusuz okul denilen kurumdur. Bunun içindir ki, okulu kurarken, öncelikle öğretmeni merkeze 

almak gerekir. Çünkü nihayet muallimler nasıl olursa, mektepler de öyle olur (J. Dewey: Maarif 

Raporu). Öğretmenler nasıl olursa okullar ve okuldan yetişecek yeni nesiller de aşağı yukarı öyle 

olacaktır. Çünkü bir memlekette ticaret ve alışveriş tarzı bozuksa, bundan öğretmen sorumludur. 

Siyaset, milli tarihin çizdiği yoldan ayrılmış, milletin tarihi karakterini kaybetmişse, bundan sorumlu 

olan yine öğretmendir. Gençlik avare ve davasız, aileler otoritesiz ise, bundan da öğretmen 

sorumludur. Memurlar rüşvetçi, sorumlu makamlar iltimasçı iseler, öğretmenin utanması gerekir. Din 

hayatı, bir riya veya taklit merasimi haline gelerek vicdanlar sahipsiz ve sultansız kalmışsa, bunun da 
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sorumlusu öğretmendir. Yüreklerin merhametsizliğinden, hislerin bayağılığından ve iradelerin 

gevşekliğinden bir sorumlu aranırsa o da öğretmendir. Yalnız kaldığımız yerde, yalnızlığımızın 

sorumlusu o, imanların zayıfladığı devirlerde bu gevşemenin sorumlusu yine öğretmendir(Topçu 

2011: 72). 

Siyasal iktidar ve rejimler, öğretmenlerin toplumun değişmesi sorunları ile ilişkisini görüp, 

onlara ilgisiz kalmaz, öğretmenlere kendi felsefeleri, dünya görüşleri doğrultusunda görevler yüklerler. 

Bu durum bütün dünya için geçerli olduğu gibi Türkiye için de geçerlidir. Ne var ki, Türk toplumunda 

yaşanan değişmeler, “hoca”yı öğretmen konumuna getirdikten sonra, hocanın o eski itibarı sarsılmış 

görünüyor. Hoca ile öğretmen, toplumda farklı şeyleri çağrıştırır. Hoca “öğretmen” olduktan sonra 

durum değişti; hocanın o eski saygınlığı düşmeye başladı. Hoca öğretmen oldu, talebe öğrenci. 

“Öğretmen ne demek?” Hoca öğretmez, yetiştirir, aydınlatır, yaratır (Meriç 2004: 99); öğretmen ise, 

öğretir ve aydınlatır. Türk toplumunda asırlardır kuvvetle yerleşen bu “Hoca” imajının karşısında, 

1848’den sonra yetişen “Muallim” (öğretmen) in, hocanın statüsü ile ilgili nedenlerden dolayı güçlü 

bir imaj oluşturamadığından etkileri sınırlı kalmıştır (Akyüz 1978: 312).Bu durum Cumhuriyet 

Dönemi’nde de giderek artan bir biçimde kendini göstermiştir. “Hoca” imajının karşısında silik kalan 

“öğretmen” imajını canlı tutmak için yasal yollar bile denenmiştir. Nitekim 12 Eylül Dönemi’nde, 

zamanın Milli Eğitim Bakanı, okullara gönderdiği genelge ile bu durumu değiştirmek istemişti. 

Genelgede, öğrencilerin öğretmenlere “Hoca” diye hitap etmemeleri talimatı veriliyordu. “Hoca 

camide” tabiri de “Hoca” kelimesini küçümsemek ve öğretmenin saygınlığını artırmak için 

kullanılıyordu. Böylece eskinin “hoca” imajı, yeninin “öğretmen” imajı ile yer değiştirmesi 

sağlanmaya çalışılıyor, ama “öğretmen”, hoca kadar toplumda etkili olmayı başaramıyordu(Okutan, 

2017). 

Hakikatte bütün medeni milletlerin terbiyecileri gibi fikir adamları da okulun öğretmen demek 

olduğuna; onun yerini ne öğretim programıyla ne kitapla ne de disiplinle veya herhangi bir vasıtayla 

bir tutmanın mümkün olmadığına kanaat getirmiş bulunmaktadırlar. Bu itibarla öğretmeni hesaba 

katmayan hiçbir milli eğitim ıslahat planının başarılı olmasına ihtimal verilmemektedir (Turhan 1974: 

314). Eğitimde gerçekleştirilecek her türlü değişim ve dönüşümün merkezine öğretmenin alınmaması 

sonunda, mutlaka başarısızlığın olması kaçınılmazdır. Bundandır ki, Cumhuriyet Döneminde 

öğretmenlik mesleği sürekli tartışılmış ve iyi öğretmen yetiştirmek için birçok yol denenmiştir. Ne var 

ki, bugün öğretmenliğin artık rağbet edilmeyen, mecbur kalınmadıkça başvurulmayan bir meslek 

haline geldiğine şüphe yoktur. Türkiye’nin kalkınma ve gelişme meselesi, hangi açıdan bakılırsa 

bakılsın, hangi taraftan ele alınırsa alınsın bir milli eğitim davasından (maarif davası) başka bir şey 

değildir (Turhan 1974: 315). Günümüzde de öğretmenliğin kaderi maalesef değişmemiştir. Hiç kimse, 

çocuğunun birinci tercihini öğretmenlikten yana yapmadığını söylemek, gerçeği ifade etmek olacaktır. 

Her ne kadar öğretmenlik mesleğinin puanları yükseldiyse de öğretmenlik mesleği hâlâ mecbur 

kalındıkça başvurulan bir meslek olarak görünüyor. 

Çağımızın öğretmeni; aydın bir vatandaş, dünya sorunlarına duyarlı bir kişi ve mesleğinin 

yeterli bir üyesi olmak (Oğuzkan 1988: 64) zorundadır. Öğretmenin “aydın” olması, onun toplum 

liderli olabilmesinin temel şartlarındandır. Aydın olmayan öğretmen, sıradanlaşır, bu da öğretmenin 

toplumun lideri olmasına engel teşkil eder. Dünya ile bağlantısını kesen bir kişinin, günümüzde 

kaliteli öğretmen olabileceğini söylemek mümkün değildir. Nihayet mesleğinin yeterli bir üyesi 

olmak, kaliteli ve idealist öğretmen olmanın olmazsa olmaz şartıdır. 
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Devlet adamı, öğretmenin emrinde olduğu zaman, cemaat ikbal halinde yaşadı. Öğretmen 

devlet adamının bendesi olduğu zaman, cemaat bozuldu, felaketler baş gösterdi (Topçu 2011: 70). 

Öğretmen bu misyonunu yerine getiremediğinden, toplum birilerinin önderliğine girmek zorunda 

kalmıştır. Şeyhler, ağabeyler, imamlar toplumun liderliğine soyunmuş, bunda da kısmen de olsa başarı 

sağlanmıştır. Oysa öğretmen öyle bir yetiştirilmeli ki, toplumun bütün sorumluluğunu taşıma rolünü 

oynayabilmelidir. Bütün bu sorumlulukları taşıma gücüne sahip öğretmenin ruhi yapısını oluşturan 

karakter özellikleri önemlidir. Bu sorumlulukları taşıyabilecek güce sahip olan öğretmenin ruh yapısı, 

bazı sağlam karakter özelliklerinin somutlaştığı bir kimliğe bürünmüştür. Öğretmenin ruh yapısını 

meydana getiren karakterler (Topçu 2011: 73) şöyle özetlenebilir: 

1-Öğretmen, her şeyden önce hayatımızın sahibi olmaktan ziyade sanatkârdır. Balını yemeyip 

yaptıktan sonra bize bırakan arının bu hareketinin şuurlandırıp bir ideal haline getirirseniz, onda 

öğretmeni bulursunuz.  

2-Öğretmen, geçeceği yol bütün engellerle örtülü olduğu halde, buna tahammül etmesini bilen, 

tahammül etmesini seven idealcidir. Öğretmen başarısızlığının, zaaflarının sebebini daima arayarak 

düzeltmeye çalışır. Gandi, talebesinde bir hata görürse, bunun sebebinin nefsindeki kifayetsizlik 

olduğunu kabul ederek oruç tutuyordu. Öğretmen, kaderin karşısına çıkardığı engellerle mücadele 

ederken, sonuna kadar, nefsinden fedakârlık yapmayı göze alabilen cesur insan olmalıdır. 

3-Öğretmenlik sevgi işidir, ruh sevgisidir. Öğretmen halk gibi, her yaşayan gibi yaşayamaz. 

Herkesin sevinip güldükleri gibi, sevinip gülmesine “Bizim bildiklerimiz” mânidir.  

4-Öğretmen, hepimizin her an muhtaç olduğu doktordur. 

İdealin üstadı olan öğretmen, insan olan varlığımızı alır, ona sonsuzluk dünyası olan ruhi 

hayat istasyonlarında yol alacak kudretin ve değerlerin aşısını yapar. 

Öğretmen, bizim ruh yapımızın sanatkârıdır. Böyle olunca da ondaki sakatlıkların hepsinden 

sorumludur. 

Eğer çocuklar büyüklerden daha kurnaz, yaşlılarsa çocuklardan daha ümitsiz bir hayatın 

kurbanı haline gelmişlerse, orada öğretmen yok demektir. Ve o diyarda öğretmenlik iflas etmiştir. 

Öğretmen toplum düzenimizin bekçisidir. 

Karakterlerdeki dengesizliğin, medeni terbiyedeki düşüklüklerin sorumlusu öğretmendir. 

Biz kibirli isek, o sorumlu… Biz sabırsız isek, yine öğretmen sorumlu… Biz bütün bunlardan 

habersiz isek, bundan da öğretmen sorumludur. 

Bize sorumluluğun ne olduğunu bilen öğretmen lazımdır. Bu öğretmen sabrın üstadı, ilmin 

hakikat olduğu için hayranı ve ruhlara hakikat tohumlarını ektikten sonra, onlardan feyiz almanın 

değil, onlardan mesul olmanın aşığı, hizmet ehli ve sonsuzluğa imanın sahibi insan olacaktır. 
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Milli eğitim demek öğretmen demektir. Kitap, program, sınav ve bütün öğretim meselelerini 

çözümleyecek olan bir milletin muallim ordusudur. Bu işlerin Bakanlık teşkilatı tarafından tepeden 

yönetimi, öğretmenin ilmi ve fikri özgürlüğünün inkârı, bu hürriyetin adeta köleleştirilmesidir. 

Özgür olmayan öğretmen, öğretmen değildir. Fikir ve kültürün mahkumiyeti, en az vatan 

toprağının esaret altında kalması kadar acıklıdır. 

Öğretmenin millet ruhunun yapıcısı olduğuna inanmayan bir zihniyet, öğretmeni basit bir 

memur kadrosu haline koyar ve her tarafından çiçeklenecek kültür ağacını kökünden baltalar. 

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme 

Öğretmen yetiştirmede çoğunluğu sürekli var olan, ancak bazı zamanlarda oldukça artan 

öğretmen açığını derhal kapatmak üzere kullanılan, mesleğin esaslarıyla uyuşmayan, çelişkili, 

ayaküstü ve kimi zaman ideolojik yöntemler olmuştur (Özoğlu 2010). Nitekim eğitim tarihimizde, 

öğretmen olabilmek için sadece okuma-yazma bilme şartının arandığı dönemler olmuştur. Ayrıca 

askerliğini er, onbaşı ve çavuş olarak yapmış olan ve okuma-yazma bilen gençler, kısa süreli kurslara 

tabi tutularak köylerde “geçici öğretmen” olarak istihdam edilmişlerdir. Bu, Cumhuriyet’in ilk 

dönemleri için anlaşılır bir şeydir. Çünkü yeni bir medeniyete yönünü çevirmiş olan Türk toplumu, 

harf değişikliği nedeniyle de okuma-yazma bilenlerin sayısı nüfusun %10 bile değilken, salt okuma-

yazma bilenlerden öğretmen seçiminin yapılması normal karşılanabilir. 1950’lerde, ortaokuldan 

belgelilerle ortaokul mezunları “vekil öğretmen” adıyla sınıfa sokulmuşlar, sonradan çıkarılan bir 

kanunla da bu vekil öğretmenler, kısa bir kurstan geçirilerek “asil öğretmen” statüsüne 

kavuşturulmuşlardır (Kaya 1989: 116). 

Türkiye’de meslekler içerisinde “vekilliği” olabilen iki meslek vardır: Biri imamlık; diğeri de 

öğretmenliktir. Günümüzde “vekil öğretmenlik” kaldırılmış, “vekil imamlık” uygulaması devam 

ettirilmektedir. Öğretmen yetiştirmede izlenen politikaların büyük çoğunluğunda, öğretmenliğin 

niteliğini artırmaktan ziyade, ihtiyaç duyulan öğretmen sayısını sağlama yolları aranmıştır (Özoğlu 

2010). Bu çabalarda öğretmen sayısı ihtiyaçtan fazla seviyeye ulaşmış ve bu durum günümüzde 

öğretmen yetiştirme ve istihdam konusunun önemli bir sorunu haline gelmiştir.  

16 Mart 1848’de ilk öğretmen okulu “Darul Muallimini Rüşti” adıyla açıldı. Bu okul, Osmanlı 

Devleti’nin kurtuluşunu Avrupa’dan üst yapı kurumlarının aktarılmasına bağlayan ve bunu “çağdaş 

uygarlığa” girmenin biricik yolu olduğuna inanan Osmanlı aydın ve devlet adamlarının 

gerçekleştirdiği Tanzimat Reformu’nun ihtiyacı olan öğretmeni yetiştirecek öğretmen okuludur (Koçer 

1983: 574). Bu okulun hedeflenen öğretmeni yetiştiremediği görülmüştür. Tanzimat’tan 

imparatorluğun sonuna kadar, bütün olumlu gelişmelere rağmen, öğretmen okulları, ülkenin öğretmen 

ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. Bundan dolayı mevcut ihtiyaç, ya kurslar açılarak veya ihtiyaca cevap 

verecek elemanlar sınavla seçilerek sağlanmaya çalışılmıştır (Öztürk 1996: 248). Aynı uygulamalar 

Cumhuriyet Dönemi’nde de devam etmiştir. 

1869’da zamanın Maarif Nazırı Saffet Paşa, o günkü Fransız maarif teşkilatını örnek 

alarak”Maarif Umumiye Nizamnamesi” ni çıkarıyor. Bu nizamname 2 yeni kurum getiriyor: “Darul 

Muallimi Âli” ve “Darülmuallimat(Kız öğretmen okulu)”Koçer 1983: 575). 
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Atatürk, öğretmen yetiştirmeyi iki yönü ile ele aldı. Birincisi yetiştirilecek öğretmen köyü 

cehaletten kurtaracak tipte olmalı ve ikincisi de nicel olarak yeterli olmalıdır(Koçer 1983: 581). 

Türkiye’de gerçekleştirilen birçok inkılâbın köye yayılması gerekir; bunu yapabilecek en etkili devlet 

memuru da öğretmendir. Bu nedenle öğretmen köyü cehaletten kurtaracak kalitede yetiştirilmelidir. 

Köye gönderilecek öğretmen, çeşitli konularda ve özellikle inkılaplar konusunda köylüye yardımcı 

olabilecek kalitede yetiştirilmelidir. Yeni rejim, inkılapların kökleşmesi ve gelişmesi bakımından 

öğretmeni en önemli araçlardan biri kabul ediyordu ve Atatürk, Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı 

askeri, siyasi, idari inkılaplar, öğretmenlerin sosyal ve fikri inkılaptaki başarılarıyla teyit olunacağına 

inanıyordu (Öztürk 1996: 248). Aynı zamanda da sayısal olarak bütün bir halkın eğitimine yetecek 

kadar öğretmen yetiştirilmelidir. Cumhuriyetin yılları geçtikçe öğretmen yetiştirmede nicel problemler 

çözüme kavuşturulamamış (Koçer 1983:581), öğretmen yetiştirmede kaliteli öğretmen yetiştirme 

sorunu hiçbir zaman istenilen düzeyde gerçekleştirilememiştir. Köye gönderilen öğretmenin birçok 

bakımdan faydalı olması, köylüye birçok bakımdan yol göstermesi güzel de öğretmenin çocuk için 

ayıracağı zamanın bir miktarını başka işlere vermesi, değil zamanını vermek, aklının bile başka yerde 

olması dahi öğretmenin belki öğretmenlik görevini yapamamasına sebep olmuştur.  Köy 

Enstitüleri’nde özellikle atölye, iş gibi derslere çok fazla yer verilmesi, diğer çevrelere uyum 

sağlayacak disiplinlerin yeterli derecede programda görülmemesine sebep olmuştur (Koçer 1983:584). 

Bu da öğretmenin köylünün eğitimine yeterince katkı sağlayamama sonucunu doğurmuştur. 

Günümüzde öğretmenin nicelik sorunu olması gerekenden daha çok olması dolayısıyla “öğretmen 

fazlalığı” sorunu eğitimin önemli bir sorunu olarak ortada durmaktadır. Günümüzde nicelik sorununun 

başka bir boyutta sorun olmasının yanında öğretmenin niteliği sorunu da artarak devam etmektedir. 

Cumhuriyetin ilanından sonra öğretmen yetiştirme ve öğretmen okulları Türkiye’nin en 

önemli eğitim davası haline gelmiştir (Öztürk 1996: 248). Atatürk Türkiye’sinde “ehliyetname” ile 

öğretmen yetiştirme çizgisinden, gelişmiş dünya ülkeleri düzeyindeki bir eğitimden geçirerek 

öğretmen yetiştirme çizgisine gelmiş olmak Cumhuriyet Dönemi’nin başarı seviyesini göstermede 

önemli bir kanıt olarak değerlendirilmelidir. Cumhuriyet Dönemi’nde öğretmen yetiştirme ile ilgili 

yürürlüğe konulan bazı uygulamalar, öğretmenin kalitesinin düşmesine sebep olmuştur. Cumhuriyetin 

ilk yıllarında, askerliğini er, onbaşı ve çavuş olarak yapmış olan ve okuma-yazma bilen gençler, kısa 

süreli kurslara tabi tutularak köylerde “geçici öğretmen” olarak istihdam edilmişlerdir. Bu, 

Cumhuriyet’in ilk dönemleri için anlaşılır bir şeydir. Ancak bu uygulamalar da öğretmenliğin 

kalitesinin düşmesine sebep olmuştur. 12 Eylül 1980’den önceki 3-4 yılda yapılan “Hızlı Öğretmen 

Yetiştirme ve “Mektupla Öğretmen Yetiştirme”, “Yaykurla Eğitim” gibi uygulamalar öğretmenliğin 

seviyesini önemli ölçüde düşürmüştür. Bu tür uygulamalar, doğrudan doğruya siyasi partilerin yanlış 

particilik anlayışıyla gerçekleştirilmiş, siyasi yarıştan kazançlı çıkma isteğinden doğmuş ve öğretmen 

yetiştirmede büyük bir seviyesizliğe, büyük bir eşitsizliğe ve büyük bir adaletsizliğe neden olmuştur 

(Koçer 1983: 588). 

Öğretmen yetiştirmenin önemle ele alınmasının başka bir sebebi, öğretmenin eğitim ve 

öğretimin asli unsuru olmasıdır.  %90’ı okuma-yazma bilmeyen bir ülke halkını, yüzyıllardır yaşadığı 

bir medeniyet çevresinden çıkarıp yeni fakat eski hayat tarzı ile pek çok noktada çelişen bir medeniyet 

çevresine sokmak son derece güçtür (Öztürk 1996: 249). Bütün bu nedenlerden dolayı Atatürk 

devrinde köy öğretmeni yetiştirme, başlı başına bir milli eğitim davası olarak görülmüştür (Öztürk 

1996: 249). Bu dönemde Türkiye nüfusunun %80’i köylerde yaşayan bir tarım ülkesi olup, buraların 
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%90’ında okul yoktur. Buralarda hala eski rejimin “adamı” “hocalar” etkilidir. Bunlarla Cumhuriyetin 

getirdiği çağdaş uygarlığın köylere girmesi mümkün değildir. Bu yıllarda birçok yazar, köy 

öğretmenlerini, Türk köyünü sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan kalkındıracak en önemli araç 

olarak görmüş, yetiştirilecek öğretmenlerin mutlaka köy “hocalarının” yerini alması gerektiğini 

vurgulamış; “Köy eğitmeni yetiştirme projesinin” uygulamaya konulduğu günlerde Türk basını, köy 

eğitmenlerini; “Batılı Türk köylüsünün yaratıcısı”, “Köye ışık taşıyan köylüler, “Köyü yeniden 

fethedecek olan köy Alpleri” olarak görmüş;  ancak bu köy öğretmen okulları, daha sonra çok masraflı 

oldukları ve istenen sonucu veremediklerinden dolayı kapatılmıştır (Öztürk 1996: 250). 

Köy Eğitmeni Yetiştirme Projesi, askerliğini çavuş olarak yapmış köylü çocuklarının 8 aylık 

bir kursta, köylüye okuma-yazma ve basit hesap öğretecek, onlara sosyal, ekonomik hayatlarında 

rehber olacak şekilde yetiştirildikten sonra geldikleri köylere “eğitmen” olarak tayin edilmesi esasına 

dayanıyordu (Öztürk 1996:250).  

Atatürk’ün Öğretmen Yetiştirme Politikası; Osmanlı Devleti’nden devralınan öğretmen 

yetiştirme uygulamalarının, yeni rejimin getirmiş olduğu Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Laiklik 

ilkeleriyle yeniden biçimlendirilmesine dayanır (Öztürk 1996: 252). 1930’lu yıllarda yeni okul 

açılamadığı için, birçok öğretmen uzun süre atama beklemiş, çok sayıda ilkokul öğretmeni sınavla 

veya kurslarla ortaokul öğretmeni yapılmış, bu arada öğretmen okullarının kontenjanları da 

dondurulmuştur (Öztürk 1996: 252). Atatürk döneminde öğretmen yetiştirmede en fazla göze çarpan 

noktalardan biri de, sık sık yapılan değişikliklerden kaynaklanan bir istikrarsızlığın egemen olmasıdır. 

Tanzimat’tan Atatürk’ün sonuna kadar devam eden ve bugün de geçerli olan bu istikrarsızlık, etkisini 

en fazla öğretmen okullarının teşkilat ve müfredat programları üzerinde göstermiştir (Öztürk 1996: 

252). 

Cumhuriyet Döneminde öğretmen yetiştirme alanında nicelik uğruna nitelik sık sık feda 

edilmiş olduğundan öğretmenlik mesleğinin saygınlığı azalmıştır (Öztürk 1996: 252). Türk Eğitim 

tarihi bize, öğretmen yetiştirilmesinde niteliğe önem veren, ciddi girişimlere nadiren gidildiğini 

gösteriyor. 1970’lerden sonra bu alanda, niteliği daha da düşüren uygulamalara geçildiği görülmüştür. 

1980’lerden az önce binlerce eğitim enstitüsü öğrencisine okullarını bitirmeden siyasal nedenlerle 

diploma verilip öğretmen yapıldığı bir skandal 1982’lerde ortaya çıkarılmıştı (Akyüz 2010: 422). 

MEB’ in 1982 haziranında yaptırdığı bir araştırmada şunlar ortaya çıkmıştı: “Toplumda öğretmenlik 

mesleğine verilen değer, giderek azalmakta, öğretmenler arasında mesleğe, çalışma ve yaşam 

koşullarına ilişkin yakınmalar, huzursuzluklar yaygınlaşmakta, öğretmenlik gençler için çekiciliğini 

yitirmekte ve en son tercih edilen bir meslek haline gelmektedir (aktaran Akyüz 2010: 422). 20 

Temmuz 1982’de öğretmen yetiştiren kurumların üniversiteler içinde yer alması ile MEB, öğretmen 

yetiştirme görevini üniversitelere devretmiştir. 1990’lardan sonra, zeki ve başarılı öğrencilerden eğitim 

fakültelerini tercih edenler artmaya başlamıştır ki, bu çok önemli bir gelişmedir (Akyüz 2010: 422). 

Batılı ülkelerin eğitim sistemleri, Türkiye’nin özel koşulları dikkate alınmadan kopya 

edilmeye başlandı (Kaya 1974: 168) Bu kopya işinde gelişmiş ülkelerdeki öğretmen yetiştirme 

sistemleri de yer almıştır. Nitekim 1997’li yıllarda uygulamaya konulan “Eğitim Fakültelerinin 

Yeniden Yapılandırılması” uygulaması ile öğretmen yetiştirme, İngiltere eğitim sistemindeki öğretmen 

yetiştirmeye benzetilmeye çalışılmıştır. Ancak aradan 10 yıl geçtikten sonra bu uygulamadan yeniden 

vaz geçilerek, neredeyse 10 sene önceki sisteme dönülmüştür. 
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Türkiye’nin kurucuları, özellikle asırlardır unutulmuş kırsal bölgelerde okullaşma oranını 

artırmak için daha fazla okul yapmak ve daha fazla öğretmen yetiştirmek için pratik yollar aramaya 

başlamışlardı. Bulunan yeni yol, en kısa zamanda köy öğretmenlerini yetiştirecek olan “Köy Muallim 

Mektepleri” idi (Kaya 1974: 186). Bu proje kapsamında 1926 yılında kurulan bu okullar, başarılı 

olamadığından 1933 yılında kapatılmıştır (Kaya 1974: 187). 

Köy muallim mekteplerine karşı olanlar, bu okullardan mezun olanların genel kültür yönünden 

zayıf olduklarını belirtiyor, köylülerle kentlilerin eğitimi arasında bir ayrım yapmanın demokrasiye 

aykırı olduğunun altını çiziyorlardı (Kaya 1974: 187). 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu 1916 yılında “Maarif Ve Siyaset” adlı broşürde şöyle yazıyordu: 

“Öğretmen okullarına milli mefkure hâkim değildir. Öğrenci, öğretmen olmaktan ziyade, aydın olmayı 

düşünür. Öğretmen okullarına devam edenler hep şehir ve medeniyet zadesidir. Köy ve memleket ruhu 

ile ruhlanmamaktadırlar. Şehir öğretmen okulları bütün azamet ve üstünlükleriyle birer memur 

mektebi gibi yaşar dururken, mezunlarını fakir, cahil köylere göndermeyi düşünmek yanlıştır. 

Öğretmen okulları malumatı şişkin, ukala ve enayi öğretmenler yetiştirmekten uzaklaşmadıkça 

mahsulleri eksik olacaktır (Akt. Kaya 1974: 189). Mart 1935’te zamanın ünlü eğitimcilerinden H. 

Fikret Kanat’ın Kur’an Gazetesi’nde “Yarının Öğretmeni Nasıl Geliştirilmeli?” konusunda yazılar 

yazar. Kanat’a göre, modern Türkiye’nin kökleri şehir merkezlerinde değil, köylerdedir. Bu kökler, 

köyden gelip eğitilen yeni bir çeşit öğretmen ordusu aracılığıyla kuvvetlendirilmelidir. Mevcut 

öğretmen okulları, beklenen öğretmeni yetiştiremiyor. Çünkü öğretmen okullarının şu sakıncaları 

mevcuttur: 

1-Öğrencileri alabildiğine hazırcı ve seyirci yetişmektedir. Öğrencinin okulda elini 

dokundurduğu bir iş yoktur; yaşanılan her köşede, her iş onun önünde hazırdır (Kaya 1974: 190). 

2-Öğrenciler şehrin birçok kötü ve bozuk taraflarına kolay ve çabuk alışıyorlar. Bu yüzden 

öğretmen okullarının kuruluş yerleri elverişli değildir. 

3-Bu pasif durum içinde öğrencinin görevi ders kitabı ve sınavdır. Bütün bu yetişen insanlar 

bizim gibi kitap adamıdır. Kuru tenkitçi, seyirci, hallerinden gayri memnun insanlardır. Hayat yapıcı 

ve üretici insan istiyor. Hayat, iradesi kavi ve azimli insan istiyor(Kaya 1974: 190).  

Bu sakıncalar, aynen günümüzdeki öğretmen yetiştiren fakülteler için de geçerlidir. Çünkü bu 

fakültelerde de öğrenciler, alabildiğine hazırcı ve seyirci yetişmektedir. Öğrenci pasiftir ve bu pasif 

durum öğrenciyi sadece ders kitabı ve sınavla meşgul hale getirmiştir. Bu fakültelerden kuru tenkitçi, 

seyirci ve dünyaya negatif bakan insanlardan oluşan bir öğretmen adayı kitlesi öğretmen olmak için 

seçilmeyi bekliyorlar. Maalesef bu fakültelerden yetişen öğretmen adayları, iradesi zayıf ve azimden 

yoksun insanlar olarak kendini gösteriyorlar. 

Türkiye’deki köy enstitüleri hareketi, elit eğitimden halkçı eğitime geçişin ifadesi olup, sadece 

modern ilköğretim imkânlarını köylülere ulaştırmak değil, aynı zamanda toplumumuzu geleneksel orta 

çağ yaşantısından yeniçağa getirmek için yapılan bir girişimdi. Kemalizm hareketiyle doğrudan ilişkili 

olan bu hareketin amacı, ekonomik, sosyal ve siyasal yönden çağdaş köy yaşantısının eğitim 

aracılığıyla köyde yaratılmasıydı (Kaya 1974: 191). Ne var ki bu proje özellikle öğretmenlerin liderlik 

misyonunu yerine getirememekten dolayı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 
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1976-77 Öğretim yılı başında üniversite seçme sınavında başarı sağlayamayan her türlü lise 

mezunları, 2 yıllık eğitim enstitülerine alınmıştır. Seçmede uygulanan yöntem; öğrenci adayları, önce 

adları açık olarak yazılı bir kompozisyon sınavından geçirilmişler, bu sınavdan başarılı olanlar, 

“mülakat” sonucunda kesin kayıt yaptırmışlardı. Özellikle ülkü ocaklarının bu süreçte etkili olmuştur. 

Sonunda zamanın Cumhurbaşkanı duruma el koymuş ve Milli Eğitim Bakanı bu sınavları iptal 

etmiştir. 1978-1979 döneminde eğitim enstitülerinin bütün öğretmen ve yöneticileri değiştirilmiş 

(Kaya 1974: 200), aynı işlem 1979-1980 arasında başka bir siyasi iktidar döneminde, TÖB-DER isimli 

öğretmen derneği marifetiyle tekrarlanmıştır. Bütün bu uygulamalar, son derece yetersiz olan 

öğretmen yetiştiren kurumlarımızda daha da büyük yaralar açmıştır (Kaya 1974: 201). Öğretmen 

yetiştiren kurumların büyük yara almasının temel nedenlerini Kaya (1974: 2002) şöyle sıralamaktadır: 

1-Çoğulcu demokrasinin önkoşulu olan hoşgörüyü yeni kuşaklara kazandırmakla yükümlü 

eğitim yöneticileri ve öğretmenler arasında ideolojik bakımdan ayrım yapmak suretiyle kendilerinin 

hoşgörüsüz olduklarını açığa çıkarmışlardır. 

2-Öğrenciler öğretmenliğin gerektirdiği bilgi ve yeteneklerine göre değil, siyasal ve ideolojik 

görüşlerine göre seçilmişlerdir. Bu durum öğretmenlik mesleğine büyük zarar vermiştir. 

3-Öğrenciler toplumun kendilerine büyük masraflar yaparak öğretmenlik davranışı kazanmış 

olan öğretmen liselerinden mezunlar arasından değil, üniversite seçme sınavında hiçbir yere 

giremeyen düşük puanlı lise mezunları arasından seçilmiştir. Bu yolla en yeteneksiz ve bilgisiz 

öğrencilere öğretmen olma olanağı vermiş ve bu da öğretmenliğin kalitesini düşürmüştür. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında 25 kadar olan il ilköğretmen okullarının sayısı 1940’tan sonra 11’e 

düşmüş, fakat öğrenci sayısı artmıştır (Akyüz 1978: 223). 

Öğretmenler, yetişme yönünden genellikle zayıftırlar. Bilgileri yüksek düzeyde bilgi değildi; 

yapıcı, üretici, işe dönük olmaktan uzak, kitabi ve nazari idi. Böylece onların giriştikleri okuma-yazma 

öğretimi fazla bir şey sağlamadığı gibi, okulların da yetersiz öğretim programları içinde aktarmaya 

çalıştıkları bilgi kırıntıları, toplumsal değişme için gerekli nitelikli insanı yetiştiremedi (Akyüz 1978: 

315). 

Öğretmen olmanın şartları yüksek düzeyde tutulmamıştı. Öğretmen okulları dışından da 

kolayca öğretmen olunabildiğinden gelişigüzel kişiler mesleğe doldu; bu yeterli bir meslek bilincinin 

ve davranışının gelişmesini önledi (Akyüz 1978: 315). 2015 yılından itibaren bütün öğretmen okulları 

tamamen kapatıldı. 

Niteliğin niceliğe feda edilmesi yüzünden toplumda yalnızca yetersiz ve yeteneksiz 

öğretmenler çoğalmadı. “Kim öğretmen olamaz?”, “Hiçbir şey yapamazsan, bir okulda Türkçe 

öğretmenliği de mi yapamazsan?” şeklinde çok tehlikeli bir anlayış doğdu.  Bütün bunların sonucunda 

da ana-babalar da öğretmenin görevini ciddiye almama eğilimini geliştirmiştir (Akyüz 1978: 315). 

Herkes öğretmen olabildiği için ve başka nedenlerle tam bir meslek bilinci oluşmamıştır 

(Akyüz 1978: 316). 
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Halkla ilişkilerin niteliği, öğretmenlerin etkilerini sınırlandıran çok önemli bir unsurdur. 

Öğretmenlere çevre halkı ile imamlarla, yöneticilerle iyi ilişkiler kurma yolları öğretilmemiştir. Bunun 

sonucu, öğretmen ya başarısız “kör dövüşü” şeklinde mücadeleye girişmiş, yıpranmış ya da çevre ile 

ilişkilerini kesip kendi içine ve okuluna kapanmıştır. Oysa öğretmenle çevre arasında anlayış ve sevgi 

ortamı bulunması, öğretmenlik mensuplarının toplumda sevilmesi, öğretmeni başarılı kılan 

etmenlerdendir. Ayrıca resmi makamlarla öğretmenler arasında her zaman iyi ilişkilerin 

kurulamaması, öğretmenlerin toplumsal etkililiklerini sınırlandırmıştır (Akyüz 1978: 316). 

Osmanlı Dönemi’nden beri Türkiye’de öğretmenlik kapısı, her zaman çeşitli mesleklerden 

insanlara açık, kolay ulaşılabilen ve elde edilebilen bir meslek olmuş ya da öyle görülmüştür. 1980-

90’lı yıllarda ihtiyaçtan dolayı yaklaşık 40 bin kişi alan dışından öğretmen olarak sisteme kabul 

edilmiştir (Şişman 2003: 6). 

Öğretmen eğitimi ve öğretmenlerin yetiştirilmesi konusu, “Hizmet öncesi eğitim” ve 

“Hizmet/meslek içinde eğitim” olmak üzere iki başlıkta ele alınmaktadır. Ne var ki, öğretmen 

yetiştirmede çok kez hizmet öncesi eğitim üzerinde durulmakta ve öğretmenlik mesleği bu eğitimin 

düzenlenmesi üzerine kurgulanmaktadır. 

Eğitimin ömür boyu devam eden bir süreç olarak görülmesi dolayısıyla, öğretmen eğitimi ve 

yetiştirilmesi/yetişmesi sadece hizmet öncesi eğitimle sınırlı görülmemeyi icap ettirmektedir. Hizmet 

içi eğitim kapsamında, hem MEB marifetiyle öğretmen eğitimi sağlanmakta, hem de öğretmenin kendi 

kendini geliştirmesi gerekli olmaktadır (Şişman 2003: 8). Bu bağlamda mesleğe başlayan öğretmenler, 

“adaylık eğitimi” süreciyle başlayan ve meslek hayatı boyunca süregiden bir eğitim sürecinin içinde 

bulunmak zorundadırlar.  

İnsan yetiştirmenin temel unsuru olan öğretmenin yetiştirilmesi elbette ki önemlidir. Hele de 

Türkiye gibi öğretmenliğin kutsandığı bir toplumda, öğretmen yetiştirmenin bir milli dava olarak 

değerlendirilmesi doğaldır. Ne var ki, öğretmenlik mesleği, öğretmen yetiştirme düzeni içerisinde 

istenen konuma neredeyse hiçbir dönemde ulaşamamıştır. Günümüzde de öğretmenlik mesleği ve 

öğretmen yetiştirme, sürekli Türk toplumunun gündeminin üst sıralarında yer almaya devam 

etmektedir. 

Öğretmenlik; özel bir hizmet öncesi eğitimini gerektiren ve sürekliliği olan bir meslektir. 

Ancak öğrenci sayısındaki patlamalar ve siyasi etkiler, öğretmen açığını sıklıkla değişik kaynaklardan, 

değişik yöntemlerle sağlanmasını zorunlu kılmış ve öğretmenliğin statüsü ve niteliği gerilemiştir. 

Uzun süredir ülkemiz, tutarlı bir öğretmen yetiştirme politikasından yoksundur (Kaya 1989: 115-117). 

Günümüzde de aynı politikasızlığın sürdüğü ve bu yüzden öğretmen yetiştirmede bir istikrarsızlığın 

var olduğu söylenebilir. Bu bağlamda öğretmenlik mesleği ile ilgili alınan kararların sık sık 

değiştirilmesi, sistemin istikrarsızlaşmasına neden olmaktadır. 

Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin 1848 yılında rüştiyelere öğretmen yetiştirmek 

üzere açılan Darülmuallimin adıyla ilk öğretmen okulunun açılmasıyla bugünkü anlamda bir 

uygulama olarak başladığı görülmektedir. Bu dönem uygulamalarının öğrencilerin seçiminde kişilik 

özelliklerinin mesleğe uygunluğunun değerlendirilmesi çabaları, bugün örnek alınabilecek öğeleri 

barındırdığı söylenebilir (Baskan ve diğerleri 2006). Günümüzde öğretmen seçiminin “sözlü sınavla” 
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alınma yönteminin uygulanmaya başlaması, bu uygulamanın yeniden hayata geçirilmesi olarak 

değerlendirilebilir. 

Cumhuriyet Dönemi’nde öğretmen yetiştiren kurumların değişik tip ve düzeyde eğitim 

kurumlarından meydana geldiği görülmektedir. Buna karşılık Türkiye’de ilkokullara öğretmen 

yetiştiren kurumların “Köy öğretmen okulları, Öğretmen okulları ve Köy enstitüleri” olduğu 

anlaşılmaktadır. Cumhuriyet Dönemi’nde öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan tüm kurumlar ve 

düzenlemeler yine de öğretmenin niceliksel ihtiyacını karşılamaya yetmemiştir. Bu açığın kapatılması 

için yedek subay öğretmenlik, vekil öğretmenlik, öğretmenlik formasyonu kursları, mektupla 

öğretmen yetiştirme, hızlandırılmış programla öğretmen yetiştirme ve eğitim fakültesi dışındaki 

fakülte mezunlarından öğretmen atanması şeklinde gerçekleşmiştir(Akyüz). 

Türkiye’de planlı dönem hazırlıkları yapılırken başlayan (aslında Cumhuriyet’le başlayan) ve 

geçen 25 yıllık planlı dönemde görülen başlıca öğretmen yetiştirme uygulamalarını Kaya (1989:116) 

şöyle özetlemektedir: 

1-1960’da lise mezunlarından yedek subay hakkı alınınca, bunlar subay öğretmen yapılmış, 

sonra da isteyenler asil öğretmenliğe atanmışlardır. 

2-Kaymakam, Hükümet Tabibi, Jandarma Komutanı gibi çeşitli meslekten olanlar her zaman 

öğretmen olarak ortaokul ve liselerde sınıflara sokulmuşlardır. 

3-1975’ten başlayarak ilköğretmen okulları klasik lise durumuna getirilmiştir. Bu okullar 

2015’ten itibaren tamamen kapatılmıştır. 

4-1974’ten itibaren “Mektupla Öğretmen Yetiştirme” marifetiyle öğretmen yetiştirilmiştir. 

5-Temel eğitim okullarına öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan iki yıllık eğitim enstitülerine 

öğrenciler siyasal ve ideolojik görüşlerine göre seçilmişlerdir. 

6-Öğretmen yetiştiren kurumların yönetici ve öğretmenleri akademik yeteneklerine göre değil, 

partizan hesaplarla göreve getirilmiş ve görevden alınmıştır. 

7-Yay-kur yoluyla binlerce öğretmen yetiştirilmiştir. 

8-Üç yılı birkaç haftaya sığdıran hızlandırılmış eğitim programlarıyla on binlerce öğretmen 

yetiştirilmiştir. 

Sonunda 6 Kasım 1981’de 2547 Sayılı YÖK Kanunu ile öğretmen yetiştiren kurumlar 

üniversiteye devredilmiştir (Kaya 1989: 117). 

YÖK Sonrası Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

1974 yılında çıkarılan Milli Eğitim Temel Kanunu, bütün öğretmenlerin yükseköğrenim 

görmesini zorunlu kıldığı için ilkokullara öğretmen yetiştirmek üzere iki yıllık Eğitim Enstitüleri 

açılmıştır. Bu dönemde ilk ve ortaokul öğretmenleri Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmen okulları 

ile Eğitim Enstitülerinden yetiştirilmekte, lise öğretmenleri ise Fakültelerden mezun olanlardan 
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istihdam edilmekteydi. 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği daha önce 

Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitelere bağlı olarak öğretmen yetiştiren yüksekokullar, enstitüler, 20 

Temmuz 1982’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında üniversiteler bünyesinde toplanmıştır. 

Bu aşamada dört yılık Yükseköğretim Okulları, Eğitim Fakültelerine, iki yıllık Eğitim Enstitüleri 

Eğitim Yüksekokullarına dönüştürülmüştür. Öğretmen yetiştirme yetkisinin üniversitelere 

devredilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı çevrelerince çok da benimsenmiş görünmüyordu. Yukarıda sözü 

edilen konuşma da bunun işaretlerini taşıyordu. Öğretmen yetiştirme işinin üniversitelere 

devredilmesinden sonraki uygulamaların, beklenen sonucu ortaya çıkaramaması, Milli Eğitim 

Bakanlığını sanki haklı çıkarır gibiydi. Nitekim bu süreçte de ülkemizde öğretmen yetiştirme bir sorun 

olarak eğitim sisteminin gündemini işgal etmeye devam etmiştir. Öğretmen yetiştirme görevinin 

üniversitelere bırakılması, kurumsallaşmasını tamamlayamamış olan eğitim bilimlerini derinden 

etkilediği gibi, öğretmen yetiştiren kurumların birden bire üniversiter birimlere dönüştürülmesi, eğitim 

bilimlerinin üniversitedeki akademik örgütlenmesine uygun olmadığı değerlendirilmektedir(Işıl, 

2011:19). 1990’lı yıllara gelindiğinde, öğretmen yetiştirme programlarının, çağın gerisinde kalındığı 

ve yenilenmesi gerektiği düşüncesi ağırlık kazandığından, 1994-1998 yılları arasında YÖK-Dünya 

Bankası işbirliği ile “Hizmetöncesi Öğretmen Eğitimi Projesi” adıyla bir proje 

geliştirilmiştir(Akdemir, A. Selçuk, 2013). Bu projenin gerekçeleri arasında dikkat çeken bazı noktalar 

şunlardır: 

*Varoluş amacı, “İhtiyaç duyulan alanlarda nitelikli öğretmen yetiştirme” olan eğitim 

fakülteleri, ‘bilim ve araştırma yapma’ amacıyla bu hedefinden sapmıştır. 

*Eğitim fakülteleri ile fen edebiyat fakülteleri arasında program benzerliği olmasına rağmen, 

aralarında bir işbirliği sağlanamamıştır.  

*Eğitim fakültelerinde ‘alan öğretimi’ konusu ihmal edilmiştir. 

*YÖK ile MEB arasında sağlıklı bir işbirliği sağlanamamıştır. 

*Eğitim fakültelerinin kaynakları nitelikli öğretmen yetiştirme doğrultusunda değil, temel 

araştırmalar yapma doğrultusunda kullanılmıştır. 

*Eğitim fakülteleri nitelikli öğretmen yetiştirmekten uzaktır.  

Bu nedenledir ki 1982 yılından beri öğretmen yetiştirme sisteminde dört düzenlemenin 

yapıldığı görülmektedir. Ortaya çıkan düzenlemelerin birbirini tekzip eden düzenlemeler olduğunu göz 

ardı etmezsek, öğretmen yetiştirme sisteminde neden mesafe alınamadığı daha kolay anlaşılabilir. 

YÖK kurulduktan günümüze kadar geçen sürede, Eğitim Fakültelerine yönelik dört önemli düzenleme 

gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemelerin her biri, birbirini ortadan kaldırmaya yönelikti. Örneğin 

uygulamalardan biri, ortaöğretim öğretmenliğini 5 yıla ve tezsiz yüksek lisans düzeyine çıkarırken, 

bundan sonraki uygulama, ortaöğretim öğretmenlerini yetiştirmeyi tekrar eski haline çeviriyordu. 1997 

yılında uygulanmaya konan öğretmen yetiştirme uygulaması, öğretmenlik mesleğini öğretmenlik 

teknisyenliği olarak düzenlemeyi amaçlamış bir uygulamadır. Bu uygulamanın temelinde belli 

alanlarda öğretimi gerçekleştirecek öğretim teknisyenlerini yetiştirme amacı yatmaktadır. Nitekim 

bugün öğretmen yetiştiren kurumların en temel sorunu, bu uygulamalardaki anafikrin sebep olduğu 

“öğretmenlik ruhunun yok olması” olarak değerlendirilmektedir. YÖK(1998)’de geçmişteki 
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öğretmenlik formasyonu derslerinin daha çok eğitim bilimleri alanındaki teorik bilgilerden oluştuğu 

belirtilerek, bu programların “öğretmene meslekte ihtiyaç duyacağı uygulamaya dönük bilgi, beceri ve 

bakış açıların kazandırmakta yetersiz kaldığı ileri sürülmüştür. Bu nedenle program değişikliği, 

öğretime ve alan bilgisine yönelik derslerin artırılması ve öğretmen yetiştirmenin eğitim bilimleri 

içeriğinin boşaltılmasına ve dolayısıyla öğretmenin mesleki formasyonunun zayıflatılmasına dönük 

olmuştur(Ünal, 2011). Nitekim bu uygulama ile programdaki eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi gibi 

dersler programdan kaldırılmış, öğretim ilke ve yöntemleri ile ölçme değerlendirme dersleri 

birleştirilerek programa konmuş, daha sonraki uygulamada bu uygulamadan kısmen vazgeçilmiştir. 

 Bu uygulamaların sebep olduğu en önemli olumsuzluklar şöyle özetlenebilir: “150 senelik 

öğretmen yetiştirme deneyimi ve birikiminin hiç hesaba katılmaması, öğretmen yetiştirme 

uygulamalarında varolan derslerin düzenlenmesindeki yanlışlar, branş öğretmenlerinin eğitiminin 

5,5/6 yıla çıkarılması, yapılması gereken uygulamaların imkânsızlıklar nedeniyle olması gerektiği 

kadar yapılmaması ya uygulama varmış gibi yapılması(sınıf yönetimi: 2-2), lisansta alınan derslerle 

lisansüstü diplomasının alınması, tezsiz yüksek lisans öğreniminin sertifika programına dönüştürülerek 

bozulması, bazı bölümlerin öğretmenlerinin 5,5/6 yılda, bazılarının 4 yılda öğretmen yetiştirmesi ile 

öğrenim süresinin tutarsızlığı, aynı öğretmenlik meslek bilgisi derslerini alan öğrencilere değişik 

diplomalar verilmesi, öğretmenlik mesleğini seçmenin lisans eğitiminin sonuna ertelenmesi, değişik 

öğretmen yetiştiren uygulamaların varlığı, tezsiz yüksek lisans alan öğretmenliğine başvuracak lisans 

mezunlarının fazlalığı(Kavcar, 2017).  

2006 düzenlemesi ile YÖK, 1997 yılında yeniden yapılanma ile gerçekleştirdiği 

düzenlemelerin birçoğundan vazgeçmek zorunda kalmıştır.  

1997 yılında kaldırılan genel kültür derslerinin oranları yeniden artırılmıştır. 

Uygulama okulu bulmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle uygulamalı ders saatleri ya kaldırılmış 

ya da azaltılmıştır. 

Öğretmen yetiştirme üniversiteye devredildikten sonraki dönemin genel değerlendirilmesi 

yapılacak olursa, denebilir ki; öğretmen yetiştirmenin üniversitelere devredilmesi, öğretmen 

yetiştirmenin bir uzmanlık haline gelmesi ve bu alanda bilimsel bilgi üretilmesi ve birikim sağlanması 

adına son derece önemli bir adım olmuştur(Özoğlu, M. 2010). Ancak üniversiteye bağlanmadan önce 

öğretmen yetiştiren kurumlarda var olan öğretmenlik ruhu, bilimsel çalışma ve kariyer edinme 

endişesiyle zayıflamış görünmektedir. Akademik çalışmalara çok fazla yoğunlaşma olduğundan, bu 

akademisyenler, milli eğitim sistemine yabancı, okuldan ve sınıftan kopuk bir teorisyen görüntüsü 

vermekte(Şişman 2009), öğretmenlik ruhundan yoksun bir davranış sergilemektedirler. 

Yukarıda sözü edilen proje, sorunlara kalıcı çözüm getirmekten uzak kalmıştır. Günümüzde 

öğretmen yetiştirme sorunu, geçmişte olduğu gibi devam etmektedir. 1997’de gerçekleştirilen eğitim 

fakültelerinin yeniden yapılandırılmasının gerekçelerinden çoğu, maalesef günümüzde aynı şekilde 

varlığını sürdürmektedir(Şişman 2009). 

Yeniden yapılanma çerçevesinde yürütülen bazı programlar, kâğıt üzerinde cazip ve kuramsal 

bir bütünlük içerisinde görünse de, uygulamada çeşitli aksaklıklarla karşılaşılmıştır. Örneğin, eğitim 

fakültesi-uygulama okulu işbirliği, kuramsal donanımdan ziyade uygulamaya ağırlık verdiği için son 
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derece isabetli bir adım gibi gözükse de, uygulamaya katılacak öğrencilerin kalabalık olması nedeniyle 

okul uygulamaları sağlıklı bir şekilde yürütülememiştir(Özoğlu, M. 2010). Yeniden yapılanma 

kapsamında programa konan sınıf yönetimi dersi (2-2) biçiminde düzenlenmişti; 2 saat teorik konular, 

2 saat uygulama. Uygulama okullarında uygulama yapacak öğrencilerin kalabalık oluşu, sınıf yönetimi 

için düşünülen uygulama saati, sınıflarda uygulanmaya çalışıldı. Daha sonra yapılan değişiklikle sınıf 

yönetiminin uygulaması tamamen kaldırılmıştır. Bu uygulamaya benzer durumlar başka bazı dersler 

için de geçerlidir.  

Bu düzenlemede alanla ilgili derslerin fen-edebiyat fakültelerinden alınması, öğretmenlik 

meslek derslerinin de eğitim fakültelerinde görülmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca lise öğretmenlerinin 

3.5yıl alan bilgisi dersleri+ 1,5 yıl meslek bilgisi derslerinden oluşmasına ilişkin uygulama da 

yürürlüğe konmuştur. Bu uygulama ile lise öğretmenleri 5 yıl öğrenim görmüş olacak ve yüksek lisans 

yapmış sayılacaktı. 2006 yılında bu “tezsiz yüksek lisans” uygulamasından vazgeçilmiş ve ortaöğretim 

öğretmenlerinin tekrar 4 yıllık yükseköğrenim görmeleri kararı uygulamaya geçirilmiştir. 

İnsanın mimarı ve insanın kişiliğini biçimlendiren bir sanatkâr olan öğretmen, eğitim 

sisteminin en temel öğesi olduğu için, öğretmenin niteliği ile eğitimin niteliği büyük ölçüde doğru 

orantılıdır. Bu bakımdan eğitim sistemi içinde görev alacak öğretmenlerin gerek hizmet öncesinde 

gerek hizmet içinde iyi bir biçimde yetişmesi/yetiştirilmesi, eğitim hizmetinin kalitesi bakımından 

önemlidir (Şişman 2003: 5). Öğretmen niteliği, salt hizmet öncesi eğitimin kaliteli olması ile 

artırılamaz. Hizmet öncesi eğitim öğretmen adayı seçimi ve üniversite eğitiminin kaliteli olması 

kaliteli öğretmen yetiştirmek için olmazsa olmaz şarttır, ama asla yeterli değildir. Çünkü yeni mezun 

bir öğretmen adayından 20 yıllık bir tecrübe beklemek hem onu yetiştiren kuruma hem de sözkonusu 

adaya haksızlıktır. Öğretmenlik büyük oranda, hizmet içindeki kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri 

geliştirilebilir ve kaliteli hale getirilebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

1981 yılında kurulan YÖK, kuruluşundan beri, Türkiye’deki öğretmen yetiştirme görevini 

üstlenmiş bulunmaktadır. Bu görev, Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin nitel ve nicel olarak 

gelişmesine katkıda bulunmak olarak değerlendirilmektedir. 

YÖK, bütün yükseköğretim kurumlarının eşgüdümü, programların geliştirilmesi ile ilgili 

olmasına rağmen, öğretmen yetiştirme kurumları olan eğitim fakültelerine daha fazla müdahil olduğu 

görülmektedir. Nitekim 1990’lı yıllardan günümüze eğitim fakültelerinin programları ile ilgili 4 

önemli “yapılanma” projesi geliştirilmiştir. Bu projelerin neredeyse hepsi, birbirini tekzip etmek üzere 

kurgulanmış olduğu görülmektedir. Bir sistemde çok fazla değişikliklerin yapılması, sistemin enerji 

kaybı yaşamasına neden olacağından, bu değişiklikler olumlu sonuçlardan çok, olumsuz sonuçlar 

ortaya koymuştur. Buna karşılık diğer alanlarda buna benzer bir müdahale görülmemektedir. Mesela 

hukuk, mühendislik, tıp alanlarında böylesine bir müdahalenin olmadığı görülmektedir. 

Öğretmen yetiştiren kurumlardaki öğretim elemanlarının alana uzak durmaları, öğretmen 

yetiştirmenin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Öğretmen yetiştiren öğretmenlerin daha çok 

kariyer edinme peşinde koşmaları, onların öğretmenlik yapmalarına engel olmaktadır. İyi öğretmen 
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olmadan iyi öğretmen yetiştirmenin imkânsız olduğu gerçeği sistemin önemli bir sorunu olarak dikkat 

çekmektedir. 

Öneriler 

Öğretmen yetiştirme ile ilgili özel bir milli eğitim şurasının toplanması, öğretmen 

yetiştirmenin kalitesine önemli katkılar yapabilir. 

Öğretim üyeliğinin önemli rollerinden biri olan “öğretim-hocalık” görevinin önemli hale 

gelmesi için gereken tedbirler alınmalıdır. Mesela akademik teşvikte öğretim etkinliklerine de belli bir 

oranda puan verilmesi hayata geçirilebilir. 

Eğitim fakültelerinde önemli bir sorun olan “öğretmenlik ruhunun” olmayışı, öğretim 

üyelerinin öğretim etkinliklerini önemseyecek uygulamalarla telafi edilebilir. 

Eğitim fakültelerinin programları sık sık değişmemeli; değişiklikler mutlaka ilgililerin de 

katkısıyla yapılmalıdır. 

Öğretmen yetiştirme dünyanın her yerinde, bütün mesleklerde olduğu gibi, iki aşamalı bir 

süreçtir. Bu süreçlerden biri hizmet öncesi eğitim süreci, diğeri de hizmet içi eğitim sürecidir. Ancak 

ülkemizde öğretmen yetiştirme daha çok, hizmet öncesi yetiştirme olarak bilinir ve değerlendirilir. 

Bundan dolayı öğretmenlik mesleğine giriş, oradan emekli olmak için yeterlidir; hizmet içinde ayrıca 

bir eğitime çok kez gerek yoktur. Oysa sistemin en temel öğesi olan öğretmenin kalitesini yükseltmek 

için her iki sürecin de işlevsel hale getirilmesi kaçınılmazdır. Bundan dolayı öğretmenin yetiştirilmesi 

sürecinin her iki boyutunun da değerlendirilmesi zorunludur. Öğretmenlerin “işbaşında eğitim”, 

“hizmet içi eğitim” ve “Lisansüstü eğitim” gibi eğitim imkânları ile kişisel ve mesleki gelişimlerinin 

sağlanması, öğretmenliklerinin kalitesini artırmada önemli işleve sahiptir. Eğitim yöneticileri 

öğretmenlerin niteliğinin artırılması noktasında bu imkânlardan yararlanarak, okulların “öğrenen 

örgüt” olmasını sağlaması hem eğitimin kalitesinin artırılmasına hem de öğretmenlerin mesleki ve 

kişisel gelişimlerine yardımcı olacaktır. 
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ÖZET 

Örnek olay yöntemi kültürümüzde “kıssadan hisse almak” tabiri ile bilinen, “hikâye, rivayet, olay, 

anlatış, anlatış tarzı” anlamına gelen bir yöntemdir. Örnek olay yöntemi, hem araştırma modellerinden biri, hem 

de öğretim yöntemlerinden biri olarak kullanılmaktadır. Örnek olay yöntemi, bir öğretim yöntemi olarak ilk defa 

1920’li yıllarda Harvard Üniversitesi İşletme Okulu’nda uygulamaya konularak günümüze kadar çok sıkça 

kullanılagelmiştir. Örnek olay çalışması, öğretimde günümüzde sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak 

bilinmektedir. Öğretimde kullanılan örnek olay yöntemi, gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin, sınıf 

ortamında tartışılarak, konuya ilişkin çözüm önerilerinin geliştirildiği bir yöntem olarak bilinmektedir. 

Öğrencilerin sorunlu bir olaya aktif olarak katılmalarını gerektiren bu yöntem, özellikle sosyal bilimlerde, bu 

arada din eğitiminde de pek çok konunun, örnek olay biçiminde sınıfa getirilip, incelenme fırsatı yakalanması 

mümkündür. Eğitim araştırmalarında örnek olay yöntemi, eğitim-öğretim uygulamalarında ortaya çıkan 

sorunların, olayların, nedenlerini ve nasıllarını kolayca gösterebilecek niteliktedir. Bu yöntem, eğitim sisteminde 

ortaya çıkan sorunların gerçek ve nesnel bir şekilde açığa çıkmasına fırsat verir. Eğitimde ortaya çıkan sorunların 

derinlemesine anlaşılmasına uygun bir yöntem olan örnek olay yöntemi, öğretmenlerin öğretim liderliği 

konusunda önemli ipuçları vermeye de uygundur. Öğretmenlerin kalitesi ile ilgili gerçekçi bilgilere, örnek olay 

yöntemi ile ulaşma ihtimali yüksektir. 

 Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin uygulamalarından yola çıkarak, okul müdürlerinin 

davranışlarını anlamaya çalışmaktır. Bu amaca örnek olay yöntemi marifetiyle ulaşılmaya çalışıldı. Araştırma, 

okul müdürleriyle ilgili 4 örnek olay üzerinden gerçekleştirildi. Bu örnek olaylar, eğitim yönetimin bilimsel 

bulguları ile yorumlanmaya çalışıldı. 

Bu örnek olayların ortaya koyduğu en önemli sonuçlardan biri, okul müdürlerinin geleneksel okul 

müdürü davranışların terk etmeye başladıkları ve çağdaş yönetim yaklaşımlarına uygun davranışlar sergiledikleri 

hususudur. 

Bu oturumda, okul müdürlerinin davranışları, kritik örnek olaylar üzerinden tartışılıp anlaşılmaya 

çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Örnek olay, Okul Müdürlüğü, Kıssadan hisse 

ABSTRACT 

The case study method is known in our culture as almak taking shares from the story ”, which means“ 

story, narration, event, narration, narration style.. The case study method is used both as a research model and as 

a teaching method. The case study method was first put into practice at Harvard University School of Business in 

the 1920s and has been used frequently as a teaching method. Case study is known as a frequently used method 

in teaching today. The case study method used in teaching is known as a method in which real life problems are 

discussed in the classroom and solutions are proposed. This method, which requires students to actively 

participate in a problematic event, is possible to bring many of the subjects into the classroom in the form of case 

studies and examine them, especially in the social sciences and in religious education. The case study method in 

educational research is able to easily show the causes and the problems of the problems, incidents that arise in 

the educational applications. This method allows the real and objective revelation of the problems that arise in 
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the education system. The case study method, which is suitable for in-depth understanding of the problems that 

arise in education, is also suitable for providing important clues about teachers' teaching leadership. Realistic 

information on the quality of teachers is likely to be achieved through case studies. 

 The aim of this study is to understand the behaviors of school principals based on the practices of 

school principals. This objective was tried to be achieved through case study method. The research was 

conducted on 4 case studies related to school principals. These case studies were interpreted with the scientific 

findings of educational administration. 

 One of the most important results of these case studies is that school principals have started to abandon 

traditional school principal behaviors and behave in accordance with contemporary management approaches. 

 In this session, the behavior of school principals will be discussed and understood through critical case 

studies. 

Keywords: Case study, School Directorate, Stories from the Stories 

 

GİRİŞ 

Yeni bir yüzyılı yaşamaya başladığımız günümüzde, eğitimde kalitenin üzerinde her 

zamankinden daha çok durulduğu görülmektedir. Çünkü içinde bulunduğumuz çağ, “bilgi çağı” olarak 

bilinmektedir. Geleceğin toplumlarını bilgi çağının insanları oluşturacaktır. Bilgi çağının insanlarını, 

günümüzde olduğu gibi, yarın da “okul” denilen örgüt yetiştirecektir. Okul denilen bu örgütün kaliteli 

eğitim yapabilmesi için okul denilen bu örgütün dünden daha farklı ve daha iyi yönetilmesi 

zorunludur. Klasik eğitim sistemlerinin “öğreten okulları” ndan, bilgi çağının “öğrenen okulları” na 

geçilmesi, bilgi çağının ruhuna uygun düşmektedir. Eğitim yönetiminin ayrılmaz bir parçası olan okul 

yönetimi, okulda var olan insan ve madde kaynaklarını etkili ve verimli kullanabilme bilgi ve 

becerisidir. Geçmişin okul yönetiminde okulu patronca yöneten okul müdürü, bilgi çağında okulu 

öğretmenlerle etkileşime girerek, okul iklimini olumlulaştırarak, öğretmenlerin yeterlik duygularını da 

olumlu yönde etkileyerek(Balcı 1996), okulu etkili ve verimli bir biçimde işletmeyi temel görev 

bilmeyi öğrenmekle yükümlüdür. Okul yöneticiliği geleneksel okul yöneticiliğinde olduğu gibi, okulu 

patronca yönetmek değil, öğretmenleri yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde en üst düzeyde 

değerlendirerek, onların gelişimlerine sürekli katkı sağlamayı amaçlayan bir yönetim tarzı 

benimsemek zorundadır. 

Gelişmiş ülkelerdeki okul yönetimi anlayışında yönetimde insan ilişkileri kuramının etkisiyle 

önemli değişikliklerin ortaya çıktığı bilinmektedir. İnsan ilişkileri yaklaşımının eğitim sistemine 

egemen olması sonucu, öğretmenlerle okul müdürlerinin çatışan, birbirine soğuk duran ve birbirini 

akran kabul etmeyen bir anlayışın yerine, her iki tarafın da “önce insan”, sonra “öğretmen” veya “okul 

müdürü” olduğu kabul edilen bir anlayış ortaya çıkmıştır. Böyle bir anlayışın egemen olduğu bir 

yönetim sisteminde, okul müdürleri, kusur aramak değil, sistemin gelişmesine katkı yapmak için 

sistemdeki insan kaynaklarına katkıda ve rehberlikte bulunmak üzere görevli olduklarına inanırlar. Bu 

inançla okul müdürleri öğretmenleri de yönetime katarak, okulu “yönetişim” yaklaşımı ile yönetmeye 

çalışırlar. Ne var ki, Türk eğitim sistemindeki eğitim yönetimi uygulamaları, çağdaş yönetim kuramı 

ile uyumluluk göstermemektedir. Okutan(2003)’ın yaptığı bir araştırma; okul müdürlerinin mevzuat 
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bekçiliği yaptıklarına, öğretmenlere rehberlik yapmadıklarına, öğretmenlere danışmadıklarına, daha 

çok formalitelere bağlı yöneticilik yaptıklarına ilişkin ilginç sonuçları ortaya koymuştu. Araştırmalar, 

okul yöneticiliği uygulamalarında, öğretmenlerin okul müdürlerinden bekledikleri ile okul 

müdürlerinin öğretmenlerden bekledikleri hususlara bakıldığında, okul müdürlerinin daha çok klasik 

yönetim kuramlarına uygun bir yöneticilik sergilediklerinin ipuçlarını vermektedir. Okul müdürlerinin 

klasik yönetim kuramlarında yer alan “emretme” ve “kontrol” ü daha çok ön plana çıkardıkları(Başar 

1993), okul müdürlerinin okulu tek adam mantığı ile yönetmeye çalıştıklarına ilişkin ipuçları bir hayli 

fazladır. Eğitim sisteminde okulun yönetimsel kalitesi kadar başarıdan söz edilebilir. Nitekim bu 

görüş, “Okul müdürü kadar kalitelidir.” biçiminde özetlenmektedir. Bu nedenle okul müdürlerinin 

davranış biçimleri, okul başarısının temel belirleyicilerinden biri sayılmaktadır.  

Bilgi çağında yönetmesini bilmeyen okul müdürü(girişimci), başarılı olamayacaktır. 

Yaratıcılığı öğrenemeyen bir yönetim de fazla uzun ömürlü olamaz. Liderlik başkalarının hiç 

yapmayacakları veya kötü yapmakta bile zorlanacakları bir işi yapabilmekte yatar(Drucker,1999); 48). 

Bilgi toplumuna geçiş, kişiyi merkeze yerleştirmektedir. Girmiş olduğumuz bilgi toplumunda 

merkez olan “kişidir”. Bilgi toplumunun çekirdeğinde eğitimli kişi kavramının yatması 

zorunludur(Drucker,1993; 292). Bu durum eğitimde “öğrenci merkezliliği” öne çıkarmış ve eğitim 

yönetiminin bu anlayışın geçerli olduğu bir paradigmaya bürünmesine neden olmuştur. Bu nedenden 

dolayı da okul yöneticilerinin kişiyi(insanı) merkeze alan bir paradigma ile okulu yönetmeleri zorunlu 

hale gelmiştir. Okul çalışanları okulda belirlenmiş bir hiyerarşi içinde yer almakta ve okulu 

kurgulayan belirli bir mevzuata uygun davranışlar sergilemektedirler. Okul müdürü ve diğer insan 

kaynaklarının(işgörenler) rolleri yukarıda belirtilen okul ve eğitim sistemi hiyerarşisine bağlı olarak 

tanımlanmaktadır. Eğitimde ortaya çıkan değişim ve yenileşmeye paralel olarak, okul müdürlerinin 

sorumlulukları ve rolleri de değişim göstermektedir. Küresel dünyanın ihtiyaç duyduğu birikime sahip, 

bilgi toplumunun gerektirdiği bireyler yetiştirmek açısından okulların yeni bir vizyon geliştirmesinin 

de gerekliliğinden söz edilebilir(Çalık ve Er, 2014).Okul müdürlerine yüklenen bu yeni görev 

sorumluluklar, okul müdürlerinin klasik yöneticilik davranışları ile karşılanması zordur. Bundan 

dolayı okul müdürlerinin yönetimi “yönetişime” dönüştürmek ve yüklenmekte oldukları 

sorumluluklara ancak liderlik etmeleri beklenmekte(Hughes 2010, Akt. Akın, 2014) olup, çağımızın 

okul yöneticisinin müdür değil, “okul lideri” olması üzerinde durulmaktadır. Okul lideri olmak yeni 

sorumlulukların bilincinde olmayı zorunlu kılar. Okul lideri; hesap verebilen, öğrenci merkezli eğitimi 

önceleyen, eğitim bilimlerinin bulgularına göre kararlar verebilen, bir taraftan küreselleşmeyi bilinçli 

bir biçimde izleyen ve yöneten, bir taraftan da bilgi toplumunun gerektirdiği eğitimli bir insan olma 

yolunda başarılı olan bir insan olmak zorundadır. Bu çağın şartlarında, sadece yukarıda sözü edilen 

hiyerarşinin belirlediği rolleri yerine getirmek, mevzuat bekçiliği yapmak, bilgi toplumunun okul 

liderliği için yetersiz kalacaktır. 

Eğitim örgütlerinin başarısında okul yöneticisinin sahip olduğu niteliklerin belirleyici rol 

oynadığı birçok araştırmacı tarafından dile getirilmektedir(Tonbul ve Sağıroğlu, 2012). Okul 

yöneticilerinin davranışlarına ilişkin yapılan bu araştırma bulguları, daha çok anket tekniği ile veri 

toplanarak elde edilmiştir. Bu tür tekniklerle elde edilen araştırma sonuçlarının nicel sonuçlar verdiği, 

oysa sistemin kalitesinin anlaşılmasına dönük çalışmaların daha çok “nitel” araştırmalarla daha iyi 

sonuçlar vereceği hususu bilinen bir gerçektir. Bir anlamda okul yöneticileri ile öğretmenlerin idari 

ilişkilerinin nasıl olduğunu anketlerle değil, öğretmen ve öğrencilerin gözlemlerine dayalı olarak 
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değerlendirebilmek, sistemin işleyişinin ne kadar bilgi çağının ruhuna uygun olduğuna ilişkin daha iyi 

sonuçlar verebilir. Okul yöneticilerinin “kritik yönetimsel davranışları” nı, yönetim biliminin kuramsal 

temelleri ile ilişkilendirerek değerlendirmenin, okul yöneticiliğimizin “bilgi toplumu insanı 

yetiştirecek bir okul yöneticiliğinin neresinde olduğuna” ilişkin bazı ipuçları verebilir.  

Amaç 

Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin yönetimsel davranışlarının niteliklerini anlayarak, 

Türk Eğitim Sisteminin okul yönetimi boyutunu anlamaktır. Bu çalışmada okul yönetimi 

uygulamaları, yaşanmış örnek olaylardan yola çıkılarak anlamaya çalışılmıştır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada örnek olay yöntemi ile öğretmenlerden derlenen bazı kritik davranışları 

örnekleyen örnek olaylardan elde edilen bilgiler ışığında, okul müdürlerinin yönetimsel davranışları, 

yönetim bilimi kuramları ışığında değerlendirilmiştir. Örnek olay, gerçek kişilerce yaşanmış olayların 

rasyonel olan ve olmayan yönleriyle öğrenme ortamına yansıtılması(Güçlüol 1985) biçiminde 

açıklanmaktadır. Gerçek okul müdürü-öğretmen, okul müdürü-öğrenci ilişkisinin biçiminin 

örneklediği bu yöntemde çağdaş eğitim yönetimindeki kuram ile gerçeğin biraraya getirilmesi 

sözkonusudur. Örnek olay yöntemi, aynı zamanda okul ortamında ortaya çıkan yönetim 

davranışlarından kaynaklanan sorunların nedenlerini ve nasıllarını daha kolay gösterebilecek 

niteliktedir(Karasar 1991). Durum çalışması diye de bilinen bu yöntemin, durum çalışmasının “nasıl” 

ve “niçin” sorularını temel alan, araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayı derinliğine 

incelemesine olanak veren bir araştırma yöntemi olduğunu söylemek mümkündür(Yıldırım ve Şimşek 

2006; 276). Vaka çalışması olarak da bilinen örnek olay yöntemi, sınırlı bir sistemin derinlemesine 

betimlenmesi ve incelenmesidir. Vakalar(örnek olaylar) için yöneticileri seçebiliriz(Merriam ;40-41). 

Bu araştırmada okul yöneticileri örnek olay incelemesine dâhil edilmiştir. 

Okul yönetiminde örnek olay uygulamasında şu yöntem izlenmiştir: Eğitim yönetimi yüksek 

lisans dersinde öğretmen öğrenciler(Bu programda öğrenim gören öğrencilerin tamamı, en az 5 yıllık 

öğretmenlik deneyimine sahip öğretmen ve yöneticilerden oluşmaktadır. Programda yer alan “Eğitim 

yönetiminde örnek olaylar” dersi kapsamında öğrenciler öğretmenlik yaptıkları okullarda yaşadıkları 

veya tanık oldukları okul yönetimi olaylarından bir olumlu, bir olumsuz örnek vermeleri istendi. 

Öğrenciler(öğretmenler), okul yönetiminde okul müdürü ile yaşadıkları örnek olayları hikâye ettikten 

sonra, eğitim yönetimi ve denetimi  yüksek lisansında öğrendikleri kuramsal bilgiler ışığında bu 

olayları yorumlayıp açıklamaya çalıştılar. Uygulamada öğrenci, okul müdürünün yönetsel davranışını 

örnekleyen olayı hikâye ettikten sonra, gruba bazı örnek sorular sorarak, okul müdürünün bu olaydaki 

tarzını eleştirel biçimde tartışmaya açtı. Böylece derslerden edinilen kuramsal bilgilerin somut bir olay 

üzerinde uygulama fırsatı ortaya çıkmış oldu. Bütün tartışmaların moderatörlüğü ders sorumlusu 

öğretim üyesi tarafından yapıldı. 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

461 

Örnek Olay 1 

Nazik Okul Müdürü 

Okul müdürümüz okula yeni atanmıştı. İkinci dönem genişletilmiş zümre öğretmenler 

toplantımız vardı. Toplantı saat 09:00’ da başlayacaktı. Toplantıya 10 dakika geç kaldım. Toplantı 

salonuna çıktığımda ilçe milli eğitim şube müdürü toplantıya gelmişti. Yanında da okul müdürümüz 

vardı. Şube müdürü bana sert bir ifadeyle; “Hocam, sen neden geç kaldın? Neredeydin bakalım!” dedi. 

Ben henüz cevap verme fırsatı bulamadan, şube müdürü tekrar bana; “Çıkar elini cebinden!” dedi. Ben 

de biraz kasıtlı olarak, “Soruşturma mı açarsınız?” diye sordum. Bu tatsız konuşmadan sonra odadan 

ayrıldılar. Ertesi gün, okul müdürümüz beni odasına çağırdı. Gittim. Hiç beklemediğin bir şekilde, 

beni güzel karşıladı. Yaptığın işin yanlış olduğunu, çok nazik bir şekilde bana açıkladı. Haklıydı. Ben 

de kendisinin yanında böyle bir saygısızlık yaptığım için ondan özür diledim. Şube müdürünün bana 

kasıtlı davrandığını söyledim. Okul müdürü de, böyle şeylerin bazen olabileceğini, ama bizim nezaketi 

terk etmemiz gerektiğini, daha dikkatli olmam gerektiğini çok uygun bir ifade ile beni rencide etmeden 

hatırlattı. O günden sonra okul müdürüme sevgimden, görevime daha bir adanmışlıkla bağlandığımı 

söyleyebilirim.   

Bu örnek olayda, yanlış davranışı açıkça belli olan bir öğretmen, bu yanlış davranışı tepkisel 

bir yaklaşımla yönetmeye çalışan bir şube müdürü ve bu yanlış davranışı insan ilişkileri yaklaşımı ile 

yöneten bir okul müdürü var. 

Öğretmen öncelikle toplantıya geç kalarak, yanlış yapmıştır. Daha sonra, elleri cebinde ve 

saygısızca denilebilecek bir tarzda amirleri ile iletişim kurmaya çalışarak, başka bir yanlış yapmıştır. 

Öğretmenin bu yanlışlarını “tepkisel modelle” yönetmeye çalışan şube müdürü, klasik yöneticilik 

örneği ortaya koymuştur. Okul müdürü, öğretmeni uygun bir dille uyarmakla kalmamış, ona nasıl 

davranacağını anlatarak önemli bir lider yöneticilik davranışı ortaya koymuştur. Okul müdürünün 

üslubu, öğretmenin gönlünü kazanmasına sebep olduğu için öğretmenin işini daha iyi yapabilmesine 

katkı sağlamıştır. Nitekim öğretmen bu olaydan sonra, görevinde daha “özenli” olmaya çalıştığını 

ifade etmiştir. Buradaki okul müdürünün davranışı, lider yönetici davranışı örneğini 

somutlaştırmaktadır. Böyle yönetici davranışları bulunan okul müdürlerinin varlığı, eğitimin 

kalitesinde istenen düzeye geleceğimize ilişkin ümitlerimizi artırmaktadır. 

Örnek Olay 2 

Öğretmenine Güvenen Okul Müdürü 

Okulun en aktif ve etkili öğretmenlerinden biriydi. Bütün zamanını “Öğrencilere nasıl daha 

çok yararlı olabilirim?” diye düşünerek geçiren bir öğretmendi. Araştırmacı ve yeniliklere açıktı. 

Hatıralarından çok hayalleri ile hayatını şekillendirmeye çalışırdı. Okul müdürü, öğretmenin bu 

özelliklerini biliyor ve onu her zaman destekliyordu. Ama bir sorun vardı: Öğretmen müfettiş 

gördüğünde eli ayağı birbirine dolaşıyor, hatta konuşamaz hâle geliyordu. Günlerden bir gün sınıfta 

ders işlerken, koridordan sesler duymaya başladı. Müfettişler okula denetim için gelmişlerdi. 

Heyecanlandı. Aynı anda telefonu çaldı; arayan annesiydi. Çocuğu hastalanmış ve acilen hastaneye 

gitmesi gerekiyordu. Ne yapacağını şaşırdı. Teneffüsü zor bekledi. Okul müdürünün odasına yöneldi. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

462 

Okul müdürünün odasından müfettişlerin seslerini duydu; cesaret edip içeri giremedi. Ne yapacağını 

şaşırdı. Bir köşeye geçip ağlamaya başladı. O sırada okul müdür yardımcısı, koridorda göründü. 

Öğretmeni görünce yanına geldi. Sorunu öğrendi. Okul müdürünün odasına girdi. Müdüre öğretmenin 

durumunu anlattı. Müdür, dışarı çıkıp öğretmenin yanına geldi. Öğretmeni dinledi ve hemen hastaneye 

gitmesini söyledi. Öğretmen, müfettişlerin okulda olmasından dolayı hastaneye gidemeyeceğini 

söyledi. Okul müdürü, bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu söyleyip öğretmeni hastaneye 

gönderdi. 

Bu örnek olayda, okulu sadece mevzuatla yönetmeyen bir okul müdürü var. Bu okul müdürü, 

okulda müfettişler olmasına rağmen, annesinden acil telefon alan öğretmene, risk alarak izin vermekle 

liderce bir yöneticilik örneği ortaya koymuştur. Okul müdürü, bu tutum ve davranışı ile bu öğretmenin 

daha sonraki çalışmalarında daha istekli görev yapmasına kapı açmıştır.  Bu okul müdürü, “lider 

yönetici” olarak adlandırılmasını hak ediyor. 

Örnek Olay 3 

Kızgın Veliyi İkna Eden Müdür 

Öğretmenliğinin ikinci yılıydı. Karadeniz’in yüksek bir köyünde, bir yatılı ilköğretim bölge 

okulunda görev yapıyordu. Adaylığı yeni kalkmıştı. Yatılı bölge okulunda görev yaptığı için haftada 

iki gün nöbetçi belletmen olarak 24 saat süreyle nöbet tutuyordu. Bu nöbetlerde doğal olarak çok 

yoruluyordu. Yine böyle bir yorucu nöbet esnasında, pansiyonun elektrik şalterleriyle oynayan bir 

öğrenciye, kendisini kontrol edemeyerek bir tokat attı. Sonradan çok pişman oldu, ama bir kere 

vurmuştu. Öğrencinin yanağı morarmış ve şişmişti. Sabah olduğunda, tokat attığı öğrenci, 

pansiyondan kaçmıştı. Daha sonra öğrenci, velisi ile okula geldi. Veli, doğal olarak çok sinirliydi. 

Bunun sorumlusu olan öğretmeni bulup, hesap sormak istiyordu. Durumu öğrenen okul müdürü, 

derhal veliyi ve öğrenciyi okulun girişinde karşılayıp odasına buyur etti. Kızgın veli, önce, odaya 

gitmek istemediyse de müdür, onu ikna etmeyi başardı. Müdür odasında, öğrenci velisini yatıştırmayı 

başarmıştı. Okul müdürü, kızgın öğrenci velisiyle öğretmenin karşı karşıya gelmelerine fırsat 

vermeden, olayı yatıştırmıştı. Daha sonra öğretmeni çağırarak, olayı bir de öğretmenden dinledi. 

Öğretmene, yaptığının çok yanlış olduğunu, bu sefer sorunu çözdüğünü fakat bir daha böyle bir şey 

olmaması gerektiğini uygun bir dille anlattı. 

Bu örnek olayda, şiddet kullanan öğretmen var. Daha sonra pişman olduğu anlaşılan 

öğretmen, sinirlerine hâkim olamayıp, istenmeyen davranış gösteren öğrenciye tepkisel olarak, 

istenmeyen öğretmen davranışı göstermiştir. Klasik öğretmen davranışı olan “tepkisel yönetim” 

davranışı gösteren bu öğretmen, haklı iken haksız duruma düşmüştür. Öğretmenin bu şiddete dayalı 

tepkisel davranış, öğrencinin okuldan kaçmasına sebep olmuştur. Okuldan kaçan öğrencinin velisi, 

haklı olarak, bu işe sinirlenmiş ve okulun kapısını çalmıştır. Okul müdürü, veliyi kapıda karşılayıp 

odasına buyur etmiş ve sorunu okulda çözmeyi başarmıştır; okul müdürü öğretmenin tepkisel 

davranışına karşılık “önlemsel” davranış sergileyerek sorunu liderce yönetebilmiştir. Bu olaydan sonra 

öğretmen, bir daha böyle bir davranışı kolay kolay göstermemiştir. 
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Öğrenci ne yaparsa yapsın, asla şiddetin kullanılmayacağını bilmek için bu işin uzmanı 

olmaya gerek yoktur. Ben olsaydım, asla şiddet kullanmazdım; bu sorunu öğrenci ile iki medeni insan 

gibi konuşarak, liderce yönetmeye çalışırdım. 

Örnek Olay 4 

Gitti Klasik Müdür, Geldi Lider Müdür 

İlk görev yerim ve öğretmenlikte ilk yılımdı. Okul müdürü bize karşı çok esnek davranın bir 

yöneticiydi. İlk zamanlar hoşuma gitmişti ama zaman içindeki gözlemlerime göre, müdürün öğrenci, 

öğretmen ve veliye karşı esnek davranışları, okulun işlerini aksatıyordu. Okulda bir boşluk hâkimdi. 

Müdür yardımcıları okulu toparlamaya, bir düzene koymaya çalışıyorlardı. Fakat yine de her zaman 

son söz, okul müdürünün oluyordu. Bir süre sonra, geçmiş yıllardaki bazı olaylardan dolayı okul 

müdürü ve daha önceki müdür yardımcısı soruşturma geçirerek tayinleri başka ilçelere öğretmen 

olarak yapıldı. 

Yeni okul müdürümüz, genç, azimli ve gayretli idi. Kimseyi kırmamaya çalışıyor ama 

olumsuzlukları uygun uyarılarla ilgililere hatırlatıyordu. Çoğu zaman akşamları da okuldaydı; 

çalışırdı. Onun bu gayretleri, zaten hemen hepsi yeni mezun ve idealist olan öğretmenler üzerinde 

olumlu etki yapıyor, bütün öğretmenler daha bir istekle çalışıyorlardı. Okulumuz yatılı bir okuldu. 

Akşam nöbeti olmayan öğretmenler bile nöbete gelip, etütlerde öğrencilere yardım ediyorlardı, çünkü 

okul müdürü bizi motive ediyordu.  

Yeni okul yönetimi, eksikliklere el atıyor, düzenlemelerde bulunuyordu. Okulun çehresi yeni 

yönetim tarzından dolayı güzelleşmeye başlamıştı. 

Okul müdürünü, nöbetimin olduğu bir günde, elinde ders kitabı ile etüde giderken gördüm. 

Merak edip sordum. Derslerine girmediği lise son öğrencilerinin ricası üzerine onlara ders verecekti. 

Derste sonra öğrencileri gözlemledim; çok memnunlardı. Kendimce şöyle yorumladım: Bu kadar işin 

içinde, üstelik dinlenme saatinde okul müdürü, öğrencilere özel zaman ayırmış ve onlarla ilgilenmişti. 

Bu ilgiden dolayı, öğrencilerde büyük bir çalışma azmi ortaya çıkmıştı. Bu alkışlanacak bir eğitimci ve 

liderlik davranışıdır. Bu okul müdürü, okulunu “öğrenen örgüt” yapmaya çalışan ve bunu başaran bir 

lider yönetici modeli olarak değerlendirilmelidir. O sene okulumuz, üniversite sınavlarında önceki 

yıllara nazaran, göze gelebilecek bir başarı elde etmişti. 

Bu örnek olayda, klasik okul müdürü ile lider okul yöneticisi tipini aynı anda görüyoruz. Bu 

örnekteki iki okul müdürünün davranışı, bütün okul müdürlerine örnek olarak okutulmalı; “Lider okul 

müdürü nasıl olur?” sorusunun cevabı somut bir biçimde buradaki idealist okul müdürünün şahsında 

öğretilmelidir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Eğitim yönetiminde ortaya çıkan örnek olaylar, genellikle klasik okul müdürü/eğitim 

yöneticisi davranışlarını örneklemektedir. Bu araştırmada seçilen örnek olayların daha çok eğitim 

liderliğinin ipuçlarını taşıyan örnek yöneticilerin olması, eğitim sistemi açısından ümit verici bir 

durumdur. 
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Bu araştırmada örnek olaylardaki kahramanlar, geleneksel okul yöneticisi olmaktan çok, lider 

eğitim yöneticisi olmayı hak ediyorlar.  

Örnek olayda adı geçen şube müdürü, tam da “klasik yönetici”, “tek adam” tipinin somut 

örneğini sergilemektedir. Bu şube müdürünün yer aldığı örnek olaydaki okul müdürü ise, insanı 

merkeze olan, “önce insan” diyebilen, insan ilişkileri yaklaşımına uygun davranabilen bir yönetici 

olması hasebiyle “lider yönetici” olarak anılmayı hak ediyor. 

Okul müdürü, öğretmeni” personel” olarak değil, “insan kaynakları” yaklaşımı ile 

değerlendirdiğinden dolayı, “lider yönetici” olarak değerlendirilmesi gerekir. 

Bir öğretmenin “tepkisel davranışına” karşılık “önlemsel” davranış gösteren okul müdürü de 

lider yöneticidir. 

Örnek olaylarda görülen bir başka okul müdürü, okulu “öğrenen örgüt” yapmak için çaba sarf 

eden bir lider yönetici olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu müdürün şahsında, “Lider okul müdür nasıl 

olunur?” sorusunun cevabı somut bir biçimde karşılık bulmaktadır. 

Bu örnek olaylardan yola çıkarak şu sonuca ulaşmak mümkündür: Türk eğitim sisteminin 

temel unsurlarından biri olan eğitim yöneticileri/okul müdürlerinin klasik yöneticilik anlayışından 

çağdaş yöneticilik anlayışına doğru evrildikleri söylenebilir. Buna göre, okul müdürü/eğitim 

yöneticilerinin klasik yönetim anlayışlarını bırakma eğiliminde oldukları söylenebilir. Bu durum da 

eğitim sisteminin gelecekte çok daha iyi bir yönetim yaklaşımına uluşabileceğinin işaretlerini 

taşımaktadır. 

Öneriler 

Eğitim fakültelerinde okutulan Türk Eğitim Sistemi dersinin kuram-uygulama ilişkisi 

içerisinde verilebilmesi için, bu tür örnek olayların sınıflarda paylaşılması ve tartışılması, eğitim 

yöneticisi/okul yöneticisi adayı olan öğretmenlerin, okullarda/eğitim sisteminde nelerin 

yaşanabileceğinin ipuçlarını yakalayabilecek fırsatlar verilmesi için fırsatlar yaratılmalıdır. 

“Örnek olaylar” marifetiyle hem aday yöneticilerin, hem de deneyimli yöneticilerin eğitim 

etkinliklerinden(hizmetiçi eğitim, mikro öğretim, işbaşında eğitim” yararlandırılmasının önü 

açılmalıdır. 
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ÖZET 

Öğretmenlerin, öğretim sürecini başarılı bir şekilde yürütebilmeleri için öncelikle, seçtikleri mesleklerin 

kendi benlik yapılarıyla uyumlu olması gerekir. Bu uyumu ifade eden kavram kariyer uyumluluğudur. Yüksek 

düzeyde kariyer uyumluluğuna sahip olmak, bireylerin daha mutlu ve üretken olmalarına neden olmaktadır. 

Öğretmen adayları açısından bakıldığında bu bireyler geleceğin öğretmenleri olarak görülmektedir. Öğretmen 

adaylarının kariyer uyumluluklarını artıran faktörlerin ortaya konması, eğitim ve öğretim sürecini olumlu olarak 

etkileyebilir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının kariyer uyumluluklarını özgecilik 

açısından incelemektir. Çalışmada ayrıca, mesleğini sevme durumuna bağlı olarak kariyer uyumlulukları 

açısından farklılık olup olmadığının da incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında 181 kadın ve 61 erkek 

olmak üzere toplam 242 öğretmen adayına ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında Kariyer Uyumluluğu Ölçeği ve 

Özgecilik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t testi, korelasyon analizi ve çoklu 

regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde yedi değişkenin regresyon eşitliğinde yer 

almasıyla oluşan regresyon katsayısı (R =474, R2 = .224, F = 9.664, p < .01) istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmuştur. Bu çalışmada öğretmen adaylarının kariyer uyumluluklarının özgecilik ve mesleği sevme durumu 

açısından incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre özgeciliğin gönüllü faaliyetlere katılım ve 

eğitim yardımı alt boyutlarının, kariyer uyumluluğunun önemli bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Ayrıca 

mesleğini sevme durumu orta ve yüksek olan öğretmen adaylarının kariyer uyumlulukları arasında anlamlı 

düzeyde farklılık görülmüştür. Bu araştırmanın sonucuna dayalı olarak birtakım öneriler geliştirilebilir. Özellikle 

öğretmen eğitiminde bu araştırma sonuçlarından yararlanılabilir. Örneğin öğretmen eğitimi sürecinde öğretmen 

adaylarının, gönüllü faaliyetlere katılımları artırılabilir. Özellikle öğretmenlik mesleği ile öğretmen adayı akran 

desteği programları hazırlanabilir.  

Anahtar Kavramlar: Kariyer Uyumluluğu, Özgecilik, Öğretmen Adayı, Mesleği Sevme 

ABSTRACT 

In order for the teachers to carry out the teaching process successfully, they must first be compatible 

with their self-structures. The concept that defines this harmony is career adaptability. Having high level of 

career adaptability causes individuals to be happier and more productive. In terms of prospective teachers, these 

individuals are seen as teachers of the future. Explaining the factors that increase the career adaptability of 

prospective teachers can positively affect the education and training process. In this respect, the aim of this study 

is to examine prospective teachers' career compatibility in terms of altruism. Also, in the research, it has been 

studied that whether or not there is any difference in career adaptability depending on level of love to the 
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profession. Within the scope of the research we have reached 181 female and 61 male; totally 242 prospective 

teachers. Career Adaptability Scale and Altruism Scale have been used for collecting the data. Independent 

samples t test, correlation analysis and multiple regression analysis have been used for analyzing the data. In this 

stage of the research, multiple regression analysis has been applied. When we look at the results of the analysis, 

it has been found that regression coefficient which is formed by including of seven variables in the regression 

equation (R =474, R2 = .224, F = 9.664, p < .01) is statistically significant. In this study, analysis has been 

carried out in terms of career adaptability of prospective teachers' liking of profession and altruism. According to 

the results of the study, it has been found that the sub-dimensions of altruism 's participation in volunteer 

activities and education aid is a significant predictor of career compatibility. In addition, there is a significant 

difference in the career adaptability of prospective teachers who love the profession within the high and medium 

level. Based on the results of this research, some suggestions can be developed. This research results can be used 

especially in teacher education. For example, prospective teachers’ participation in voluntary activities may be 

increased during the teacher education process. In particular, the teacher profession and prospective teacher peer 

support programs can be prepared. 

Keywords: Career Adaptability, Altruism, Teacher Candidate 

 

GİRİŞ 

Öğretmenlerin, öğretim sürecini başarılı bir şekilde yürütebilmeleri için öncelikle, seçtikleri 

mesleklerin kendi benlik yapılarıyla uyumlu olması gerekir. Bu uyumu ifade eden kavram kariyer 

uyumluluğudur. Kariyer uyumluluğuna değinmeden önce kariyer kavramına değinmek gerekir. 

Kariyer kavramı günümüze kadar farklı şekillerde tanımlanmıştır. Kuzgun’a (2006) göre kariyer 

bireyin yaşamı boyunca devam eden, değişiklik gösterebilen ve mesleki gelişim süreci boyunca 

yaşadığı her türlü durumu ifade eden genel bir kavramdır. Super (1976) kariyeri yaşam boyu gelişen 

olayların bir yönü olarak, Herr ve arkadaşları (2004) yaşam boyu oynanan rollerin toplamı olarak, 

Sears (1982) ise bireyin yaşam boyu yaptığı tüm işlerin toplamı olarak ele almıştır (Niles ve Harris-

Bowlsbey, 2013). Niles ve Bowlsbey’ e (2013) göre ise kariyer sadece iş ve çalışma kavramıyla 

sınırlandırılmadan bir yaşam biçimi olarak ele alınmalıdır. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü 

ise kariyer kavramını “Bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık” 

olarak tanımlamıştır (TDK, 2018). Bireyler, yaptıkları işlere kendi benliklerini ve kimliklerini 

yansıtırlar. Aslında, bireyler benlikleriyle uyumlu bir kariyer oluşturma çabasındadırlar (Super, 1976). 

Kariyer uyumluluğu yetişkin bireylerin iş ve çalışma şartlarındaki hareketlilikler ile başa 

çıkmasını, yetişkin bireylerin çevreleri üzerinde bir etki bıraktığı ve çevrelerinde kendilerini etkilediği 

kavramıyla açıklanmaktadır (Niles, Anderson ve Goodnough, 1998,; Niles ve Harris-Bowlsbey, 2013). 

Kariyer uyumu değişiklik gösteren iş ve çalışma şartlarının üstesinden gelebilmedir (Super ve Knasel, 

1981; Johnston, 2018). Bireyler kariyerleriyle ilgili yeni şartları ve kendilerinin yaşamla ilgili 

baskılarını, sıkıntıları yönetmek ve baş etmek için kariyer keşfi ve kariyer planlaması süreçlerinden 

geçerek kariyer uyumluluğunu gösterirler (Zikic ve Klehe, 2006). Öğretmenlerin ve öğretmen 

adaylarının kariyer uyumluluklarını etkileyen faktörlerden biri de özgecilik olabilir.  

Özgecilik karşılık beklemeden başkalarına olumlu katkılarda bulunmak olarak adlandırılan bir 

değerdir (Ümmet, Ekşi ve Otrar, 2013). Yavuzer (2017) özgeciliği bir başkasının yararına olan 

davranışlar ve toplumdan yana olan davranışlar olarak tanımlamıştır. Başka bir tanıma göre ise özgeci 

davranış, insanlara iyilik yapmanın sonucunda yaşanan doyum dışında belki de hiçbir karşılık 
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beklemeden bir başkasına yardım etmek için gönüllü olmaktır (Schroeder, Penner, Davidio ve 

Piliavin, 1995.; Taylor, Peplau ve Sears, 2012). Özgeci olup olmamak yardım eden kişinin niyetine 

bağlıdır. Hiçbir kişisel çıkar beklenmeksizin yardım edildiğinde özgeci davranılmış olur (Taylor, 

Peplau ve Sears, 2012). Karadağ ve Mutafçılar’a göre de özgeciliğin en temel tanımı, yardımda 

bulunan kişinin hiçbir ödül ve karşılık beklemeden yardım edeceği kişinin yarar görmesi için bir 

davranışta bulunmasıdır. 

Öğretmenlerin kariyer uyumlulukları ile ilgili çeşitli çalışmaların gerçekleştirildiği görülür. 

Örneğin öğretmen adaylarıyla yapılan bir araştırmada öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 

yönelik kaygılarının yüksek olmasının kariyer uyumluluklarını azalttığı, iş bulma konusunda ve 

kariyerlerinde ilerlemelerinde önlerine çıkabilecek sorun ve engellerle başa çıkabilme konusunda 

inançlarını azalttığı sonucuna ulaşılmıştır (Gerçek, 2018). Eryılmaz ve Kara (2018) öğretmen 

adaylarının kariyer uyumluluklarını cinsiyet ve algılanan kontrol açısından incelemişlerdir. Kadın 

öğretmen adaylarının kariyer uyumluluklarının erkek öğretmen adaylarının kariyer uyumluluklarına 

göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının algılanan kontrolleri yükseldikçe kariyer 

uyumlulukları da artmaktadır.  

Öte yandan öğretmenler üzerinde özgecilik ile ilgili yapılmış çalışmalar da bulunmaktadır. 

Özgecilik ile ilgili literatür incelendiğinde çeşitli araştırmalara rastlanmıştır. Örneğin Yıldırım ve 

Topçuoğlu’nun (2016) öğretmen adaylarının özgeciliklerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisine bakıldığı 

araştırmada öğretmen adaylarının özgecilik tutumlarının bölüme göre anlamlı farklılık gösterdiği fakat 

cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna 

ulaşmıştır. İşmen ve Yıldız (2005) tarafından öğretmen adayları üzerinde yaptıkları araştırmada ise 

yüksek düzeyde özgeci olanların düşük düzeyde özgeci olanlara göre öğretmenliğe ilişkin daha olumlu 

tutuma sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Dilmaç ve Ekşi tarafından 2012 yılında yapılan 

araştırmada öğretmenlerin sahip oldukları değerler ve özgeci davranışları ile mesleki benlik saygıları 

arasında ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin mesleki benlik saygısı ölçeği ile 

özgecilik ölçeğinin sosyal sorumluluk paylaşma alt boyutunda pozitif yönde ilişki olduğu görülmüştür. 

Yöntem ve İlhan’ın (2013) araştırmasında bireyci benlik kurgusu ve otantik yaşamın özgeciliği 

anlamlı şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Yüksek düzeyde kariyer uyumluluğuna sahip olmak, bireylerin daha mutlu ve üretken 

olmalarına neden olmaktadır (Kavas, Duffy ve Douglass, 2015). Öğretmen adayları açısından 

bakıldığında bu bireyler geleceğin öğretmenleri olarak görülmektedir. Öğretmen adaylarının kariyer 

uyumluluklarını artıran faktörlerin ortaya konması, eğitim ve öğretim sürecini olumlu olarak 

etkileyebilir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının kariyer uyumluluklarını 

özgecilik açısından incelemektir. Çalışmada ayrıca, mesleğini sevme durumuna bağlı olarak kariyer 

uyumlulukları açısından farklılık olup olmadığının da incelenmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırma Deseni  

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının kariyer uyumluluklarının özgecilik davranışları 

açısından incelenmesidir. Bu doğrultuda belirlenen alt amaç şu şekildedir: a) Öğretmen adaylarının 
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kariyer uyumluluklarını, özgecilik davranışı anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır? b) Öğretmen 

adaylarının mesleklerini sevmelerine bağlı olarak, kariyer uyumlulukları farklılaşmakta mıdır? 

Çalışmanın bağımlı değişkeni kariyer uyumluluğudur, bağımsız değişkeni ise özgeciliktir. Çalışmada 

verilerin analizi bağımsız gruplar için t- testi, korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi ile 

yapılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Bu araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Eğitim Fakültelerinin 3. ve 4. Sınıflarında 

öğrenim gören 242 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada yer alan öğretmen 

adaylarının 181’i kadın ve 61’i erkektir. Kadınların yaş ortalaması 21.41 iken erkeklerin ortalaması 

22.00’dır. Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretmen adayları Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Okul Öncesi 

Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmektedirler. 

Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada, öğretmen adaylarına Kariyer Uyumluluğu Ölçeği ve Özgecilik Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçeklere ait psikometrik özellikler aşağıda açıklanmıştır. 

Kariyer Uyumluluğu Ölçeği: Kariyer Uyumluluğu Ölçeği 2016 yılında Eryılmaz ve Kara 

tarafından geliştirilmiştir. Kişilerin kariyerlerine uyum düzeylerini ölçmek ölçeğin amacıdır. Ölçeğin 

iki alt boyutu bulunmaktadır. Bunlar ‘Keşif’ ve ‘Plan’ dır. Ölçek 5’li likert tipinde toplam 10 

maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin hesaplanan iç tutarlılığı göre Keşif boyutunun iç tutarlık katsayısı 

0.84, Plan boyutunun iç tutarlık katsayısı 0.85’ tir. Ve ölçeğin tamamının iç tutarlılık katsayısı 0.85’tir. 

Test-tekrar test yöntemiyle hesaplanan güvenirlik katsayıları Keşif boyutunda 0.82, Plan boyutunda 

0.87’tir. Ölçeğin yapı geçerliliği için yapılan faktör analizine göre ölçeğin RMSEA değeri 0.071; 

serbestlik derecesi 34 ve kay kare değeri 70.75’tir. Kay kare değerinin serbestlik derecesine bölümü 

(70.75/34= 2.08) neticesinde 2.08 değeri bulunmuştur. Kariyer Uyumluluğu Ölçeğinin doğrulayıcı 

faktör analizine bağlı olarak gerçekleşen uyum iyiliği değerleri: NFI, 0.95; NNFI, 0.97; IFI, 0.98;  

CFI, 0.98; GFI, 0.94 ve AGFI değeri ise 0.90 olarak bulunmuştur. Ölçek üniversitede öğrenim gören 

öğrenciler üzerinde geliştirilmiştir. Çalışmada yapılmış olan güvenirlik katsayıları; kariyer keşfi alt 

boyutu için 0.83; kariyer planı alt boyutu için 0.72 ve ölçeğin tamamı için 0.85 olarak hesaplanmıştır 

(Eryılmaz ve Kara, 2016). 

Özgecilik Ölçeği: Kullanılan ölçme araçlarının evrensel özelliklere sahip olmasının yanında 

kültürel unsurları da içermesi gerektiği düşünülmüştür ve bu amaçla Durmuş Ümmet, Halil Ekşi, 

Mustafa Otrar tarafından 2013 yılında bireylerin özgecilik düzeyini ölçmeyi sağlayacak kültüre özgü 

bir özgecilik ölçeği geliştirilmiştir. Ölçek 38 maddelik ve 5’li likert şeklindedir. Ölçek 7 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Bu boyutlar “Gönüllü Faaliyetlere Katılım”, “Maddi Yardım”, “Travmatik Durumlarda 

Yardım”, “Yaşlı-Hastalara Yardım”, “ Fiziksel Güce Dayalı Yardım”, “Eğitim Sürecinde Yardım” ve 

“Yakınlık Duygusundan Kaynaklanan Yardım” şeklindedir.   Ölçeğin iç tutarlılığını test etmek için, 

faktör sonucunda belirlenen alt boyutlar ve bu boyutlara ait Cronbach Alpha katsayıları incelenmiştir 

ve 1. Faktörün Cronbach Alpha değeri. 815,2, 2. Faktörün 776, 3. faktörün. 757, 4. faktörün. 760, 5. 
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faktörün. 743, 6. faktörün. 696, 7. Faktörün. 659 ve toplam Cronbach Alpha değerinin ise. 931 olduğu 

görülmüştür. Bu alt boyutlardan sadece 6 ve 7. boyutların Alpha değeri .700’ün altındadır. Ancak 

toplam Alpha değerinin oldukça yüksek olmasının ölçeğin iç tutarlılık niteliğini sağlamaktadır. Bu 

sonuçlara göre, ölçekteki her bir madde birbiriyle ve toplam puanla ilişkili ve uyumludur yani iç 

tutarlılık sağladığı öne sürülebilir. Analizlerden yola çıkıldığında geliştirilen ölçeğin geçerlik ve 

güvenirlik ölçütlerini taşıdığı söylenmiştir. Fakat araştırmacılar özellikle 2 alt boyutta daha yüksek 

güvenirlik katsayılarına ulaşabilmek için daha geniş bir çalışma grubuyla farklı çalışmaların 

yapılabileceğini ifade etmişlerdir (Ümmet, Ekşi ve Otrar, 2013). 

BULGULAR 

Tablo 1: Mesleğini sevme durumuna göre kariyer uyumluluğunun incelenmesi 

Kariyer  

Uyumluluğu 

Mesleği 

Sevme 

 N    Ort.      Ss   Sd         t p 

Kariyer Plan  Orta 89 13.97 2.84 240 -5.897 0.00** 

 Yüksek 153 16.11 2.64 240   

Kariyer Keşif  Orta 89 22.05 3.19 240 -9.820 0.00** 

 Yüksek 153 25.93 2.82 240   

Toplam Puan  Orta 89 36.03 5.13 240 -9.464 0.00** 

 Yüksek 153 42.04 4.54 240   

 **p<0.01 

Kariyer uyumluluğu ölçeğinin alt boyutları olan plan ve keşif boyutu ile kariyer uyumluluğu 

ölçeğinden alınan toplam puanların katılımcıların mesleği sevme durumuna (orta-yüksek) göre 

farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla bağımsız örneklemler t testi uygulanmıştır ve 

sonuçlar Tablo 1 de özetlenmiştir. Sonuçlara göre ölçeğin ‘plan’ alt boyutundan mesleği sevme 

durumu orta olan öğrencilerin ortalaması (Ort. =13,9775) ile mesleği sevme durumu yüksek olan 

öğrencilerin ortalaması (Ort. = 16,1134)   arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (t (240) =-5.897 p<.01). 

Ölçeğin ‘keşif’ alt boyutundan mesleği sevme durumu orta olan öğrencilerin ortalaması (Ort. = 

22.0549) ile mesleği sevme durumu yüksek olan öğrencilerin ortalaması (Ort.= 25.9362)   arasındaki 

fark anlamlı bulunmuştur (t (240) =-9.820 p<.01). Ölçekte alınan toplam puanda ise mesleği sevme 

durumu orta olan öğrencilerin ortalaması (Ort.= 36.0325) ile mesleği sevme durumu yüksek olan 

öğrencilerin ortalaması (Ort.= 42.0496)   arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (t (240) =-9.464 p<.01).  

Tablo 2: Değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren Pearson Korelasyon analizi sonuçları  

 Değerler 

Değişkenler  1 2 3 4 5 6 7 8 

 Kariyer Uyumluluğu 1 ,414** ,297** ,331** ,319** ,265** ,383** ,317** 

Gönüllü Faaliyetlere  

Katılım 
 1 ,510** ,557** ,592** ,507** ,478** ,493** 

Maddi Yardım   1 ,492** ,531** ,449** ,395** ,350** 

Travmatik Durumlarda Yardım    1 ,579** ,485** ,514** ,550** 

Yaslı/Hastalara Yardım     1 ,568** ,380** ,464** 

Fiziksel Güce Dayalı Yardım      1 ,434** ,563** 

Egitim Sürecinde Yardım        1 ,534** 

Yakınlık Duygusundan 

Kaynaklanan Yardım 
       1 

 ** p<.01 Not: Özgecilik Ölçeği: ÖÖ, Kariyer Uyumluluğu: KU. 
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Kariyer uyumluluğu toplam puanı ile Özgecilik Ölçeği’nin yedi alt boyutundan (Gönüllü 

Faaliyetlere Katılım, Maddi Yardım, Travmatik Durumlarda Yardım, Yaşlı/Hastalara Yardım, Fiziksel 

Güce Dayalı Yardım, Eğitim Sürecinde Yardım, Yakınlık Duygusundan Kaynaklanan Yardım) alınan 

puanlar arasındaki korelasyonu belirlemek için Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır ve bu 

hesaplamalar Tablo 2’de ifade edilmiştir.  Sonuçlara göre bütün korelasyonlar anlamlıdır. Sonuçlara 

göre kariyer uyumluluğu ile özgeciliğin gönüllü faaliyetlere katılım alt boyutu arasında en yüksek 

ilişki bulunmuştur. Bu ilişki pozitif yöndedir (r= 414,  p<.01). En düşük ilişki ise kariyer 

uyumluluğunun toplam puanı ile özgeciliğin alt boyutu olan fiziksel güce dayalı yardım boyutu 

arasındadır (r= 265,  p<.01). 

Tablo 3: Özgeciliğin Kariyer Uyumluluğunu Yordamasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler B SH  ß t p 

Sabit 20,766 2.781   .000** 

Gönüllü Faaliyet .244 .084 .235 2.918 .004** 

Maddi Yardım .094 .130 .053 .727 .470 

Travmatik Durumlarda Yardım .043 .135 .026 .318 .751 

Yaşlılara Hastalara Yardım .101 .147 .0587 .685 .494 

Fiziksel Güce Dayalı Yardım -.065 .118 -.043 -.550 .583 

Eğitim Yardımı .391 .142 .203 2.752 .006** 

Yakınlık Duygusu KY .095 .131 .058 .725 .469 

F=9.664   R= 474  R2=.224         

** p < .01 

Araştırmanın bu aşamasında çoklu regresyon analizi yapılmıştır.  Analiz sonuçları 

incelendiğinde yedi değişkenin regresyon eşitliğinde yer almasıyla oluşan regresyon katsayısı (R 

=.474, R2 = .224, F = 9.664, p < .01) istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Gönüllü faaliyetlerin 

kariyer uyumluluğunu pozitif yönde, anlamlı düzeyde (β = .235, p < .01) ve eğitim yardımının (β = 

.203, p < .01) pozitif yönde, anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir. Öte yandan özgeciliğin alt 

boyutlarından maddi yardım, travmatik durumlarda yardım, yaşlılara hastalara yardım, fiziksel güce 

dayalı yardım ve yakınlık duygusu yardım boyutlarının kariyer uyumluluğunu anlamlı düzeyde 

açıklamadığı görülmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının kariyer uyumluluklarının özgecilik ve mesleği sevme 

durumu açısından incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre özgeciliğin gönüllü 

faaliyetlere katılım ve eğitim yardımı alt boyutlarının, kariyer uyumluluğunun önemli bir yordayıcısı 

olduğu bulunmuştur. Ayrıca mesleğini sevme durumu orta ve yüksek olan öğretmen adaylarının 

kariyer uyumlulukları arasında anlamlı düzeyde farklılık görülmüştür. 

Literatürde öğretmen adaylarının özgecilikleri, cinsiyet, sosyoekonomik düzey, sınıf düzeyi 

(Yıldırım & Topçuoğlu, 2016), öğretmenliğe ilişkin tutumları (İşmen & Yıldız, 2005) ve mesleki 

benlik saygıları (Dilmaç & Ekşi, 2012) açılarından incelenmiştir. Öğretmen adaylarının kariyer 

uyumluluklarının (Gerçek, 2018; Eryılmaz & Kara, 2017, 2018) çeşitli açılardan inceleyen 

çalışmalarda vardır. Ancak öğretmen adaylarının kariyer uyumlulukları ile özgeciliği birlikte inceleyen 

çalışmalar bulunmamaktadır. Bu çalışma iki değişken arasındaki ilişkilerin yönünü ve gücünü ortaya 

koyduğu için literatüre katkı sağlamıştır denilebilir.  
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Bu çalışma bulguları, mesleğini seven öğretmen adaylarını yüksek düzeyde kariyer 

uyumluluğuna sahip olduklarını göstermiştir. Literatürde bu araştırma sonuçlarını doğrulayan 

araştırmalara rastlanmıştır. Örneğin Erus ve Zeren’in (2017) yaptığı araştırmada kariyer uyumluluğu 

yüksek olan öğretmen adaylarının mesleklerini kendi isteğiyle seçtikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu çalışmada öğretmen adaylarının eğitim sürecinde yardım davranışları ve gönüllü 

faaliyetlere katılım düzeyleri arttıkça onların kariyer uyumlulukları da yükselmektedir. Literatürde bu 

çalışmayla doğrudan ilişkili çalışmalar olmasa da dolaylı yönden yapılan çalışmalar vardır. Örneğin 

öğretmenlerin gönüllü faaliyetlerde bulunmaları onların etkin vatandaşlık deneyimi içerisinde 

olmalarına yardımcı olmaktadır (Ersoy, 2014). Öğretmen adaylarının gönüllü faaliyetlerde 

bulunmaları; değerler edinmelerine, okul dışı öğrenme konusunda deneyim kazanmalarına, daha 

duyarlı olmalarına, kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır (Selanik Ay, 2016). Mesleki 

kimlik de benliğin bir boyutudur. Kariyer uyumluluğu da benliğin yansımasıdır (Niles ve Harris-

Bowlsbey, 2013). Öğretmen adaylarının gönüllü faaliyetlerde bulunmaları onların öğretmenlik 

mesleğine yönelik benliklerini bir başka deyişle kariyer uyumluluklarını artırmaktadır. Çünkü bu tür 

etkinliklerle öğretmen adayları yeni değerler edinme, okul dışı öğrenme konusunda deneyim kazanma 

gibi keşifler yaşamaktadırlar. Yaşanan bu keşifte öğretmen adaylarının kariyer uyumluluklarını 

yükseltmektedir denilebilir.  

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının üniversite yıllarında arkadaşlarına yardım sunmaları 

(eğitim yardımı), onların kariyer uyumluluklarını artırmaktadır. Literatürde doğrudan eğitim yardımı 

ile öğretmen adaylarının kariyer uyumluluklarını artıran çalışmalar bulunmamaktadır. Öte yandan bu 

tür yardım sunmanın yardım alan öğrencilerin kontrol duygularını yükselttiği ve bunun sonucunda da 

bireylerin kariyer uyumluluklarının arttığı belirtilmektedir (Duffy, 2010). Alınan ve verilen 

yardımlarla öğretmen adayları kendilerini daha yetkin hissedebilirler. Bu yetkinlik de onların 

uyumluluklarını artırabilir. İlerleyen süreçte yetkinlik değişkeni de araştırmalara dahil edilerek yeni 

çalışmalar yapılabilir.  

Bu araştırmanın sonucuna dayalı olarak birtakım öneriler geliştirilebilir. Özellikle öğretmen 

eğitiminde bu araştırma sonuçlarından yararlanılabilir. Örneğin öğretmen eğitimi sürecinde öğretmen 

adaylarının, gönüllü faaliyetlere katılımları artırılabilir. Özellikle öğretmenlik mesleği ile öğretmen 

adayı akran desteği programları hazırlanabilir.  
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ÖZET 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma mesleği Türkiye’de giderek yaygınlaşan ve hizmet alanları 

çeşitlenen bir alandır. Bu alandan mezun olanların önemli bir kısmı Milli Eğitime bağlı okullarda 

rehber öğretmen unvanı ile görev yapmaktadır. Yaygın olarak psikolojik danışman unvanını da 

kullanan rehber öğretmenlerin rol ve işlevleri konusunda özellikle hizmet sundukları öğrencilerin 

algılamaları arasında farklılıklar görülebilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, ortaöğretim kademesinde 

öğrenim gören öğrencilerin rehber öğretmen (psikolojik danışman) kavramına ilişkin algılarını incelemektir. 

Nitel araştırma desenine uygun olarak düzenlenen çalışma 100 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılarak bireylerin öznel algılamalarına dayalı bilgiler elde edilmiştir. 

Yapılan içerik analizi sonucunda; “Rehber Öğretmene Yönelik Tanımsal İfadeler”, ‘’ Rehber Öğretmen İle 

Görüşülen Konular’’, “Rehber Öğretmenin Kişilik Özellikleri”, ‘’Rehber Öğretmenin Odasında Gerçekleşen 

Durumlar’’, “Hizmet Alanına Göre Rehber Öğretmen İle İlgili Kavramlar”,  “Eğitsel Rehberlik Problem 

Alanında Rehber Öğretmen İle İlgili Kavramlar”, “Mesleki Rehberlik Problem Alanında Rehber Öğretmen İle 

İlgili Kavramlar”, ‘’ Temel İşlevine Göre Rehber Öğretmen İle İlgili Kavramlar’’ ve ‘’Diğer’’ şeklinde dokuz 

kategori elde edilmiştir. Öğrencilerin rehber öğretmen kavramı hakkındaki algıları benzer araştırma bulgularında 

olduğu gibi genellikle olumlu ifadeler içermektedir. Buna karşı rehber öğretmenin görev ve sorumlulukları 

hakkındaki bilgilerinin eksik ya da yetersiz olduğu tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Rehber Öğretmen, Ortaöğretim Öğrencileri, Rehberlik Hizmetleri. 
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1.GİRİŞ 

Psikolojik danışma ve rehberlik, bireylerin gelişim aşamalarında karşılarına çıkan problemleri 

etkili bir şekilde çözme faaliyeti olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan bir alandır. Bu 

tanıma uygun rehberlik kavramı Türk eğitim sistemine 1950’li yılların başlarında girmeye başlar. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri ile sıklaşan ilişkilerin Marshall planı kapsamı 

altında askeri, ekonomik ve eğitim yardımların yine bu alanlardaki Amerikan uygulamaların 

ülkemizdeki uygulamalara yansıması şeklinde bir etkileşim doğurmuştur. Bazı Türk eğitimciler 

Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilirken bazı Amerikalı uzmanlar ise Türkiye’ye gelerek eğitim 

sistemini incelemeye başlamışlardır (Kuzgun, 2000). 

Rehberlik hizmetlerinin tanımı bir çok araştırmacı tarafından farklı şekillerde yapılmıştır. 

Kepçeoğlu (2010) rehberliği; bireylerin kendilerini anlayabilmesi, problemlerini çözebilmesi var olan 

becerilerini geliştirebilmesi, gerçekçi hedefler oluşturması çevresi ve kendisi ile dengeli ve sağlıklı bir 

uyum sağlayabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi için uzmanlarca yürütülen psikolojik yardım 

programları olarak tanımlamıştır. Kuzgun’a (2000) göre rehberlik bireyin kendini anlaması, 

çevresindeki olanakları keşfetmesi, doğru kararlar alarak kendi özünü gerçekleştirmesi için uygulanan 

planlı ve uzmanlarca yürütülen yardım sürecidir. Glanz (1974) rehberliği; bireylerin problemlerini 

çözebilmesi, yaşadığı toplumun bağımsız ve sorumluluk sahibi bir ferdi olabilmesi için ona yardımcı 

olabilecek tecrübeleri kazandırma uygulamaları şeklinde nitelendirir.  

Rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşması için bazı temel ilkelerin var olması gerekmektedir. 

Bu ilkeler rehberliğin temel anlayışını ve felsefesini yansıtır (Yeşilyaprak, 2005). Okullardaki 

rehberlik hizmetleri de bu ilkeler doğrultusunda , öğrenciyi merkez alan bir anlayışla ve bütünlük 

içerisinde yürütülür. Ancak verilen hizmetlerin ve ilgili alanda yapılan çalışmaların daha açık olması 

için rehberlik; hizmet alanına göre, temel işlevine göre, öğretim kademesine göre ve birey sayısına 

göre sınıflandırılır. Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisinin hizmet alanları program hazırlama 

ve geliştirme, çevre ve veli ile ilişkiler, müşavirlik (konsültasyon), araştırma-değerlendirme, sevk 

(refere), izleme, psikolojik danışma, bireyi tanıma, oryantasyon, bilgi toplama ve yayma olarak 

belirtilmiştir (Çam, 2009). Rehberlik hizmetleri öğretim kademelerine göre kapsam, program ve 

uygulama açısından farlılaşabilir. Buna karşı rehberlik hizmetlerinin amacı, kapsamı ve ilkeleri farklı 

öğretim kademelerinde değişmez (Yeşilyaprak, 2005). 

Rehberlik hizmetleri, her öğretim kademesinde eğitim gören öğrencilerin gelişimsel 

özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler bilindiği 

gibi ergenlik dönemindeki bireylerdir (Ercan, 2001). Bu dönemde ergenler yaşadıkları fiziksel 

değişimler ile birlikte kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki gelişim görevlerini tamamlamaya çalışırken 

birtakım problemler ile karşılaşırlar ve problemlerin çözümünde rehberlik ve psikolojik danışmanlık 

hizmetlerinin rolü önem kazanır (Ilgar, 2004).  

Bu dönemde ergenler kendilerini keşfetmeye bir kimlik oluşturmaya çalışır bu sürecin verimli 

bir şekilde atlatılması için psikolojik hizmetler gereklidir (Yeşilyaprak, 2005). Çocukluk döneminden 

yetişkinliğe geçiş arasındaki fırtınalı dönem olarak nitelendirilen ergenlik döneminde fiziksel, cinsel 

değişimlerin yanında değer ve tutum değişimleri de gözlenir. Bütün bunları kapsayan bir yaşam 

felsefesi oluşturma ergenin bu fırtınalı döneminin genel temasını oluşturur. Risk faktörü olabilecek 
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durumları önlemek ve engellemek için ergenin kendini ifade edebileceği, yetişkinler ile etkili iletişim 

kurabileceği ortamların yaratılması ergen ruh sağlığı için önemlidir (Dilekmen, 2009; Yeşilyaprak, 

2005) . 

Ortaöğretim döneminde duygusal ve sosyal problemlerin yanı sıra ergenler, eğitsel hedefler 

belirleyerek bu hedefler uğruna düzenli bir şekilde çalışmak durumundadır. Ergenler gerçekçi hedefler 

seçmek ve buna uygun planlamalar yapmak için eğitsel rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyar. Hedefleri 

belirlemek için öncelikle bireyin ilgi, ihtiyaç, yetenek, değer gibi kavramların araştırılması 

gerekmektedir. Bu bağlamda bireyi tanıma teknikleri yine mesleki rehberlik kategorisi altında 

değerlendirilir (Dilekmen, 2009; Yeşilyaprak, 2005). 

Ergenlik döneminin özellikleri düşünüldüğünde ortaöğretimde rehberliğin amaçları öncelikle 

bireyin kendisini ve çevresini tanımasını içerir. Ergenin yaşadığı çevrenin sosyal yapısını tanıması; 

kendi fiziksel ve zihinsel yeteneklerini, ilgi, tutum ve değerlerini bilmesi, yaşam beklentilerini 

oluşturmasını ve gerçekçi hedefler belirlemesini sağlar. Bütün bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi 

rehberlik kapsamında yer alan kendini tanıma çalışmaları ve toplumdaki meslek alternatifleri, eğitim 

ve fırsatlar hakkında bilgi verme, yöneltme ve yerleştirme hizmetleri ile mümkündür. Aynı zamanda 

bireyi yöneltilen ve yerleştirilen yeni kuruma uyum sağlaması da oryantasyon hizmetlerini 

gerektirmektedir. (Kuzgun, 2017; Yeşilyaprak, 2005). 

Bu gelişim aşamasında fark edildiği gibi birey birtakım kararlar alma durumundadır. Karar 

sürecinde ergenin bilinçli olması, iç veya dış baskılardan uzak olması gerekmektedir. Bireyin karar 

vermesinde olabildiğince doğru bilgi temeli ile hareket etmesi, farkında olamadığı seçeneklerin ve 

etkilerin ortaya çıkarılması, daha sonraki problemlerin çözümünde bağımsız hale gelmesi rehberliğin 

hedeflerindendir (Kuzgun, 2017; Yeşilyaprak, 2005). 

Ortaöğretim öğrencilerinin rehber öğretmenleri algılamaları farklılaşabilmektedir. Literatürde 

rehber öğretmenlerin rol, görev ve sorumluluklarının neler olduğuna ve bunların nasıl algılandıklarına 

ilişkin yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada rehber öğretmenlerden bireyle ve 

grupla psikolojik danışma uygulamaları yapmaları beklendiği tespit edilmiştir (Ametea ve Clark, 

2005; Ginter, Scealise ve Presse,1990). İlköğretim okullarında görev alan danışmanlardan beklentiler 

Ametea ve Clark (2005); Ginter, Scealise ve Presse’ın (1990) bulgularına paralel olarak öncelikle 

bireysel ve grup danışma yapma daha sonra ise konsültasyon yapma olarak belirtilmiştir. Bu 

görevlerden sonra danışmanlar koordinatörlük, aileye yardım, öğrencileri ön değerlendirme ve 

yönlendirme rolleri ile nitelendirilmiştir (Ekstrom, Elmore, Schafer, Trotter ve Webster, 2004). 

Öğretmenlerin, rehber öğretmene ilişkin beklenti ve algılarının konu alındığı bir çalışmada on yıldan 

fazla görev yapan öğretmenlerin sınıf rehberliği, öğretmenler arası konsültasyon ve rehber 

öğretmenlerin rolleri konusunda öğrencileri bilgilendirme görevlerine verdikleri değerlerin daha düşük 

olduğu gözlenmiştir (Marchetta, 2011). Rehber öğretmenin rol ve sorumlulukların incelendiği 

çalışmalarda; öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel problemlerinin çözülmesinde onlara yardımcı 

olunması beklendiği görülmüştür (Kutlu ve Güven, 2002; Zalaquett, 2005). Okullarda yürütülen 

rehberlik hizmetlerinin işleyişi ve problemlerini konu alan bir araştırmada öğrenciler, rehber 

öğretmenlerinden aldıkları hizmetleri yetersiz olarak nitelendirmişlerdir (Hatunoğlu ve Hatunoğlu, 

2006). İlköğretim kademesindeki rehber öğretmenler ile okul yöneticiler arasındaki çatışma 

kaynaklarının incelendiği bir çalışmada çatışmanın yöneticilerin rehber öğretmenlerin rol ve 
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sorumluluklarını bilmediklerinden kaynaklandığı bulgusuna ulaşılmıştır (Aydın, Arastaman ve Akar, 

2011). 

Psikolojik danışman unvanını da kullanan rehber öğretmenlerin rol ve işlevleri konusunda 

özellikle doğrudan hizmet sundukları öğrencilerin algılamaları arasında farklılıklar görülebilmektedir. 

Yapmış olduğumuz çalışmada öğrencilerin rehber öğretmene ilişkin algılamalarının incelenmesiyle 

rehberlik faaliyetleri de değerlendirilmiş olmaktadır. Araştırma sonuçlarının kullanılarak var olan 

durumun saptanması ve geri planda kalan rehberlik faaliyetlerinin iyileştirilmesi araştırmayı değerli 

kılmaktadır. Aynı zamanda bu konuda yapılan çalışmalarda bağımsız kelime ilişkilendirme testi 

kullanılmamış olmasıyla elde edilen sonuçların alana farklı bir bakış açısı ve nitelikli bilgiler 

kazandıracağı umulmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin rehber öğretmene (psikolojik 

danışman) ilişkin algılarının keşfedilmesidir.  

2. YÖNTEM  

2.1 Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin psikolojik danışman ve rehber 

öğretmene ilişkin algılarının incelenmesi için, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden 

biri olan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Fenomenolojik desen, farkında olunan ancak 

derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olguların ortaya konmasında kullanılmaktadır. 

Bu desene göre, bireylerin bir olguya ilişkin yaşantıları, algıları, olgulara yükledikleri anlamları önem 

arz etmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 69).  

2.2 Araştırma Grubu 

Çalışma Artvin ili Arhavi ilçesinde bir ortaöğretim kurumunda yapılmıştır. Çalışmada 

araştırmacıların kolay ulaşabilmeleri açısından kolay ulaşılabilir örneklem tercihinde bulunulmuştur. 

Bu bağlamda her sınıftan 25 kişi olmak üzere toplamda 100 öğrencinin katılımı ile veriler elde 

edilmiştir. Daha sonra veriler incelenerek uygun olmayan veriler çıkartılmış ve 92 öğrencinin kağıtları 

ile analiz işlemleri gerçekleştirilmiştir. Dört farklı sınıftan öğrenci katılımı sağlanarak katılımcı 

çeşitliliği oluşturulmuştur. Amaçlı çalışma grubu seçimindeki problemleri (Knight ve diğerleri, 2013) 

en aza indirmek için, öğrencilerin seçiminde çalışmaya gönüllü katılmak istemek, araştırmacının kolay 

ulaşılabilirliği gibi kriterler dikkate alınmıştır. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılarak yapılan bu çalışmada, öğrencilerin ‘’ Rehber 

öğretmen (Psikolojik Danışman)’’ kavramıyla ilgili veri toplanması amaçlanmıştır. Bağımsız kelime 

ilişkilendirme testi bireylerin uyarıcı olarak sunulan kavramlar ile ilişkili bilişsel yapısını ve kurmuş 

olduğu bağı tespit etmek amacıyla kullanılan yaygın tekniklerdendir (Atasoy, 2004; Bahar ve Kılıçlı, 
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2001; Bahar ve Özatlı, 2003). Bu teknik, zihne gelen fikirleri sınırlamadan bağımsız olarak uyarıcı 

kelimeyle ilişkili cevaplama varsayımına dayanır (Bahar vd., 1999; Sato ve James, 1999). Bu 

çalışmada öğrencilere bağımsız kelime ilişkilendirme testini tamamlamaları için ‘’ Rehber öğretmen 

(Psikolojik Danışman)’’ kavramı uyarıcı olarak sunulmuştur.  

2.4 İşlem 

Bağımsız kelime ilişkilendirme testinin işlem basamakları iki aşamadan oluşmaktadır. İlk 

aşamada; öğrencilerin, 50 saniye içerisinde uyarıcı kelimenin akıllarına getirdiği ilk beş kelimeyi 

yazmaları istenmiştir. Anahtar kavramın bu şekilde alt alta yazılmasının temel sebebi zincirleme cevap 

riskini önlemektir. İkinci aşamada; öğrenciler verilen 40 saniyelik sürede anahtar kavramla ilgili cümle 

yazmaları ifade edilmiştir. Anahtar kavramla ilişkilendirilen cevap cümle sadece hatırlama düzeyinde, 

anahtar kavramla anlamlı ilişkisi olmayan çağrışım ürünü de olabilmektedir. Ayrıca ilgili cümle tek bir 

cevap kelimeye göre daha kompleks ve üst düzey yapıda olacağından cümlenin bilimsel olup 

olmaması, farklı nitelikte kavram yanılgıları içerip içermediği gibi durumlar değerlendirme sürecini 

etkilemektedir. 

2.5. Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler, içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizindeki 

temel amaç elde edilen verileri açıklayabilecek kavram ve ilişkileri ortaya amacıyla birbiriyle ilişkili 

olan veriler belli başlı kod ve temalar altında toplanır, oluşturulan bu kod ve temalar farklı 

araştırmacıların görüşleriyle desteklenir ve araştırmaya katılan bireylerin ifadelerine de doğrudan yer 

verilir.  

2.6. Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması  

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik sıkça tartışılan önemli konulardan biridir. Bu 

bağlamda araştırma sonuçlarının geçerliğini sağlamak amacıyla daha önce etkililiği kanıtlanmış doğru 

ve uygulanabilir araçlar kullanılmıştır (Yin, 2009, s.41). Veri toplama ve analiz aşamalarında daha 

önce takip edilen belirli bir soru sırası ve veri analizi yöntemleri izlenmiştir. Aynı zamanda farklı 

sınıflardan öğrencileri araştırmaya dahil ederek veri çeşitlemesi sağlanmıştır (Guba, 1981; Shenton, 

2004). Öğrencilerin çalışmaya gönüllü katılımları esas alınmış ve verdikleri cevapların herhangi doğru 

ya da yanlış olmadığı ifade edilmiştir (Shenton, 2004). Verilerin kodlanması ve analiz sürecinde 

kavramsal kategoriye nasıl ulaşıldığıyla ilgili yapılanlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır (Hruschka ve 

diğerleri, 2004). Bulgular kısmında elde edilen kategorilere her biri için onu en iyi temsil ettiği 

varsayılan öğrenci yanıtlarından örnekler seçilmiştir. (Roberts ve Priest, 2006). Literatür incelenerek 

yapılan yorumlarda araştırmalar arası tutarlılık sağlanmaya çalışılmıştır. 

3.BULGULAR 

Araştırmaya katılan öğrencilerin rehber öğretmen (psikolojik danışman) kavramıyla ilgili 

kavramsal yapılarına ait bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılarak elde edilen verilerin analizi 

sonucunda belirlenen kelimelerden toplamda dokuz kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler ve her 

kategoride belirtilen kavramlar listelenmiştir. 
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Tablo 1’de rehber öğretmene yönelik tanımsal ifadeler kategorisi özetlenmiştir. Bu kategoride 

öğrencilerin belirttiği tanımlamalardan en yüksek frekanslar sırasıyla yardım eden (f=42), danışman 

(f=31) ve öğretmen (f=20) kavramları; en düşük frekanslar ise anne/baba (f=1) ve abi/abla (f=1) 

kavramlarıdır. 

 Örnek cümle; Her zaman bize yardım eder. (Ö, 35). 

Örnek cümle; Sorunlarımız olduğunda rehber öğretmene danışırız. (Ö, 12). 

Örnek cümle; Rehber öğretmenimiz sınavlara hazırlanmamızda bize yardımcı olur. (Ö, 33). 

Tablo 1. Rehber Öğretmene Yönelik Tanımsal İfadeler 

R
eh
b
er
 Ö
ğ
re
tm
en
e 
Y
ö
n
el
ik
 T
an
ım
sa
l 

İf
ad
el
er

 

Kavramlar Frekans (f) 

Yardım eden 42 

Danışman 31 

Öğretmen 20 

Sırdaş 13 

Destek Veren 12 

Arkadaş/Dost 12 

Yol Gösteren 9 

Rahatlatan 7 

Rehber 5 

Anne/Baba, Abi/Abla 1 

Toplam 11 153 

 

Tablo 2’de rehber öğretmen ile görüşülen konular kategorisi özetlenmiştir. Bu kategoride 

öğrencilerin belirttiği tanımlamalardan en yüksek frekansı sırasıyla psikoloji (f=13), sınav (f=12) ve 

sorun (f=9) kavramları almıştır.  

Örnek cümle; Psikolojik sorunlarımızı veya herhangi bir sıkıntımızı paylaşabileceğimiz, 

sınavlar hakkında bilgi edinebileceğimiz kişi rehber öğretmenimizdir. (Ö, 28). 

Tablo 2. Rehber Öğretmen İle Görüşülen Konular 

R
eh
b
er
 Ö
ğ
re
tm
en
 İ
le
 G
ö
rü
şü
le
n
 

K
o
n
u
la

r 

Kavramlar Frekans (f) 

Psikoloji 13 

Sınav 12 

Sorun 9 

Sınav Stresi 6 

Dert, Sıkıntı, Üniversite 5 

Sıkıntılı Zamanlar, Ağlamak, Aile Sorunları, Düzen 3 

Deneme, Zararlı Alışkanlık, Ders, Hayal, Mutsuzluk, Alkol, Sigara, 

İletişim 
2 

Akran Baskısı, Ölüm, Kural, Tartışma, Uzlaşmak, Kavga, Hamilelik, 

Heyecanı Yenmek, Duygu ve Düşünce, Davranış, Sağlık 
1 

Toplam 26 89 
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Tablo 3’te rehber öğretmenin kişilik özellikleri kategorisi özetlenmiştir. Bu kategoride 

öğrencilerin belirttiği özelliklerden en fazla frekansı sırasıyla yardımsever (f=10), güvenilir (f=10) ve 

iyi bir dinleyici (f=6) olma özellikleri almıştır. 

Örnek cümle; Rehber öğretmen dendiğinde aklıma insanın sorunlarını paylaşabileceği, arkadaş 

gibi konuşabileceği, güvenebileceği bir kişi aklıma geliyor. (Ö, 75). 

Örnek cümle; Rehber öğretmen, bizim sorunlarımızı dinleyip, çözüm bulmaya çalışıp, destek 

olur. (Ö, 68). 

Örnek cümle; Rehber öğretmen, bizlere bilgiler veren, danışılan, güvenilir, yardımsever 

biridir. (Ö, 21). 

Tablo 3. Rehber Öğretmenin Kişilik Özellikleri 

R
eh
b
er
 Ö
ğ
re
tm
en
in
 

K
iş
il
ik
 Ö
ze
ll
ik
le
ri

 

Kavramlar Frekans (f) 

Güvenilir, Yardımsever 10 

İyi Dinleyici 6 

Sevecen 4 

Anlayışlı 3 

İlgili, Sempatik, İyimser, İyi kalpli, Öncü  2 

Sabırlı, Mantıklı, Bilgili, Hoşgörülü, Mücadeleci, Hırslı, Düşünceli, 

İçten, Samimi 
1 

Toplam 19 52 

 

Tablo 4’te rehber öğretmenin odasında gerçekleşen durumlar kategorisi özetlenmiştir. Bu 

kategoride öğrencilerin belirttiği tanımlamalardan en fazla frekansı sohbet (f=8) ve derman (f=3) 

kavramları almıştır. 

Örnek cümle; Rehber öğretmenimle hem sohbet eder hem derdime derman buluruz. (Ö, 10). 

Tablo 4. Rehber Öğretmenin Odasında Gerçekleşen Durumlar 

R
eh
b
er
 Ö
ğ
re
tm
en
in
 

O
d
as
ın
d
a 

G
er
çe
k
le
şe
n
 

D
u
ru

m
la

r 

Kavramlar Frekans (f) 

Sohbet 8 

Derman 4 

Konuşmak, Dertleşmek, Moral Bulma, Sevgi, Saygı  3 

Eğlenme, Yakınlık, Empati, Paylaşma, Dayanışma 2 

Yüzleşme, Uyarma, Diyalog, İstişare, İçini Dökme, İyi Olma 1 

Toplam 18 43 

 

Tablo 5’te hizmet alanına göre rehber öğretmen ile ilgili kavramlar kategorisi özetlenmiştir. 

Bu kategoride öğrencilerin belirttiği tanımlamalardan en fazla frekansı bilgi veren (f=17), anket (f=8) 

ve seminer (f=6) kavramları almıştır. 

Örnek cümle; Verimli ders çalışmayı amaçlayan seminer verip onları bilgilendiren 

öğretmenlerdir. (Ö, 17). 

Örnek cümle; Anket ve sunum yaparlar. (Ö, 2). 
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Tablo 5. Hizmet Alanına Göre Rehber Öğretmen İle İlgili Kavramlar 

H
iz
m
et
 A
la
n
ın
a 

G
ö
re
 R
eh
b
er
 

Ö
ğ
re
tm
en
 İ
le
 

İl
g
il
i 
K
av
ra
m
la
r Kavramlar Frekans (f) 

Bilgi Veren 17 

Anket 8 

Seminer 6 

Bireyi Tanıma 1 

Toplam 4 32 

 

Tablo 6’da eğitsel rehberlik problem alanında rehber öğretmen ile ilgili kavramlar 

özetlenmiştir. Bu kategoride öğrencilerin belirttiği tanımlamalardan en fazla frekansı çalışma programı 

(f=13) kavramı yer almıştır. 

Örnek cümle; Rehber öğretmenlerin hepsi bana çalışma programı hazırlamak istedi. (Ö, 24). 

Tablo 6. Eğitsel Rehberlik Problem Alanında Rehber Öğretmen İle İlgili Kavramlar 

E
ğ
it
se
l 

R
eh

b
er

li
k

 

P
ro

b
le

m
 

A
la
n
ın
d
a 

R
eh

b
er

 

Ö
ğ
re
tm
en
 

İl
e 
İl
g
il
i 

K
av

ra
m

la

r 

Kavramlar Frekans (f) 

Çalışma Programı 13 

Konsantre Olma, Başarısızlık, Eğitim 1 

Toplam 4 16 

 

Tablo 7’de temel işlevine göre rehber öğretmen ile ilgili kavramlar kategorisi özetlenmiştir. 

Bu kategoride öğrencilerin belirttiği tanımlamalardan en yüksek frekans sırasıyla yöneltici (f=9) ve 

çare bulan (f=2) kavramlarıdır. 

Örnek cümle; Rehber öğretmen bizleri yönlendirir. (Ö, 33). 

Örnek cümle; Herhangi bir sorunumuzu anlatıp buna çözüm arayan. (Ö, 55). 

Tablo 7. Temel İşlevine Göre Rehber Öğretmen İle İlgili Kavramlar 

T
em

el
 İ
şl
ev
in
e 

G
ö
re
 R
eh
b
er
 

Ö
ğ
re
tm
en
 İ
le
 

İl
g
il
i 
K
av
ra
m
la
r 

 

Kavramlar Frekans (f) 

Çare Bulan 9 

Yöneltici 2 

Toplam 2 11 

 

Tablo 8’de mesleki rehberlik problem alanında rehber öğretmen kategorisi özetlenmiştir. Bu 

kategoride öğrencilerin belirttiği tanımlamalardan en yüksek frekans sırasıyla meslek seçimi (f=2) ve 

gelecek (f=2) kavramlarıdır. 

Örnek cümle; Kişiye meslek seçimi hakkında yardımcı olur. (Ö, 71). 
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Tablo 8. Mesleki Rehberlik Problem Alanında Rehber Öğretmen İle İlgili Kavramlar 
M

es
le

k
i 

R
eh

b
er

li
k

 

P
ro

b
le

m
 

A
la
n
ın
d
a 

R
eh

b
er

 

Ö
ğ
re
tm
en
 

İl
e 
İl
g
il
i 

K
av

ra
m

la
r Kavramlar Frekans (f) 

Gelecek 2 

Meslek Seçimi 2 

Okul Seçimi, Karar Alma 1 

Toplam 4 6 

 

Tablo 9’da son kategori olan diğer kategorisi özetlenmiştir. Bu kategoride katılımcılar 

yukarıda bahsedilen kategorilere dahil edilemeyen diğer konulara odaklanmışlardır. Diğer 

kategorisinde öğrencilerin belirttiği tanımlamalardan en fazla frekansı okul (f=10) ve akıl verme (f=7), 

kavramları almıştır. 

Örnek cümle; Rehber öğretmenler okulda yaşanan her türlü sıkıntıda bize yardımcı olur. (Ö, 

63). 

Örnek cümle; Rehber öğretmen, bilgi edinmeyi, akıl vermeyi, istişare etmeyi sağlar. (Ö, 82). 

Tablo 9. Diğer 

D
iğ
er

 

 

Kavramlar Frekans (f) 

Okul 10 

Akıl Verme 7 

Oda, Doğruyu Gösteren 5 

Psikolog 4 

Derse Girmez, Öğrenci 1 

Toplam 7 33 

 

4.TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmanın temel amacı ortaöğretim öğrencilerinin rehber öğretmen kavramına ilişkin 

algılarının bağımsız kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi olarak belirlenmiştir. 

Öğrencilerin ürettikleri kavramlar incelendiğinde bunların çeşitli kategoriler altında toplanabildiği 

görülmüştür. Bununla birlikte öğrencilerin rehber öğretmene ilişkin algılarını birçok farklı kavram ile 

ortaya koydukları bulunmuştur. Araştırma kapsamında ulaşılan bulgulardan belirginleşen noktalar 

aşağıda sunulmuş ve bu noktalar konuyla ilgili yapılan araştırmalarla birlikte tartışılmıştır. 

‘’Rehber Öğretmene Yönelik Tanımsal İfadeler’’ kategorisindeki kavramların literatürdeki 

ifadeler ile benzer oldukları ortaya koyulmuştur. 98 rehber öğretmen ile metafor analizi yolu ile 

gerçekleştirilen bir çalışmada, rehber öğretmenlerin rehber öğretmen kavramı ile ilişkili metaforları 

problem çözen, yol gösteren, bilgi kaynağı, rahatlatan, arabulucu, geliştiren vb. kategoriler ile 

incelenmiştir (Altun ve Camadan, 2013). Başka bir araştırmada rehber öğretmenlerin mesleki 

özellikleri bilgi veren, yararlı, güven duyulan olarak ifade edilmiştir (Ünal ve Ünal, 2010). Rehber 

öğretmenlerin kendi mesleklerine ilişkin algıları üzerine yapılan bir araştırmada rehber öğretmenlerin 

tüm okula karşı sorumluluk üstlenen ve okuldaki ilişkileri koordine eden kişi olarak nitelendirildiği 

görülmektedir (Dağlı, 2014). Yapmış olduğumuz çalışmada ise öğrencilerin rehber öğretmenleri, yol 

gösteren, bilgi veren, rahatlatan, rehber, sırdaş gibi ifadelerin yanı sıra arkadaş/dost, anne/baba, 

abi/abla gibi yakın çevresindeki kişiler ile de özdeşleştirdiklerini görmekteyiz.  
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‘’Rehber Öğretmen İle Görüşülen Konular’’ kategorisi olarak en geniş kategorilerden birini 

oluşturmaktadır. Sınav, ders, deneme gibi eğitsel konuların yanında ölüm gibi varoluşsal sorunların 

varlığı da rehber öğretmene danışılan konular arasında dikkat çekmektedir. İletişim, çatışma, duygu ve 

düşünceler, ailevi sorunlar gibi bireysel konuların varlığı aynı zamanda kişisel rehberliğin konu 

alanına girmektedir. Kişisel rehberlik, her türlü kişisel problemin çözümüne yönelik yardım hizmetini 

kapsadığı için bu çalışmada verilerin sağladığı bilgi sınırlamasından dolayı ayrı bir kategoride 

incelenememiştir. Rehber öğretmenlerin faaliyetleri ve sorunlarının belirlenmesi amacıyla yapılan bir 

çalışmada öğrencilerin rehberlik servisine başvurma nedenlerini ailevi problemler, arkadaş ilişkileri, 

verimli çalışma yolları, kişisel sorunlar, sınav kaygısı, başarısızlık, öğretmenlerle yaşanan sorunlar, 

karşı cinsle ilişkiler, tercih belirleme olarak ortaya koyulmuştur (Gençdoğan ve Onur, 2006). 

 ‘’Rehber Öğretmenin Kişilik Özellikleri‘’ kategorisi incelendiğinde kelimelerin olumlu 

nitelemeler taşıdığını görmekteyiz. Öğrenciler rehber öğretmenlerin kişilik özelliklerini istendik 

özellikler ile betimlemişlerdir. Öğrenci ve öğretmenlerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin 

yapılan bir durum araştırmasında elde edilen sonuçlar rehber öğretmene yönelik kişilik özellikleri ve 

mesleki özellikler olarak iki kategoride incelenmiştir. Bu araştırmada öğrenci ve öğretmenlerin, rehber 

öğretmenleri; çalışkan, sabırlı, hayatı güzelleştiren ve demokrat gibi olumlu özelliklerin yanında 

sakınılması gereken bir kişi olarak da tanımladıkları görülmüştür (Ünal ve Ünal, 2010).  Çalışmamızda 

ise öğrenciler, rehber öğretmenleri diğer araştırmalar da olduğu gibi sabırlı, sempatik, anlayışlı, 

hoşgörülü, sevecen, yardımsever, bilgili ve içten olarak nitelendirmişlerdir. Bu özelliklere ek olarak 

olumlu bir özellik olan güvenilirlik ve duruma göre değişiklik gösteren mücadeleci, öncü, hırslı gibi 

nötr kişilik özelliklerine de yer vermişler fakat direkt olarak olumsuz bir ifadede bulunmamışlardır. 

 ‘’Rehber Öğretmenin Odasında Gerçekleşen Durumlar’’ kategorisi öğrencilerin rehber 

öğretmeni ziyaret ettiklerinde gerçekleşen duygu, düşünce ve eylemleri ifade etmektedir. Yanıtlar 

incelendiğinde eğlenme, yakınlık, sevgi, moral bulma, saygı, dayanışma, derman, iyi olma gibi olumlu 

kavramların fazlalığı göze çarpmaktadır. Diyalog, konuşma, sohbet, empati, yüzleşme gibi iletişim 

unsurları öğrencilerin yer verdiği önemli kavramlardandır (Corey, 2015). Ayrıca empati, saygı, 

yakınlık gibi temel danışman tutumlarından söz edilmesi danışan ile danışman arasında kurulan 

ilişkinin sağlıklı olduğu fikrini uyandırabilir. Bu olumlu kavramların yanı sıra uyarma kavramının da 

var olduğu dikkat çekmektedir. 

‘’Hizmet Alanına Göre Rehber Öğretmen İle İlgili Kavramlar’’ kategorisi incelendiğinde 

öğrencilerin bilgi verme, anket, seminer yanıtları, okul rehberlik ve psikolojik danışma servisinin  

hizmet alanlarından bilgi toplama ve yayma alt başlığı kapsamında değerlendirilmiştir. Bireyi tanıma 

kavramından ise doğrudan bahsedildiği görülmektedir. Öğrenci yanıtlarında diğer hizmet alanlarına 

yer verilmemiştir. Bir araştırmada öğrenciler, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini en çok 

verilen hizmetten en az verilen hizmete doğru sıraladıklarında konsültasyonluk, yöneltme-yerleştirme, 

izleme çevre ve veli ile ilişkiler, oryantasyon, araştırma ve değerlendirme, bilgi toplama ve yayma, 

bireyi tanıma, ve psikolojik danışma olarak belirtmişlerdir (Yüksel Şahin, 2008). 

Bir diğer kategori ‘’Eğitsel Rehberlik Problem Alanında Rehber Öğretmen İle İlgili 

Kavramlar’’ olarak sınıflandırılmıştır. Eğitsel rehberlik bireyin eğitim sürecinde ortaya çıkan 

problemlerin çözümüne ve öğrenme yaşantılarının iyileştirilmesine yönelik sürdürülen hizmetlerdir. 

Eğitsel rehberlikte problem alanları; okula ve çevreye uyum, eğitsel yönlendirme ve alan seçimi, 
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eğitsel kollar, okul başarısı, çalışma güdüsü, verimli ders çalışma yöntemleri, öğrenme güçlüğü ya da 

üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi başlıklarıyla ele alınmıştır (Yazıcı, 2009).  Öğrencilerin bu 

kategorideki yanıtları incelendiğinde konsantre olma, çalışma programı verimli ders çalışma 

kapsamında, başarısızlık ve eğitim yanıtları ise okul başarısı kapsamında nitelendirilmiştir. Öğrenci 

yanıtlarında diğer eğitsel problem alanlarına ilişkin ifadeler yer almamaktadır.  

‘’Temel İşlevine Göre Rehber Öğretmen İle İlgili Kavramlar’’ kategorisi bir başka kategoriyi 

oluşturmaktadır. Temel işlevine göre rehberlik çeşitleri uyum sağlayıcı, yöneltici, ayarlayıcı, 

geliştirici, önleyici, tamamlayıcı, krize müdehale, iyileştirici (çare bulucu) rehberlik olarak 

sınıflandırılmaktadır (Dilekmen, 2009). Bu çalışmada öğrencilerin yanıtları ise çare bulan ve yöneltici 

işleve odaklanmıştır. Diğer işlevlere ilişkin kavramlardan bahsedilmemektedir.  

‘’Mesleki Rehberlik Problem Alanında Rehber Öğretmen İle İlgili Kavramlar’’ kategorisi bir 

diğer kategoriyi oluşturmaktadır. Mesleki rehberlik bireyin meslek seçimi yapmasına ve mesleki 

kararlar almasına yardım etmek olarak tanımlanır. Meslek seçiminde ve kariyer gelişiminde etkili 

faktörler psikolojik, sosyolojik, cinsiyet ve politik-ekonomik faktörler olarak sınıflandırılmıştır 

(Yeşilyaprak, 2011). Psikolojik faktörler, yetenek, ilgi, kişilik ve mesleki değer; sosyolojik faktörler 

ise aile ve sosyo-ekonomik sınıf kavramlarını içerisinde barındırır. Meslek seçimi ve kariyer 

oluşumunda bu faktörlerin göz önüne alınması sağlıklı bir seçim sürecini ve sonrasında meslekten 

alınacak doyumu beraberinde getirir. Bu bağlamda öğrencilerin vermiş olduğu okul seçimi, meslek 

seçimi, karar alma ve gelecek kavramları mesleki rehberlik problem alanına uygun görünmektedir 

ancak öğrenciler bu seçim sürecini etkileyen faktörlere ilişkin ifadelerde bulunmamışlardır. 

  ‘’Diğer’’ kategorisindeki kavramlar herhangi bir sınıflandırmaya dahil edilemeyen 

kavramlardır. Bu kavramlarda  akıl verme, psikolog gibi kelimelerin varlığı öğrencilerin rehber 

öğretmenlerin rol ve görevlerini bilme konusunda problemler yaşadığının bir göstergesi olabilir. Bu 

tanımlamalara ek olarak öğrencilerin doğruyu gösteren olarak nitelendirdikleri rehber öğretmen tanımı 

literatürdeki tanımlamalara uygun düşmemektedir. 

Bulgular incelendiğinde öğrencilerin rehber öğretmenin kişilik özellikleri, rehber öğretmeni 

tanımlayan ifadeler ve rehber öğretmene danışılan konular üzerinde yoğunlaştıkları görülmüştür. 

Ancak rehber öğretmenlerin bazı rol ve görevlerinin anlaşılmasında bulgularda da ifade edilidildiği 

üzere eksiklikler ve yanlışlıklar olduğu ortaya konmuştur. Örneğin, öğrenciler ifadelerinde rehber 

öğretmenlerin kişi sayısına göre planladıkları bireyle ya da grupla psikolojik danışma etkinliklerine 

yer vermemişlerdir.  

Araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki öneriler sunulabilir; 

1. Bu araştırma farklı ölçme araçları kullanılarak hazırlanabilir. 

2. Orta öğretim kurumuna başlarken yapılacak oryantasyon çalışmalarına rehber 

öğretmenin kim olduğu, hangi rol ve görevlere sahip olduğu, ona nasıl ulaşabileceği 

gibi konuları dahil edilmelidir. 
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3. Bu araştırma rehber öğretmenlerden aktif olarak yardım alan ve almayan öğrencilerin 

tarama çalışması ile tespitinden sonra gerçekleştirilerek iki grup arasındaki farkı 

ortaya koyabilir. 

4. Araştırma sonuçları ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin rehber öğretmene bakış 

açısını ortaya koyarken aynı zamanda rehberlik faaliyetlerinin niteliğini de ortaya 

koymaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin ifadelerinde yer vermedikleri faaliyetlerin 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
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EK1. 

BAĞIMSIZ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ 

 

1.Aşağıya ‘’ REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) ’’ kelimesi ile ilişkili, 

zihninizde çağrışım yapan, kelime ya da kavramları 50 saniye içerisinde yazınız. 

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) – 1 

…………………………………………………. 

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) – 2 

…………………………………………………. 

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) – 3 

…………………………………………………. 

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) – 4 

…………………………………………………. 

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) – 5 

…………………………………………………. 

 

2.Yukarıdaki cevap kelimeleriniz ile ilgili bir cümle yazınız. 

CÜMLE: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 
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EĞİTİMDE ARDUİNO KULLANIMI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 
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ÖZET 

Arduino 2005 yılında İtalya’da geliştirilmiş bir geliştirme kartıdır. Üzerinde giriş çıkış üniteleri, mikro 

denetleyici, bellek bulunmaktadır. Geliştirme kartı içerisine wiring programlama dili ile geliştirilen uygulama 

usb ara yüzü üzerinden yüklenerek çalıştırılabilmektedir. Geliştirme kartının popüler olmasının nedeni eğitimden 

mühendisliğe kadar farklı alanlarda bu kartı ile uygulama geliştirilmesine imkân tanımasıdır. Dünya üzerinde 

yaygın kullanımı ise geniş bir kütüphane ve örnek havuzu olmasını sağlamıştır. Geliştirme kartı kullanıldıkça 

farklı ihtiyaçlar için farklı özelliklere sahip çeşitleri geliştirilmiştir.  

Arduino geliştirme kartı ortaokul, lise, önlisans, lisans ve yüksek lisans seviyesindeki öğrenciler 

tarafından kullanılmaktadır. Bilgisayar, kodlama eğitiminde soyut olan kavramlar arduino geliştirme kartı ile 

somut ve elle tutulur bir hal almaktadır. Öğrencilerin temel elektrik, elektronik bilgilerini de uygulama imkânı 

sağlayarak, uygulayarak öğrenmeye imkân tanımaktadır. Yapılan bu çalışmada arduino donanımı, özellikleri, 

çeşitleri tanıtılacak, geliştirme kartının eğitim amaçlı kullanımı belirlenmeye çalışılacaktır. Bu amaç kapsamında 

mevcut durumun belirlenmesi için Eric ,IEEE Explore, SOBİAD veritabanlarında Arduino’nun eğitim alanında 

kullanımıyla ilgili yapılan çalışmalar incelenecek konu başlıkları ve çalışma içerikleri hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Arduino Eğitim, Geliştirme Kartları, Bilgisayar Kodlama. 

ABSTRACT 

Arduino is a development card developed in Italy in 2005. It has input and output units, micro 

controller, memory on it. The application developed in wiring programming language in the development board 

can be loaded and run via the usb interface. The development card is popular because it allows applications to be 

developed with this card in different fields from education to engineering. Its widespread use in the world has 

enabled it to have a large library and sample pool. As the development card is used, variants have been 

developed with different features for different needs. 

The Arduino development card is used by secondary, high school, associate, undergraduate and 

graduate students. The concepts that are abstract in computer, coding education become concrete and tangible 

with the arduino development card. It provides students with the opportunity to apply basic electrical and 

electronic knowledge and enables them to learn by applying. In this study, arduino hardware, features and 

varieties will be introduced and the use of the development card for educational purposes will be determined. For 

this purpose, in order to determine the current situation, Eric, IEEE Explore, SOBİAD databases will provide 

information about the topics that will be examined and the contents of the study. 

Keywords: Arduino Education, Development Cards, Computer Coding. 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

490 

1.GİRİŞ 

Arduino geliştirme kartı açık kaynak kodlu olarak geliştirilmiş yazılım ve donanım tabanlı bir 

elektronik platformdur. Arduino kartları sensör verilerini okuyabilmekte ( parmak izi gibi) veya veri 

yazabilmektedir (motor durdurma, çalıştırma gibi). Üzerinde bulunan mikroişlemciye komut 

gönderilebilmektedir. Donanımı programlamak için Wiring tabanlı Arduino Programlama dili ve 

Arduino yazılım geliştirme aracı (IDE) gereklidir (“Arduino Nedir?,” 2019). Geliştirme kartı farklı 

ihtiyaçlara göre farklı özellikler içerecek şekilde tasarlanmıştır ve geliştirilmiştir. Arduino geliştirme 

kartının birçok çeşidi bulunmaktadır. 

 

Şekil 1. Arduino Uno Kartı ve Giriş Çıkışları (“Arduino Uno Çeşitleri,” 2019) 

Şekil 1 de en yaygın kullanılan Arduino çeşidi olan Uno’nun resmi ve giriş çıkışları 

gösterilmiştir. Arduino Uno kartının özelliklerine bakıldığında 6 adet analog giriş 14 adet dijital giriş 

çıkış, usb portu, harici güç girişi, atmega 328 işlemci, reset butonu içermektedir. 5 Voltluk gerilim ile 

çalışmakta 32 kilobaytlık FLASH RAM’e, 2 kilobytlık SRAM’e, 1 kilobytlık EEPROM’a sahiptir 

(“Arduino Uno Çeşitleri,” 2019). 

Arduino çeşitlerine bakıldığında Uno, Leonardo, Micro, Robot, Pro, Zero, Esplora, Mega, Lily 

Pad, Nano gibi farklı amaçlar için üretilmiş birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitliliğin nedeni giriş 

çıkış sayısındaki farklı ihtiyaçlar, farklı boyutlardaki ihtiyaçlar, giyilebilir olması, çalışma frekansı, 

bellek kapasitesi ve benzeri etkenlerden kaynaklanmatadır. 

Arduino geliştirme kartına ek özellikler kazandırmak amacıyla kalkanlar geliştirilmiştir. 

Bunlar wifi kalkanı, ethernek kalkanı, motor kalkanı ve gsm kalkanıdır. Wifi kalkanı geliştirme kartı 

üzerine takıldığında geliştirme kartımızı kablosuz ağlara bağlama imkânı doğmaktadır. Ethernet 

kalkanı da geliştirme kartının kablolu ağlara bağlanmasına imkân tanımaktadır. Motor kalkanı ise 

motorların detaylı kontrolünde kullanılmaktadır. GSM kalkanı geliştirme kartımıza telefon, sms ve 

internet özelliği kazandırmaktadır. Özellikle son yıllarda GSM kalkanı ile algılayıcılardan okunan 

veriler kablolu ve kablosuz internet olmayan ortamlarda internete aktarılabilmektedir. 
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Arduino geliştirme kartı ile yapılan çalışmalara bakıldığında gün içerisinde değişen hava 

durumunu tahmin eden bir donanım geliştirilmiş sıcaklık, nem, basınç ve yağmur sensörleri 

kullanılarak yapılan ölçümler, meteoroloji verileriyle karşılaştırılmış ve birbirine yakın sonuçlar elde 

edilmiştir (Üçgün & Kaplan, 2017). 

Mikrodenetleyici dersi için arduino uno tabanlı bir uygulama seti tasarımı gerçekleştirilmiş, 

gerçekleştirme işlemi öğrencilerle yapılmış öğrencilerin sürece katılması sağlanmıştır, arduino uno 

seçiminin nedeni ise açık kaynak kodlu olması ve uygun fiyata sahip olmasıdır (Özdemirci, Ersin, & 

Canal, 2017) 

2.YÖNTEM 

Bu araştırmada, eğitimde Arduino geliştirme kartı kullanımına yönelik ulusal ve uluslararası 

alanda 2012-2019 (Nisan ayına kadar) yılları arasında 62 farklı makale incelenmiştir. Elde edilen 

verileri analiz etmek için nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.  

2.1. Araştırmanın Kapsamı ve Veri Toplama 

Araştırma kapsamında incelenen makaleler ERIC, IEEE Explore, SOBİAD veritabanları 

üzerinden elde edilmiştir. Araştırmada çalışma dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiş farklı 

dillerde yapılan çalışmalar kapsam dışı tutulmuştur. Bu doğrultuda Arduino Education” , “Arduino”, 

“Arduino in Education”, “Arduino Eğitim” anahtar kelimeleri kullanılarak 2012-2019 (Nisan) yılları 

arasında yayınlanan 62 adet makaleye erişilmiştir. İlgili makalelerin analizi amacıyla elektronik 

tablolama paket programında veri toplama formu oluşturulmuş yayın yılı, yayın dergisi, yayın dili, 

araştırma disiplini, araştırma yöntemi değişkenleri ilgili yayınlar için incelenmiştir. 

2.2 Veri Analizi 

Tarama sonucu erişilen makaleler yayın yılı, yayın dergisi, yayın dili, araştırma disiplini, 

araştırma yöntemi değişkenleri dikkate alınarak incelenmiştir. 

2.2 Bulgular 

Eğitimde Arduino kullanımı ile ilgili yapılan tarama sonucu erişilen makaleler beş kategori 

altında sunulmuştur. 

2.2.1.Yayın Yıllarına İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında incelenen makalelerin yayın yıllarına göre dağılımı Şekil1’de 

sunulmuştur. 
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Şekil2. Eğitimde Arduino kullanımına ilişkin makalelerin yıllara göre dağılımı 

Şekil2’deki grafik incelendiğinde 2012 yılı ile başlayan çalışmalar2017 yılında zirve yapmış 

durumdadır. Donanımların gelişmesi geniş kitlelere erişimi ile birlikte yapılan çalışma sayıları da artış 

göstermektedir. 

2.2.2.Yayıncı Dergilere İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında incelenen makalelerin yayınlandığı dergilere göre dağılımı Tablo1’de 

sunulmuştur. 

Tablo1. Yayınların dergilere göre dağılımı 

Dergi Yayın Sayısı Yüzde 

Physics Education 11 17,74 

Physics Teacher 9 14,52 

Journal of Chemical Education 8 12,90 

The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences  4 6,45 

 Journal of Science Education and Technology 2 3,23 

Technology and Engineering Teacher 2 3,23 

IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje 2 3,23 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 3,23 

ACM Transactions on Computing Education 1 1,61 

European Journal of Educational Research 1 1,61 

European Journal of Engineering Education 1 1,61 

European Journal of Physics 1 1,61 

 IEEE Transactions on Education 1 1,61 

International Journal of Instruction 1 1,61 

 Journal of Biological Education 1 1,61 

Journal of Problem Based Learning in Higher Education 1 1,61 

Journal of Science Education for Students with Disabilities 1 1,61 

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 1,61 

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 1,61 

IEEE Computer 1 1,61 

Current Research in Education 1 1,61 

Ege Eğitim Dergisi 1 1,61 

European Journal of Educational Research 1 1,61 

IEEE Access 1 1,61 

IEEE Latin America Transactions 1 1,61 
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IEEE Transactions on Education 1 1,61 

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi  1 1,61 

Pamukkale University Journal of Education 1 1,61 

SDU International Journal of Educational Studies 1 1,61 

The Turkish Online Journal of Educational Technology 1 1,61 

Toplam 62 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde fizik ve kimya eğitimi ile ilgili dergilerde Arduino üzerine yapılan 

çalışmaların fazla olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum bize Arduino geliştirme kartının bilgisayar ve 

kodlama eğitimi dışında da kullanıldığını göstermektedir.  

2.2.3.Yayın Diline İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında incelenen makalelerin dillerine göre dağılımı Şekil 3’de sunulmuştur. 

 

Şekil 3. Eğitimde Arduino kullanımına ilişkin makalelerin yayın dillerine göre dağılımı 

Şekil 3 incelendiğinde özellikle Türkçe çalışmaların bulunduğunu fakat İngilizce çalışmalara 

göre az sayıda olduğu anlaşılmaktadır. 

2.2.4.Araştırma Disiplinine İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında incelenen makalelerin disiplinlerine göre dağılımı Tablo 2’de 

sunulmuştur. 

Tablo 2. Eğitimde Arduino kullanımına ilişkin makalelerin disiplinlere göre dağılımı 

Disiplin Frekans Yüzde 

Fizik 25 40,32 

Kimya 8 12,90 

Mühendislik 7 11,29 

Robotik 5 8,06 

Eğitim 5 8,06 

STEM 3 4,84 

Elektronik 2 3,23 

Mikrodenetleyici 2 3,23 

Biyoloji 1 1,61 

Makine 1 1,61 

Tekstil 1 1,61 

Geoteknik 1 1,61 

Biyomedikal 1 1,61 

Toplam 62 100 
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Tablo 2 incelendiğinde Arduino geliştirme kartı ile yapılan çalışmalarda Fizik ve Kimya 

disiplinlerinin ön plana çıktığı gözükmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasının sebebi ise Arduino 

geliştirme kartına bağlanan algılayıcılar ve farklı sensör yapılarının kullanılması ile ispat deneylerinin 

uygulamalı gerçekleştirilmesi ve öğrencilerin konuyu görerek daha kolay anlamasının sağlanmasıdır. 

Geliştirme kartı sayesinde deneysel ders ortamı oluşturulabilmekte ve öğrenme kalıcı hale 

getirilmektedir. 

2.2.5.Araştırma Yöntemine İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında incelenen makalelerin araştırma yöntemine göre dağılımı Şekil 4’de 

sunulmuştur. 

 

Şekil 4. Eğitimde Arduino kullanımına ilişkin makalelerin araştırma yöntemine göre dağılımı 

Şekil 4 incelendiğinde nicel araştırma yönteminin ön plana çıktığı gözükmektedir. Yapılan 

çalışmalarda deneysel araştırmalar ön plana çıkmaktadır. 

 

3.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Arduino geliştirme kartı düşük maliyeti açık kaynak kodlu yapısı kolay programlanabilir 

yapısı sayesinde hızla gelişmiş ve geniş kitleler tarafından kullanılan bir donanım halini almıştır. 

Böylesi donanımların kullanımının uzmanlık gerektirmemesi daha az teknik bilgiye ihtiyaç duyması 

bu donanımların daha küçük yaşlarda öğrenilebilmesine imkân tanımaktadır. Eğitim öğretim 

programlarında kodlama ve robotik gibi derslerin öneminin artması ve geleceğin meslekleri olarak 

tanımlanmaları da arduino geliştirme kartının önemini artırmaktadır. Eğitimciler açısından 

bakıldığında ise eskiden teorik anlatılan konuların artık uygulamalı ve deneysel yapılabilmesine imkân 

tanımaktadır. Yapılan bu çalışmada incelenen makalelere bakıldığında özellikle fizik ve kimya 

alanında geliştirme kartı deney tasarımlarında kullanılmıştır. Bunun yanında geliştirme kartının eğitim 

sürecine etkisini ölçmeye yönelik çalışmalar da yapılmıştır. Geleceğin mesleki olarak görülen robotik 

ve kodlama arduino geliştirme kartı ile ortaokul düzeyinde başlayarak öğrencilerin proje 

geliştirmelerine fırsat vermektedir.  

  

3 

55 

4 

0

10

20

30

40

50

60

Nitel Nicel Karma



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

495 

4.KAYNAKLAR 

Arduino Nedir? (2019). Retrieved from https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction 

Arduino Uno Çeşitleri. (2019). Retrieved from https://diyot.net/arduino-uno-r3/ 

Özdemirci, E., Ersin, Ç., & Canal, M. R. (2017). Arduino Uno Uygulama Setinin 

Gerçekleştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 133(Özel Sayı 1), 

127–133. 

Üçgün, H., & Kaplan, Z. K. (2017). Arduino Tabanli Hava Tahmin Istasyonu. 2nd International 

Conference on Computer Science and Engineering, UBMK 2017, 972–977. 

https://doi.org/10.1109/UBMK.2017.8093397 

5.EKLER 

Ata, A . (2016). Project-Based Learnıng In Mechatronıcs Engıneerıng: Modellıng And 

Development Of An Autonomous Wheeled Mobıle Robot For Fırefıghtıng. The Eurasia Proceedings Of 

Educational And Social Sciences, 4 (), 198-204. Retrieved From 

Http://Dergipark.Org.Tr/Epess/İssue/30322/334035 

Atkin, K. (2016). Construction Of A Simple Low-Cost Teslameter And İts Use With Arduino And 

Makerplot Software. Physics Education,51(2), 024001. Doi:10.1088/0031-9120/51/2/024001 

Atkin, K. (2017). Using The Arduino With Makerplot Software For The Display Of Electrical 

Device Characteristics. Physics Education,52(6), 065007. Doi:10.1088/1361-6552/Aa83e7 

Atkin, K. (2018). Investigating The Torricelli Law Using A Pressure Sensor With The Arduino 

And Makerplot. Physics Education,53(6), 065001. Doi:10.1088/1361-6552/Aad680 

B. Manolov, O . (2015). Teleoperatıon Of An Educatıonal Mobıle Mını-Robot Vıa Wıreless 

Communıcatıon. The Eurasia Proceedings Of Educational And Social Sciences, 3 (), 6-14. Retrieved From 

Http://Dergipark.Org.Tr/Epess/İssue/30751/332396 

Bati, K., Çalışkan, İ, & Yetişir, İ. (2017). Fen Eğitiminde Bilgi İşlemsel Düşünme Ve 

Bütünleştirilmiş Alanlar Yaklaşımı (Steam). Pamukkale University Journal Of Education,(41), 91-103. 

Doi:10.9779/Puje800 

Baz, F. Ç. (2018). Çocuklar İçin Kodlama Yazılımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Curr 

Res Educ, 4(1), 36-47. 

Bensky, W. C. (2018). Wi-Fi-Based Wireless Sensors For Data Acquisition. The Physics 

Teacher,56(6), 393-397. Doi:10.1119/1.5051157 

Boaroli, L., Spacek, A. D., Izidoro, C. L., Neto, J. M., Maestrelli, E., & Junior, O. H. (2017). Data 

Monitoring And Hardware Control For App Android By Bluetooth Communication For Laboratory 

Teaching İn Electrical Engineering Courses. IEEE Latin America Transactions,15(1), 31-39. 

Doi:10.1109/Tla.2017.7827885 

Bülbül, M. Ş. (2017) "A Universal Design For Robotics Education," Journal Of Science Education 

For Students With Disabilities: Vol. 20 : Iss. 1 . 

Carvalho, P. S., & Hahn, M. (2016). A Simple Experimental Setup For Teaching Additive Colors 

With Arduino. The Physics Teacher,54(4), 244-245. Doi:10.1119/1.4944370 

Ciklacandir, S , Mulayim, N , Sahin, S . (2017). LOW COST REAL-TIME MEASUREMENT OF 

THE ECG, SPO2 AND TEMPERATURE SIGNALS IN THE LABVIEW ENVIRONMENT FOR 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

496 

BIOMEDICAL TECHNOLOGIES EDUCATION. The Eurasia Proceedings Of Educational And Social 

Sciences, 7 (), 162-168. Retrieved From Http://Dergipark.Org.Tr/Epess/İssue/30770/337257 

Costa, S. C., & Fernandes, J. C. (2018). Listening To Ph. Journal Of Chemical Education,96(2), 

372-376. Doi:10.1021/Acs.Jchemed.8b00641 

Deal, Walter F., III; Hsiung, Steve C. (2016). Wireless Rover Meets 3D Design And Product 

Development. Technology And Engineering Teacher,75(7),26-32. 

Dipova, N . (2017). Açık Kaynaklı Geliştirme Platformlarının Geoteknik Laboratuvarı 

Çözümlerinde Kullanımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 153-160. 

Retrieved From Http://Dergipark.Org.Tr/Makufebed/İssue/19432/288031 

Espindola, P. R., Cena, C. R., Alves, D. C., Bozano, D. F., & Goncalves, A. M. (2018). Use Of An 

Arduino To Study Buoyancy Force. Physics Education,53(3), 035010. Doi:10.1088/1361-6552/Aaa93a 

Freitas, W. P., Cena, C. R., Alves, D. C., & Goncalves, A. M. (2018). Arduino-Based Experiment 

Demonstrating Malus’s Law. Physics Education,53(3), 035034. Doi:10.1088/1361-6552/Aab43d 

Galeriu, C. (2013). An Arduino-Controlled Photogate. The Physics Teacher,51(3), 156-158. 

Doi:10.1119/1.4792011 

Galeriu, C. (2018). An Arduino Investigation Of Newton’s Law Of Cooling. The Physics 

Teacher,56(9), 618-620. Doi:10.1119/1.5080580 

Galeriu, C., Edwards, S., & Esper, G. (2014). An Arduino Investigation Of Simple Harmonic 

Motion. The Physics Teacher,52(3), 157-159. Doi:10.1119/1.4865518 

Gingl, Z., Mingesz, R., Makan, G., & Mellar, J. (2019). Driving With An Arduino? Keep The 

Lane! Physics Education,54(2), 025010. Doi:10.1088/1361-6552/Aafa41 

Hadiati, S., Kuswanto, H., Rosana, D., & Pramuda, A. (2019). The Effect Of Laboratory Work 

Style And Reasoning With Arduino To Improve Scientific Attitude. International Journal Of 

Instruction,12(2), 321-336. Doi:10.29333/İji.2019.12221a 

Hahn, M. D., Cruz, F. A., & Carvalho, P. S. (2019). Determining The Speed Of Sound As A 

Function Of Temperature Using Arduino. The Physics Teacher,57(2), 114-115. Doi:10.1119/1.5088475 

Hammons, J. & Deal, W. F.(2013). The Microcontroller: A Paradigm For A Robot Building Block. 

Technology And Engineering Teacher, 72(8), 24-30. 

Heradio, R., Chacon, J., Vargas, H., Galan, D., Saenz, J., Torre, L. D., & Dormido, S. (2018). 

Open-Source Hardware İn Education: A Systematic Mapping Study. IEEE Access,6, 72094-72103. 

Doi:10.1109/Access.2018.2881929 

Ince, E. Y. (2018). Önlisans Öğrencilerin Kodlama Eğitiminde Robotik Sistemlerinin Kullanımına 

Yönelik Görüşleri. Mediterranean Journal Of Educational Research,12(25), 326-341. 

Doi:10.29329/Mjer.2018.153.17 

Jin, H., Qin, Y., Pan, S., Alam, A. U., Dong, S., Ghosh, R., & Deen, M. J. (2017). Open-Source 

Low-Cost Wireless Potentiometric Instrument For Ph Determination Experiments. Journal Of Chemical 

Education,95(2), 326-330. Doi:10.1021/Acs.Jchemed.7b00479 

K. Peppler, "STEAM-Powered Computing Education: Using E-Textiles To Integrate The Arts And 

STEM," İn Computer, Vol. 46, No. 9, Pp. 38-43, September 2013. Doi: 10.1109/MC.2013.257 

Kafai, Y. B., Lee, E., Searle, K., Fields, D., Kaplan, E., & Lui, D. (2014). A Crafts-Oriented 

Approach To Computing İn High School. ACM Transactions On Computing Education,14(1), 1-20. 

Doi:10.1145/2576874 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

497 

Kırıkkaya, E. B., & Başaran, B. (2019). Investigation Of The Effect Of The Integration Of Arduino 

To Electrical Experiments On Students Attitudes Towards Technology And ICT By The Mixed 

Method. European Journal Of Educational Research,8(1). Doi:10.12973/Eu-Jer.8.1.31 

Korkmaz, Ö , Karaçaltı, C , Çakır, R . (2018). Öğrencilerin Programlama Başarılarının 

Bilgisayarca-Eleştirel Düşünme İle Problem Çözme Becerileri Çerçevesinde İncelenmesi. Amasya 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 343-370. Retrieved From 

Http://Dergipark.Org.Tr/Amauefd/İssue/41157/413487 

Kuan, W., Tseng, C., Chen, S., & Wong, C. (2016). Development Of A Computer-Assisted 

Instrumentation Curriculum For Physics Students: Using Labvıew And Arduino Platform. Journal Of 

Science Education And Technology,25(3), 427-438. Doi:10.1007/S10956-016-9603-Y 

Kubínová, Š, & Šlégr, J. (2015). Chemduino: Adapting Arduino For Low-Cost Chemical 

Measurements İn Lecture And Laboratory. Journal Of Chemical Education,92(10), 1751-1753. 

Doi:10.1021/Ed5008102 

Kubínová, Š, & Šlégr, J. (2015). Physics Demonstrations With The Arduino Board. Physics 

Education,50(4), 472-474. Doi:10.1088/0031-9120/50/4/472 

Litts, B. K., Kafai, Y. B., Lui, D. A., Walker, J. T., & Widman, S. A. (2017). Stitching Codeable 

Circuits: High School Students’ Learning About Circuitry And Coding With Electronic Textiles. Journal 

Of Science Education And Technology,26(5), 494-507. Doi:10.1007/S10956-017-9694-0 

M. D. C. Currás-Francos, J. Diz-Bugarín, J. R. García-Vila And A. Orte-Caballero, "Cooperative 

Development Of An Arduino-Compatible Building Automation System For The Practical Teaching Of 

Electronics," İn IEEE Revista Iberoamericana De Tecnologias Del Aprendizaje, Vol. 9, No. 3, Pp. 91-97, 

Aug. 2014.Doi: 10.1109/RITA.2014.2340015 

Mabbott, G. A. (2014). Teaching Electronics And Laboratory Automation Using Microcontroller 

Boards. Journal Of Chemical Education,91(9), 1458-1463. Doi:10.1021/Ed4006216 

Martinez-Santos, J. C., Acevedo-Patino, O., & Contreras-Ortiz, S. H. (2017). Influence Of Arduino 

On The Development Of Advanced Microcontrollers Courses. IEEE Revista Iberoamericana De 

Tecnologias Del Aprendizaje,12(4), 208-217. Doi:10.1109/Rita.2017.2776444 

Mccaughey, M. (2017). An Arduino-Based Magnetometer. The Physics Teacher,55(5), 274-275. 

Doi:10.1119/1.4981032 

Mercer, C., & Leech, D. (2017). Inexpensive Miniature Programmable Magnetic Stirrer From 

Reconfigured Computer Parts. Journal Of Chemical Education,94(6), 816-818. 

Doi:10.1021/Acs.Jchemed.7b00184 

Moya, A. A. (2018). An Arduino Experiment To Study Charge–Voltage Relationships İn 

Capacitors. Physics Education,54(1), 015005. Doi:10.1088/1361-6552/Aaea1d 

Moya, A. A. (2018). An Arduino Experiment To Study Free Fall At Schools. Physics 

Education,53(5), 055020. Doi:10.1088/1361-6552/Aad4c6 

Musik, P. (2017). Development Of Computer-Based Experiment Set On Simple Harmonic Motion 

Of Mass On Springs. Turkish Online Journal Of Educational Technology, 16(4), 1-11. 

Nichols, D. (2017). Arduino-Based Data Acquisition İnto Excel, Labvıew, And MATLAB. The 

Physics Teacher,55(4), 226-227. Doi:10.1119/1.4978720 

Omar, H. M. (2017). Enhancing Automatic Control Learning Through Arduino-Based 

Projects. European Journal Of Engineering Education,43(5), 652-663. 

Doi:10.1080/03043797.2017.1390548 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

498 

Ortes, F , Surmen, H , Arslan, Y . (2016). A Bıomechatronıc Applıcatıon On Prosthetıcs For 

Undergraduate Engıneerıng Students. The Eurasia Proceedings Of Educational And Social Sciences, 4 (), 

461-464. Retrieved From Http://Dergipark.Org.Tr/Epess/İssue/30322/334193  

Önder, F., Önder, E. B., & Oğur, M. (2019). Determination Of Diode Characteristics By Using 

Arduino. The Physics Teacher,57(4), 244-245. Doi:10.1119/1.5095382 

Özdemirci, E , Ersin, Ç , Canal, M . (2017). Arduino Uno Uygulama Setinin Gerçekleştirilmesi. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (Özel (Special) 1), 127-133. Retrieved 

From Http://Dergipark.Org.Tr/Makufebed/İssue/29469/317387 

Pala, F., & Türker, P. M. (2019). Öğretmen Adaylarının Programlama Eğitimine Yönelik 

Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim,116-134. Doi:10.30831/Akukeg.399921 

Pino, H., Pastor, V., Grimalt-Álvaro, C., & López, V. (2018). Measuring CO2 With An Arduino: 

Creating A Low-Cost, Pocket-Sized Device With Flexible Applications That Yields Benefits For Students 

And Schools. Journal Of Chemical Education,96(2), 377-381. Doi:10.1021/Acs.Jchemed.8b00473 

Puantha, R., Khammarew, W., Tong-On, A., & Saphet, P. (2018). The Speed Of Sound İn Air Of 

Pipe Acoustic Resonance Via The Arduino With Labvıew İnterface. Physics Education,54(1), 015009. 

Doi:10.1088/1361-6552/Aaea12 

Ragazzini, G., Mescola, A., Corsi, L., & Alessandrini, A. (2018). Fabrication Of A Low-Cost On-

Stage Cell İncubator With Full Automation. Journal Of Biological Education,53(2), 165-173. 

Doi:10.1080/00219266.2018.1451772 

Rodriguez-Sanchez, M. C., Torrado-Carvajal, A., Vaquero, J., Borromeo, S., & Hernandez-

Tamames, J. A. (2016). An Embedded Systems Course For Engineering Students Using Open-Source 

Platforms İn Wireless Scenarios. IEEE Transactions On Education,59(4), 248-254. 

Doi:10.1109/Te.2016.2526676 

Rodriguez-Sanchez, M. C., Torrado-Carvajal, A., Vaquero, J., Borromeo, S., & Hernandez-

Tamames, J. A. (2016). An Embedded Systems Course For Engineering Students Using Open-Source 

Platforms İn Wireless Scenarios. IEEE Transactions On Education,59(4), 248-254. 

Doi:10.1109/Te.2016.2526676 

Sedaghat, A., Aljundub, M., Eilaghi, Armin; B.H., Ehab, S., Farhad, M., Raouf, A.,  & M. El Haj – 

,(2017). Application Of PBL İn The Course Fluid And Electrical Drive Systems, Case Study: 

Manufacturing An Automated Punch Machine. Journal Of Problem Based Learning İn Higher Education, 

5(2),Doi: 10.5278/Ojs.Jpblhe.V0i0.1826 

Soong, R., Agmata, K., Doyle, T., Jenne, A., Adamo, T., & Simpson, A. (2018). Combining The 

Maker Movement With Accessibility Needs İn An Undergraduate Laboratory: A Cost-Effective Text-To-

Speech Multipurpose, Universal Chemistry Sensor Hub (MUCSH) For Students With Disabilities. Journal 

Of Chemical Education,95(12), 2268-2272. Doi:10.1021/Acs.Jchemed.8b00638 

Şişman, B., & Küçük, S. (2018). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Türkçe Robotik Tutum Ölçeğinin 

Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Ege Eğitim Dergisi,262-283. Doi:10.12984/Egeefd.414091 

Tunyagi, A., Kandrai, K., Fülöp, Z., Kapusi, Z., & Simon, A. (2018). Friction Coefficient 

Determination By Electrical Resistance Measurements. Physics Education,53(3), 035028. 

Doi:10.1088/1361-6552/Aab308 

Yolcu, V. & Demirer, V. (2017). A Review On The Studies About The Use Of Robotic 

Technologies İn Education. SDU International Journal Of Educational Studies, 4(2), 127-139 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

499 

Zachariadou, K., Yiasemides, K., & Trougkakos, N. (2012). A Low-Cost Computer-Controlled 

Arduino-Based Educational Laboratory System For Teaching The Fundamentals Of Photovoltaic 

Cells. European Journal Of Physics,33(6), 1599-1610. Doi:10.1088/0143-0807/33/6/1599 

Zhang, Q., Brode, L., Cao, T., & Thompson, J. E. (2017). Learning Laboratory Chemistry Through 

Electronic Sensors, A Microprocessor, And Student Enabling Software: A Preliminary 

Demonstration. Journal Of Chemical Education,94(10), 1562-1566. Doi:10.1021/Acs.Jchemed.7b00172 

 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

500 

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRENCİ SAĞLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GİRESUN İLİ 

ÖRNEĞİ 

 

Fatmanur ÖZEN 

Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü 

 fatma.nur.ozen@giresun.edu.tr  

Burcu GÖL 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı,  

burcugol7@gmail.com 

ÖZET 

Yaşam niteliğinin belki de en önemli boyutu olan sağlık, varlığında insan yaşamını olumlu, yokluğunda 

olumsuz yönde etkileyen en önemeli etmenlerden biridir. Sağlık, Dünya Sağlık Örgütünün tanımıyla “yalnızca 

hasta veya sakat olmamak değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir”. Toplumun eğitsel 

amaçlarını gerçekleştirmek dışında okul, öğrencilerinin okulda bulundukları saatlerde sağlık ve güvenliklerini 

sağlamak,  eş zamanlı olarak da onlara sağlık bilinci, alışkanlıkları kazandıracak sağlık eğitimi vermekle yasal 

sorumludur. Bu araştırmada, okullarda öğrenci sağlığına ilişkin, öğrenci sağlığının üç boyutu: Okulun fiziki 

mekanlarının yeterliliği, öğrencilere sunulan sağlık hizmetleri ve sunulan sağlık eğitiminin yeterliliği 

bağlamlarında, okul müdürlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.  Araştırma bir tarama 

çalışmasıdır. Araştırmada veriler Giresun ili genelinde temel eğitim ve ortaöğretim düzeylerinde hizmet veren 

kamu okullarının okul yöneticilerden toplanmıştır. Araştırma da veri toplamak amacıyla Özen (2005) tarafından 

yasal metinlere dayalı olarak oluşturulan bir anket formu ve Okullarda Öğrenci Sağlığı Ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırma bulgularının genellenebilirliği oldukça kısıtlı olmakla birlikte, bulgular okullarda okul sağlığı 

bağlamında bazı sorunların yaşandığını göstermektedir. Araştırma sonuçları benzer araştırma bulguları ile 

birlikte tartışılmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Sağlık, Öğrenci Sağlığı, Okulun Fiziksel Koşulları, Okullarda Sunulan Sağlık 

Hizmetleri, Sağlık Eğitimi 

ABSTRACT 

Health, which is perhaps the most important dimension of quality of life, is one of the most important 

factors that affect human life positively in its exist and negatively in its absence. Health as defined by the World 

Health Organization, is not only a patient or disability, but a complete state of physical, mental and social well-

being. In addition to achieving the educational goals of the society, the school is legally responsible for ensuring 

the health and safety of its students during their school hours, and simultaneously providing health education that 

will give them health awareness and habits. In this study, three dimensions of school health: the adequacy of 

school physical space, health services provided to students and the adequacy of health education provided are 

evaluated in terms of  the opinions of school principals. This research is survey type. The data were collected 

from the administrators of public schools in Giresun province at primary and secondary level. In order to collect 

data, a questionnaire form based on legal texts and Student Health Scale both were developed by  Özen (2005) 

were used. Although the generalizability of research results are so limited, the findings show that there are some 

problems in the context of school health.  The results of the research are discussed together with similar research 

findings. 

Keywords: Health, Student Health, Physical Conditions of School, Health Services in Schools, Health 

Education 

mailto:fatma.nur.ozen@giresun.edu.tr
mailto:burcugol7@gmail.com


XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

501 

GİRİŞ 

Okul öğrencilerinin sağlıklı yaşaması gereken ana alanlardan biri olarak tanımlanır. Ancak 

okulun asıl hizmet alanı eğitimdir (Veugelers ve Schwartz, 2010). Okul, öğrencilerinin okulda 

bulundukları saatlerde sağlıklı kalmalarını sağlamakla yetinmez, aynı zamanda eğitim yoluyla onlarla 

sağlıklı yaşama bilinci kazandırarak, sağlıklı bir toplum oluşturulmasını sağlar (Brown, Elliott ve 

Leatherdale, 2017).  

Okul sağlığı, öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, 

sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık 

eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlanmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı). 

Dünya sağlık Örgütü (WHO) sağlığı: Bedensel, ruhsal ve toplumsal tam bir iyilik hali olarak 

tanımlamakta, sağlığın her insanın temel bir hakkı olduğunu bildirmektedir. WHO hükümetleri 

insanlarının sağlığından sorumlu tutmuş, 1978 yılında düzenlediği uluslararası toplantısında dünya 

ülkeleri için sağlık politikası olarak “Temel Sağlık Hizmetleri” yaklaşımını benimsenmesini 

önermiştir. Temel sağlık hizmetleri, devletin hastalığı tedavi eden hizmetlerinden çok, sağlıklı yaşam 

bilinci edinme, iyi beslenme, sağlığı destekleyen fiziki çevrede yaşama, en az asgari şartları 

gerçekleştirebilecek bir gelire sahip olma gibi etmenlere daha çok yatırım yapılmasını içermektedir 

(Erol ve Özdemir, 2014).  Bu bağlamda okul sağlığı hizmetlerinin temel sağlık hizmetleri kapsamında 

değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır.  Nitekim sosyal devletler açısından sağlanan sağlık hizmetleri, 

devletin finanse ettiği alanlar içerinde en önemli harcama kalemlerinden biri oluşturmaktadır.  

Türkiye’de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 2017 yılı sağlık harcamaları istatistiklerine göre, 

ülkedeki sağlık harcamaları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 artış göstermiştir. Bu harcamanın 

yüzde 78’inin devlet bütçesinden karşılandığı (TUİK, 2018) düşünüldüğünde okul tarafından sunulan 

temel sağlık hizmetlerinin, sağlığı korunan ve sağlıklı yaşama bilinci edinmiş bir neslin 

yetiştirilmesinin önemi bir kat daha artmaktadır.   

Türkiye’de okullarda temel sağlık hizmetlerinin sağlanması, okulun fiziki yapısından (okul 

binasının, sınıflarının, dersliklerde kullanılan tüm donatımın, bahçesinin, bulunduğu yerin…), okulda 

sunulan sağlık hizmetlerine, öğretim programlarında yer alan sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandıran 

kazanımlara kadar çoğu yasal metinlere dayalı olarak, çok boyutlu düzenlenmiştir. Böylece sağlık 

bilinci kazandırma ülkede temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde kullanılan öğretim programlarımda 

sıkça yer alan kazanımlardan biri iken (Özen ve Topal, 2019); okullun fiziki mekanlarının 

düzenlenmesinde kullanılan tip projeler, okul çevresinde sunulan hizmetlerle (okulun bulunduğu yer, 

okul etrafında yapılan satışlarla ilgili düzenlemeler..) ilgili yasal sınırlamalar bulunmaktadır (Özen, 

2005). 

Bu gün Türkiye’de okul sağlığı alanında, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen pek 

çok program ve proje bulunmaktadır. Bu kapsamda en önemli adımlardan biri, 2016 yılında Millî 

Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü” 

imzalanmasıyla “Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı” başlatılmıştır. Programla 

okullarda okul sağlığı kapsamında yürütülen ve yürütülecek olan tüm program ve projelerin 

çerçevesini oluşturması ve ülkemizin okul sağlığı modelini oluşturması hedeflenmiştir. Program 

kapsamında okulda sunulmak üzere altı hizmet alanı oluşturulmuştur. Bu hizmetler: Sağlık hizmetleri, 

sağlıklı ve güvenli okul çevresi, sağlıklı beslenme, sağlık eğitimi, fiziksel aktivite, aile/toplum 
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katılımıdır. Okul çalışanlarının sağlığı ile ilgili çalışmalar, “Sağlık Hizmetleri” ve “Sağlık Eğitimi” 

bileşenleri, psikososyal danışmanlık hizmetleri de “Sağlık Hizmetleri” bileşeni altında 

değerlendirilmektedir. Uygulama kapsamında 2016 yılı sonu itibariyle aile hekimliği birimleri 

tarafından öğrencilerin yıllık periyodik izlem ve muayenelerine başlatılmış, okul sağlığı hizmetlerinde 

yeni mevzuata uygun iş akışları oluşturulmuştur. Bugün Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi 

Programı kapsamında, tüm okul çağı çocukların yıllık periyodik izlemleri aile hekimlerince 

protokoller doğrultusunda yapılmaktadır.  

Okul sağlığı ile ilgili tüm düzenlemeler ve proje uygulamaları kapsamında bu araştırmada 

amaç, Giresun ili genelinde temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde hizmet veren tüm kamu okulu 

yöneticilerinin okullarında öğrenci sağlığı (okul sağlığı) uygulamalarında: Okulun fiziki mekanı, 

öğrencilere sunulan sağlık hizmetleri ve sunulan sağlık eğitiminin yeterliliği bağlamlarında 

görüşlerinin değerlendirilmesidir. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada betimsel bir çalışmadır. Betimsel araştırmalar araştırma durumunun 

tanımlanabilmesi için kullanılan araştırma türlerinden olup genellikle tarama ile verilerin toplandığı 

çalışmalardır (Büyüköztürk vd., 2010, ss. 21, 16). 

Çalışma Grubu 

Giresun ili Milli Eğitim Müdürlüğü kayıtlarına göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 

Giresun ili genelinde okulöncesinde 63, ilkokul düzeyinde 121, ortaokul düzeyinde 145, ortaöğretim 

düzeyinde 99 kurum bulunmaktadır.  Tablo 1’de tüm bu okullar arasından, bu araştırma kapsamında 

veri sağlayan kurumlara ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 1. Araştırma kapsamında veri sağlayan okul türleri 

Okul türü n % 

Okul öncesi 1 4,2 

İlkokul 11 45,8 

Ortaokul 7 29,2 

Lise 5 20,8 

Toplam 24 100 

 

Araştırmaya toplam 24 okullun yöneticisi katılmıştır.  Katılanların çoğu temel eğitim 

düzeyinde öğretim sunan okul yöneticileridir (n=19, %79,2). 

Tablo 2. Araştırmaya katılan okullarda toplam öğrenci sayısı 

Okulda toplam öğrenci sayıları n % 

500’den az 21 87,5 

501-1000 3 12,5 

1001’den çok -  
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Araştırmaya katılan okulların çoğunun (n=21, %87,5) toplam öğrenci sayısı 500’ün altında ve 

sınıf başına düzen öğrenci sayısı da 25’den azdır (tablo 2 ve 3).  

Tablo 3.  Okulda sınıf başına düşen ortalama öğrenci sayısı 

Okulda toplam öğrenci sayıları n % 

25’den az 20 83,3 

26-30 3 12,5 

31-35 1 4,2 

36-40 - - 

41’den çok - - 

 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin çoğunluğunun (n=13, %54,2) okullarında, velilerin 

sosyo-ekonomik düzeyi orta seviyededir (tablo 4). 

Tablo 4. Okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik durumu 

Sosyo-ekonomik durum n % 

Alt 11 45,8 

Orta 13 54,2 

Üst - - 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veriler Özen (2005) tarafından geliştirilen “Sağlıklı okul yaşamı”, “Okullarda 

sağlık hizmetleri”  bölümlerinden oluşan anket formu ve “Okullarda öğrenci sağlığı” ölçeği ile 

toplanmıştır. “sağlıklı okul yaşamı” anketinde okulun fiziki şartlarının uygunluğunu içere 26 madde, 

“Okullarda sağlık hizmetleri” anketinde ise okulda sunulan sağlık taramaları ile eğitim hizmetlerinin 

içeriğine ilişkin 23 madde bulunmaktadır.. “okullarda öğrenci sağlığı” ölçeği ise, dörtlü Likert tipinde 

hazırlanmış15 maddelik bir ölçektir. Ölçeğin iç güvenilirliğini Özen (2005) 0,94 olarak bulgulamıştır. 

Ölçeğin açıkladığı varyans ise %53,72’dir.  

Araştırmada verilerin toplanabilmesi için veri toplama aracı elektronik olarak hazırlanmış, veri 

toplama aracının elektronik adresi resmi yazı ile tüm kamu okullarına duyurulmuştur. Bu  kapsamda 

araç halihazırda 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSforEUj6CUsZQBnubTyNHL9P8yOZ_uoJgcx_uvBEjep

_UHA2A/viewform adresinden okullarla paylaşılmaya devam etmektedir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin analizinde katılımcı sayısının çok düşük olması nedeniyle betimsel 

istatistikler (ortalama, frekans ve yüzde) kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

Tablo 5. Sağlıklı okul yaşamına ilişkin anket sonuçları 

Sağlıklı Okul Yaşamı 

Varlık Düzeyi 

E
v

et
 

K
ıs

m
en

 

H
a

y
ır

 

n % n % n % 

1.Okulumuz ana yola uzakta inşa edilmiştir. 5 20,8 9 37,5 10 41,6 

2. Okulumuz gürültüden uzaktır 12 50 8 33,3 4 16,6 

3. Okulumuz duman ve koku çıkaran fabrikalara uzakta inşa edilmiştir. 22 91,6 2 8,3 -  

4. Okulumuz binasının yapı malzemesi, yörenin iklim koşullarına uygundur. 13 54,1 8 33,3 3 12,5 

5. Okulumuzun depreme dayanıklılık kontrolleri yapılmıştır. 8 33,3 5 20,3 11 45,8 

6. Sınıflarımız güneşten faydalanır. 13 54,1 10 41,6 1 4,16 

7. Okulumuz ve sınıflarımız uygun şekilde ısıtılır. 23 95,8 1 4,16 -  

8. Okulumuzda sınıflarımızın büyüklüğü öğrenci sayısıyla orantılıdır. 19 79,1 4 16,6 2 8,3 

9. Okulumuz koridorları öğrencilerimizin rahatça hareket edebilecekleri 

genişliktedir. 
15 62,5 6 25 3 12,5 

10. Okulumuz bahçesi öğrencilerimizin toplu tören ve spor faaliyetleri 

gerçekleştirecekleri büyüklüktedir. 

18 75 2 8,3 4 16,6 

11. Okulumuzda tuvaletler günde iki kez temizlenir. 20 83,3 3 12,5 1 4,16 

12. Okulumuzda koridorlar temizlenir. 23 95,8 1 4,16 -  

13. Okulumuzda kız öğrenci sayımızla orantılı kız tuvaleti bulunur. 19 79,1 4 16,6 1 4,16 

14. Okulumuzda erkek öğrenci sayısı ile orantılı erkek tuvaleti ve pisuar 

bulunur. 

16 66,6 4 16,6 4 16,6 

15. Okulumuz bahçesi temizlenir. 23 95,8 1 4,16 -  

16. Okulumuz sınıfları her eğitim öğretim günü sonunda temizlenir. 23 95,8 1 4,16 -  

17. Okulumuzda temizlik su ve uygun temizlik malzemeleriyle yapılır. 24 100 -  -  

18. Okulumuz nöbetçi öğretmenleri temizliği denetler. 16 66,6 7 29,1 1 4,16 

19. Okulumuz içme suyu vardır. 22 91,6 1 4,16 1 4,16 

20. okulumuzun içme ve kullanma suları kontrol ettirilir. 22 91,6 2 8,3 -  

21. Okulumuzda ilk yardım odası vardır. 2 8,3 3 12,5 20 83,3 

22. Okulumuzda ilk yardım dolabı vardır. 23 95,8 -  1 4,16 

23. Okulumuzda ilk yardım dolabının içindeki malzemeler kullanılabilir 

durumdadır. 
23 95,8 -  1 4,16 

24. Okulumuzda sınıf kapıları koridora 180 derecelik açıyla açılır. 15 62,5 5 20,3 4 16,6 

25. Okulumuzda merdiven genişlikleri öğrencilerimizin iniş ve çıkışlarını 

rahatlıkla yapabilecekleri genişliktedir. 

19 79,1 3 12,5 2 8,3 

26. Okulumuzda merdiven boşluklarında korkuluklar bulunur. 20 83,3 -  4 16,6 

 

Sağlıklı okul yaşamına ilişkin maddelere verilen yanıtlar incelendiğinde Giresun ili temel 

eğitim ve ortaöğretim düzeyindeki kamu okullarının ana yoldan uzakta inşa edilmesi, gürültüden uzak 

olması, okul binasının depreme dayanıklılığının kontrol edilmesi ve ilk yardım odası bulundurulması 

bağlamlarında bazı eksikliklerinin olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 6. Okulda sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin anket sonuçları  

Okullarda Sağlık Hizmetleri 

Yapılma Düzeyi 

H
iç

b
ir

 

Z
a

m
a

n
 

B
a

ze
n

 

H
er

 Z
a

m
a

n
 

n % n % n % 

1. Okulumuzda genel sağlık taraması yapılır. 1 4,16 14 58,3 9 37,5 

2. Okulumuzda görme, işitme, diş sağlığı taraması yapılır. 1 4,16 13 54,1 10 41,6 

3. Okulumuzda yılda bir kez büyüme gelişme taraması yapılır.  3 12,5 12 50 9 37,5 

4. Okulumuzda yangın deprem gibi durumlarda kimin ne yapacağı 

önceden belirlenir. 

4 16,6 3 12,5 17 70,8 

5. Çocukların psikolojik sorunlarının çözümüne yönelik olarak 

okulumuzdaki rehberlik servisimiz görüşme ve uygulama yapar. 

6 25 8 33,3 10 41,6 

6. Okul kantinimiz kantin denetleme kurulunca “ Kantin denetleme 

yönergesi “ doğrultusunda denetlenir. 

11 45,8 -  13 54,1 

7. Okul kantinimizde çalışan görevlilerin sağlık denetimleri sağlık 

kuruluşlarında yaptırılır. 

8 33,3 5 20,3 11 45,8 

8. Okulumuzda beslenme saatlerinde öğrencilerin neler yiyeceklerine 

aileleri karar verir. 

5 20,3 8 33,3 12 50 

9. Okulumuzda beslenme saatlerinde öğrencilerin neler yiyeceğine okul 

yönetimimiz bir diyetisyene başvurarak karar verir. 

17 70,8 1 4,16 6 25 

10. Okulumuzda süreğen hastalıkları (şeker, hepatit, tüberküloz, sara, 

aids, astım vb.) olan öğrencilerimizin durumları dosyalarına kaydedilir. 

3 12,5 3 12,5 18 75 

11. Okulumuzda süreğen hastalıkları olan öğrencilerin rahatsızlanmaları 

durumunda ilk nereye başvuracakları önceden belirlenir. 

3 12,5 5 20,3 16 66,6 

12. Okulumuzda kazaların sık yaşandığı yerlerde nöbetçi 

öğretmenlerimiz koruyucu önlemler alır.  

4 16,6 4 16,6 16 66,6 

13. Okulumuzda kaza sonucu yaralanan öğrencilerimize yapılacak 

müdahale için nereye başvuracakları önceden belirlenir. 

4 16,6 1 4,16 19 79,1 

14. Okulumuzda öğretmenlerimize ilk yardım eğitimi verilir. 5 20,3 9 37,5 10 41,6 

15. Okulumuzda deprem ve yangın tatbikatı yapılır. 7 29,1 2 8,3 15 62,5 

16. Öğrencilerimize yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi verilir. 4 16,6 6 25 14 58,3 

17. Öğrencilerimize yönelik kazalardan korunma eğitimi verilir. 5 20,3 8 33,3 11 45,8 

18. Öğrencilerimize yönelik hastalıklardan korunma eğitimi verilir. 5 20,3 6 25 13 54,1 

19. Öğrencilerimize yönelik dengeli beslenme eğitimi verilir. 5 20,3 6 25 13 54,1 

20. Öğrencilerimize yönelik zararlı alışkanlıklardan korunma eğitimi 

verilir. 

5 20,3 4 16,6 15 62,5 

21. Öğrencilerimize yönelik kişisel temizlik eğitimi verilir. 5 20,3 4 16,6 15 62,5 

22. Öğrencilerimize yönelik sporun yararları eğitimi verilir. 5 20,3 6 25 13 54,1 

23. Öğrencilerimize yönelik çevre sağlığı eğitimi verilir. 4 16,6 6 25 14 58,3 

 

Okullarda öğrenci sağlığı hizmetleri bağlamında, okul saatlerinde öğrencilerin sağlıklı 

beslenmesi, okul kantinlerinde satılan ürünlerin ve kantinde çalışanların sağlık durumlarının 

denetlenmesi, okulda rutin deprem ve yangın tatbikatlarının düzenlenmesi uygulamalarında okul 

idarecileri bazı eksikliklerin olduğunu bildirmişlerdir.  

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

506 

Tablo 7. Okullarda öğrenci sağlığı ölçeği sonuçları 

 

Tablo 7 sonuçları, okullarda sağlanan genel hijyen bilgisi, hastalıklardan korunma, ilkyardım, 

spor konularında okul yöneticilerin öğrencilerin kısmen de olsa gereğince bilgilendirmediğini 

düşündüklerini göstermektedir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Okullarda, okul sağlığıyla ilişkilenen öğrenci sağlığı uygulamalarının değerlendirildiği bu 

araştırmanın bulguları, araştırmaya kısıtlı sayıda okul yöneticisi katılmış olsa da, bazı sorunların 

yaşandığını göstermektedir.   Yönetici görüşlerine Giresun ili temel eğitim ve ortaöğretim düzeyindeki 

kamu okullarının fiziki mekan bağlamında gürültüden uzak olma, depreme dayanıklılığının kontrolü 

Okulda Öğrenci Sağlığı 

Katılma Düzeyi 

Ç
o

k
 A

z 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

B
ir

a
z/

O
rt

a
 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

B
ü

y
ü

k
 Ö

lç
ü

d
e 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

T
a

m
a

m
en

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

n % n % n % n % 

1.Öğrencilerimizin ağız ve diş sağlığı konusunda yeterince 

bilgilendirildiğini düşünüyorum. 

2 8,3 5 20,3 11 45,8 6 25 

2. Öğrencilerimizin kişisel temizlik konusunda yeterince 

bilgilendirildiklerini düşünüyorum. 
2 8,3 5 20,3 7 29,1 10 41,6 

3. Okulumuzun, öğrencilerimize beden sağlıklarını 

geliştirmeleri için gerekli spor olanaklarının sağlandığını 

düşünüyorum. 

6 25 6 25 6 25 6 25 

4. Öğrencilerimizin sporun yararları ve önemi konusunda 

yeterince bilinçlendirildiklerini düşünüyorum. 

3 12,5 5 20,3 11 45,8 5 20,3 

5. Okulumuzda öğrencilerimizin hastalıklardan korunma 

konusunda bilgilendirilmesi için yapılan eğitim çalışmalarının 

yeterli olduğunu düşünüyorum. 

3 12,5 8 33,3 8 33,3 5 20,3 

6. Okulumuza öğrencilerimizin bulaşıcı hastalıklar konusunda 

yeterince bilgilendirildiğini düşünüyorum. 

2 8,3 9 37,5 7 29,1 6 25 

7. Öğrencilerimizin yaşadıkları yeri kirletmeme konusunda 

duyarlı olduğunu düşünüyorum. 

3 12,5 7 29,1 8 33,3 6 25 

8. Öğretmenlerimizin sağlıkla ilgili doğru davranışlarıyla 

öğrencilerine model olduklarını düşünüyorum. 
2 8,3 5 20,3 10 41,6 7 29,1 

9. Okulumuzda öğrencilerimizin sağlığa zararlı alışkanlıklar 

(sigara, alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı vs.) konusunda 

bilgilendirilmesi için yapılan eğitim çalışmalarının yeterli 

olduğunu düşünüyorum. 

4 16,6 3 12,5 12 50 6 25 

10. Okulumuzda, öğrencilerimizin kazalardan korunma 

konusunda yeterince bilinçlendirildiğini düşünüyorum. 
2 8,3 2 8,3 15 62,5 5 20,3 

11. Okulumuzda, öğrencilerimizin olası kazalardan korunması 

için gerekli tedbirlerin alındığını düşünüyorum.  

2 8,3 1 4,16 15 62,5 6 25 

12. Okulumuzda, öğrencilerimizin ilk yardım konusunda 

yeterince bilgilendirildiğini düşünüyorum. 

3 12,5 6 25 11 45,8 4 16,6 

13. Okulumuzda, öğretmenlerimizin ilk yardım konusunda 

yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünüyorum.  
  6 25 10 41,6 8 33,3 

14. Okulumuzda öğrencilerimize dengeli beslenme konusunda 

yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünüyorum. 
3 12,5 5 20,3 12 50 4 16,6 

15. Okulumuz personelinin (yöneticiler, öğretmenler) öğrenci 

sağlığı ile ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda bilgi sahibi 

olduğunu düşünüyorum.  

3 12,5 11 45,8 9 37,5 3 12,5 
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ve ilk yardım odası bulunmasına ilişkin bazı şartlarının uygun olmadığının göstermektedir. Tüm bu 

uygulamalar aslında ülkede geçerli yasal metinlerle düzenlenmiştir [örneğin 222 sayılı İlköğretim ve 

Eğitim Kanunu’nun 61. Maddesi “Okul binalarının sağlık, eğitim-öğretim ve ulaşım bakımından 

elverişli bir mahalde olması”nı, “Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri 

gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 

100 metre uzaklıkta bulunması zorunlu.” kılmaktadır. Böylece yasal metinler ülkede okulların 

gürültüden uzak yerlerde inşa edilmesini gerekli kılmaktadır. 2010 yılında UNICEF’in de katkılarıyla 

hazırlanan Okullarda Afete Hazırlık kitapçığında depremi sel, yangın gibi doğal afetlerle okullarda 

başa çıkılabilmesi için fiziksel, psikolojik ve ekonomik hazırlıkların neler olabileceğini ilgili 

yönetmeliklere dayandırılarak açıklayan bir kılavuz kitap yayınlanmıştır (Işıkkara ve Çalışkan, 2010)].  

Yine, okul yöneticileri okullarında sağlıkla ilgili öğrencilere sağlanan öğretim çalışmalarını ve 

öğretimi sağlayanların bilgi düzelerini kısmen de olsa yetersiz bulmaktadırlar. Aydoğan (2012) okul 

binasının mimari tasarımının ve okulun fiziksel çevresinin öğrenci davranışları ve öğrenmeleri 

üzerinde etkisi olduğunu bildirmektedir.        

Araştırma sonuçları okul sağlığı bağlamında okullarda sunulan öğrenci sağlığı hizmetlerinin: 

Okul saatlerinde öğrencilerin sağlıklı beslenmesi, okul kantinlerinde satılan ürünlerin ve kantinde 

çalışanların sağlık durumlarının denetlenmesi, okulda rutin deprem ve yangın tatbikatlarının 

düzenlenmesi uygulamalarında eksiklikler olduğunu göstermektedir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları 

edinmek birey açısından son derece önemlidir. bu alışkanlıkları edindirmede öğretmenler, en az anne 

babalar kadar etkindir. Ancak, Bozkurt ve Erdoğan (2019)’nın sınıf öğretmenlerinin beslenme 

alışkanlıklarını inceledikleri araştırma sonuçları, sınıf öğretmenlerinin sağlıklı beslenme ile ilgili 

yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, kendi beslenme alışkanlıklarıyla da öğrencilerine iyi birer örnek 

olamayacaklarını göstermektedir.  

Bir plan dahilinde uygulanan okul sağlığı uygulamalarının öğrenci sağlığının iyileştirilmesi 

dışında, özellikle ruhsal sağlık problemleri dolayısıyla ortaya çıkan problemlerin de azaltılmasında 

etkili olduğunu gösteren bazı yurtdışı araştırma bulguları söz konusudur. Örneğin, Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) Kaliforniya Eyaletinde 2007’den beri uygulanan “Devlet Okullarında Öğrenci 

Sağlığı ve Ruhsal Sağlık” yatırımları, eyalet okullarında sunulan okul merkezli fiziksel ve ruhsal 

sağlık uygulamalarının, öğrenci davranışlarını iyileştirdiği, akademik başarıyı artırdığı, ergen yaşta 

annelik oranlarını düşürdüğü, çocukların acil servis kullanımlarını azalttığını göstermiştir (Reback, 

2018). Yine Eitland ve Allen (2019) okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesinin yalnızca 

öğrencilerin sağlık, güvenlik ve akademik performanslarını iyileştirmekle kalmadığını, okul çalışanları 

için de önemli olduğunu dile getirmektedir.  Astım gibi süreğen rahatsızlardan kaynaklanan öğrenci 

devamsızlıkları içinde, okulda alınacak sağlık ve temizlik tedbirleri okul devamsızlık oranlarını 

azaltmaktadır. Yine La Salle  ve Hagermoser Sanetti (2016)’nin araştırma bulguları sağlık sorunlarının 

öğrenci akademik başarısını olumsuz etkilediğini ve okula devamsızlıkla birlikte davranış 

problemlerine neden olduğunu göstermektedir. Tüm bu sonuçlar bu araştırma kapsamında elde edilen 

bulgularla birleştirildiğinde, Türkiye’de okul sağlığı uygulamalarının daha yaptırımcı biçimde daha 

ayrıntılı planlanmasının gerektiği söylenebilir.  
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ÖZET 

Öğretmenlerin mesleklerini icra ederken, öğrenciler, toplum ve meslektaşları ile kurdukları ilişkilerde 

yerine getirmeleri gereken sorumlulukları, uymaları gereken mesleki kuralları ve tüm bunlara kaynaklık eden 

ilkeleri vardır. İlkeler öğretmenlerin mesleğe, topluma ve öğrencilerine karşı tutum ve davranışlarını belirler.  Bu 

araştırmanın amacı, alanda çalışan ilkokul öğretmenleri ve dördüncü sınıfta öğrenimlerini süren öğrenci ilkokul 

öğretmenlerinin görevlerini yerine getirirken en çok önemsedikleri mesleki ilkelerini belirlemektir. Araştırmada 

nitel araştırma yaklaşımlarından betimsel fenomenoloji kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar 

tarafından hazırlanan açık uçlu sorularla 20 katılımcıyla görüşme yapılmıştır.  Görüşmelerde elde edilen ilkelerin 

temelini değerler oluşturduğundan, ifadeler Schwartz (2012) tarafından oluşturulan temel değerlere göre 

sayılmıştır. Katılımcılardan elde edilen sonuçlar öğretmenlerin benimsedikleri ilkelerinin Schwartz (2012)’ın 

değer tipleri ve değerler envanterinde yer alan değerlerden en çok: Evrensellik, iyilikseverlik, güç, güvenlik, 

başarı, özyönetim, uyma, gelenek değerlerine dayandığını göstermektedir. Bu bulgular benzer araştırma 

sonuçlarıyla birlikte tartışılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Değer, İlke, Etik, Öğretmenlik Meslek İlkeleri, İlkokul Öğretmenleri 

Professional Principles Defined by Primary School Teachers and Student Primary Teachers 

ABSTRACT 

While they are performing their professions teachers have responsibilities, professional rules and 

principles that source all of these  to fulfill in their relationships with students, society and their colleagues . 

These principles determine the attitudes and behaviors of teachers towards the profession, society and students. 

The aim of this study is to determine the primary teachers who are working in the field and the student teachers 

who studying in the fourth year, professional principles that they care the most.  Descriptive phenomenology is 

used in the research. By using open-ended questions that prepared by the researchers interviewed with 20 

participants. Since the values derived from the interviews were based on values, the statements were counted 

according to the fundamental values created by Schwartz (2012). The results obtained from the participants show 

that the principles adopted by the teachers are based on the values of Shwartz (2012) 's value types and values 

inventory: universalism, benevolence, power, security, achievement, self-direction, conformity, tradition values. 

These findings are discussed together with the results of other research. 

Keywords: Value, Principle, Ethic, Professional Principles of Teachers, Primary Teachers 
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GİRİŞ 

İlke, insanlar arası ilişkilerde isteklere ölçü getiren bir tür “gereklilik önerme”sidir. İlkeler, 

içeriksiz olup kurallar gibi belirli bir davranış biçimi belirlemezler. Sadece belirli durumlarda neyin 

istendiği ve nasıl yapılması gerektiğini açıklarlar. Böylece ilkeler, kurallara göre daha genel ve soyut 

olup, kişinin doğru davranışı gösterebilmesi için kişisel sorumlunun altını çizip, yönlendirme yaparlar. 

İnsanlar karşılaştıkları olaylar karşısında ne yapmaları gerektiğine ilkelerinden yola çıkarak karar 

verirler. Böylece ilkeler, insanlara değerlendirme yapma ve yargıda bulunma fırsatı vererek 

davranışlarını düzenlerken  (Aydın ve Ersoy, 1995), edindikleri etik ilkelerinin de temelini oluştururlar 

(Şekil 1). 

 

 

Şekil 1. İlke ve etik ilkeler ilişkisi 

Kaynak: https://www.mvf-knowledge-base.com/2011/12/whats-difference-between-values-ethics.html   

Deneyimler ve inançlardan damıtılan, değerler süzgecinden geçirilen ilkeler kişisel ve mesleki 

ilkeler haline dönüşerek, kişinin olay ya da durum karşısında ki davranışlarına kılavuzluk ederler. Her 

meslek için o mesleği icra edenlerce uyulması gereken bir takım doğru ve uygun davranışlar ve bu 

davranışları çerçeveleyen ilkeler ve bu ilkelerin temelinde de değerler vardır (Karataş, Caner, Kahya 

ve Kahyaoğlu, 2018). Değerler, hedeflenen sonuçlara ulaşmak için bireyleri ya da işbirliğindeki 

grupları motive eden “arzu edilen anlayışlardır”. Değerler, bireyin “temel motivasyonunu 

yansıttıkları” gibi, “tutumlarını şekillendirip, tüm eylemlerinin arkasındaki niyetlerini ortaya 

çıkarırlar” (Begley, 1999, s. 237).  

Rokeach (1973)’e göre değerler “insanlar için neyin istenen, iyi ve güzel olduğuna karar 

verirken kullandıkları, kültürel olarak tanımlanmış standartlardır ve sosyal yaşam için geniş rehber 

ilkeler oluştururlar.” (akt. Yazar, 2018, s. 165). Rokeach (1973) değerlerin kişice tercih edilen hedefler 

olarak düşünülmesi gerektiğini ileri sürerek, değerleri “nihai (amaçsal) ve araçsal değerler” olmak 

üzere ikiye ayırmıştır (akt. Hogg ve Vaughan, 2014, s. 188). Nihai değerler, başarı hissi, bilgelik, 

eşitlik, gerçek dostluk, heyecanlı bir yaşam, iç huzur, kendine saygı, mutluluk… gibi kişinin yaşamı 

boyunca başarmayı amaçladığı değerlere ilişkinken; araçsal değerler, hırs, dürüstlük, cesaret gibi kişiyi 

amaçsal değerlerine ulaştıracak kabul edilebilir davranışlardır (Nelson ve Quick, 1994, akt. Çalışkur, 
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Demirhan ve Bozkurt, 2012). Rokeach (1973)’in değer tanımını ve sınıflamasına dayalı olarak 

geliştirdiği amaç ve araç değerler listesi için Schwartz (2012) listeyi genişleterek, bu değerlerle ilgili 

altı temel özellik tanımlamaktadır: 

1. Değerler ayrılmaz şekilde birbirine bağlı inançlardır. Değerler duygulara nüfuz ederler. 

2. Değerler eylemin motivasyonu, arzu edilen hedeflerdir. 

3. Değerler belirli bir eylem ya da durumun ötesindedir. Bu özelliği ile değerler genellikle 

belirli eylemlere, nesnelere veya durumlara atıfta bulunan norm ve tutumlardan ayırırlar. 

4. Değerler standart ya da ölçüt sağlarlar.  

5. Değerler eylemlerin, politikaların, kişilerin ve olayların seçiminde veya 

değerlendirilmesinde rehberlik ederler. İnsanlar neyin iyi, neyin kötü olduğuna; haklı ya 

da gayri meşru olduğuna; neye değer verileceğine; olası sonuçları öngörerek, yapmayı 

veya kaçınmayı gerektiren durumları değerlerine bağlı olarak seçerler.  Ancak, günlük 

kararlarda değerlerin etkisi nadiren bilinçlidir. Bu nedenle değerler, birinin eylemleri ile 

edindiği değerler arasında çelişki olduğunun farkına varılmasını sağlarlar. 

6. Farklı değerlerin göreli önemi eylemi yönlendirir. Herhangi bir tutum veya davranışta 

tipik olarak birden fazla değerin etkisi vardır. Birbiri ile rekabet eden ilişkili değerler 

arasında en ödün verilemez, en vaz geçilmezi tutum ve davranışlara rehberlik eder. 

Değerler bağlamla alakalı olduklarında, kişi için önemli olduklarında eylemi etkilerler.  

Tüm bu açıklamalar değerlerin kişinin ilkelerinin temelini oluşturduğunu, göreceli olduklarını, 

kişinin davranışlarına kısmen de olsa kaynaklık ettiklerini göstermektedir. Haynes (2014) “kişinin 

eylemleri kendi yapılandırdığı ilkeleri ile ne kadar tutarlı olursa, kişi o kadar etiktir.” der (s. 32). Etik, 

geçmiş, günümüz ve gelecekte insanların tutum ve davranışlarının iyi ya da kötü, doğru veya yanlış 

yönden değerlendirilmesini içeren ve dünyanın her yerinde geçerli olan ilke ve kuralların bütünü 

olarak tanımlanmaktadır (Yatkın, 2008, akt. Akın ve Özdaşlı, 2014). Her meslek grubu için ayrı ayrı 

tanımlanan mesleki etik ilkeler ne kadar iyi tanımlanmış olursa olsun, çalışanın bu ilkeleri 

benimsemesi ve uygulaması mesleki etik ilkeleri, kendi ilkeleri ile hatta özünde değerleri ile 

bütünleştirmesine bağlı olduğu düşünülebilir. Bu nedenle bu araştırmada amaç, alanda çalışan bir grup 

sınıf (ilkokul) öğretmeni ile eğitim fakültesi dördüncü sınıfında öğrenimlerini sürdüren bir grup 

öğrenci sınıf öğretmeninin benimsediği mesleki ilkelerini, değerlerine bağlı olarak betimlemektir.  

YÖNTEM 

Bu araştırmada fenomenoloji (olgu bilimi) yöntemi kullanılmıştır. Fenomenoloji bir nitel 

araştırma yöntemidir. Nitel araştırmalar “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda ve gerçekçi ve bütüncül bir biçimde 

ortaya konmasını” sağlayan araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s.39). Fenomenolojik yöntem 

bir veya birden fazla kişinin tecrübelerini bir fenomene (olaya) indirgeyerek bir nitelik kazandırıp 

tanımlamaktır (Güler, Halıcıoğlu ve Taşğın, 2013). Yönteme göre, birçok bireyin belli bir kavram ya 

da fenomen ile ilgili yaşanmış deneyimlerinin ne anlama geldiği, bu fenomeni yaşayanların bakış 
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açısıyla tanımlamaya çalışılır (Güler, Halıcıoğlu ve Taşğın, 2013, s.254). Bu nedenle, fenomenolojik 

araştırmalarda katılımcıların deneyimlerini kendi ifadeleriyle açıklamaları istenir. Bu araştırmada, sınıf 

öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının kendi deneyimlerinden yola çıkarak, meslek hayatlarında 

benimsedikleri ya da benimseyecekleri ilkeleri, etik anlayışlarını ortaya çıkarmak amacıyla 

betimlenmektedir.  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu alanda çalışan on sınıf öğretmeni ile Giresun Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde 2018-2019 öğretim yılında sınıf öğretmenliği 

programı dördünce sınıfında öğrenimlerini sürdüren on öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katılanlara 

ait bazı betimseller tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1. Katılımcılara ait betimseller 

Katılımcı Cinsiyet Çalışma süresi 

 Kadın  Erkek  1-3 yıl 4-6 yıl 

Öğretmen  8 2 4 6 

Öğrenci  7 3 4. sınıf öğrencileri 

 

Araştırmaya katılan hem öğretmen adaylarının hem de öğretmenlerin çoğunluğu kadındır 

(n=15). Araştırma kapsamında görüşmeyi kabul eden öğretmenlerin dördü bir ila üç yıldır öğretmenlik 

yapanlarken, altısı dört ila altı yıldır öğretmenlik yapan yeni öğretmenlerdir.     

Veri Toplama Aracı 

Veri toplamada araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorular kullanılmıştır. 

Araştırmacılar tarafından oluşturulan sorularla alanda çalışan beş sınıf öğretmenine ile pilot uygulama 

yapılmış, elde edilen dönütlere uygun olarak sorulara son şekli verilmiştir. Görüşme metinin son 

halinde yedi açık uçlu soru bulunmaktadır (1. Mesleğinizde size kılavuzluk eden 

ilkeleriniz/prensipleriniz nelerdir?, 2. Öğrencilerinizle kurduğunuz ilişkide size kılavuzluk eden 

ilkeleriniz nelerdir?, 3. Öğretmen arkadaşlarınızla (meslektaşlarınızla) kurduğunuz ilişkide size 

kılavuzluk eden ilkeleriniz/prensipleriniz nelerdir?, 4.İdareci/yöneticilerinizle kurduğunuz ilişkide size 

kılavuzluk eden ilkeleriniz/prensipleriniz nelerdir?, 5. Öğrenci velilerinizle kurduğunuz ilişkide size 

kılavuzluk eden ilkeleriniz/prensipleriniz nelerdir?, 6. Meslektaşlarınızın uymadığını düşündüğünüz, 

sizin ilke /prensip kabul ettiğiniz durumlar var mıdır? Varsa ne/nelerdir?, 7. Etik denilince aklınıza 

gelen üç kelime söyleyiniz.). Son şekli verilen sorular ile araştırmacılar tarafından sınıf öğretmenleri 

ve öğrenci sınıf öğretmenleri ile görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde katılımcıların izni 

dahilinde ses kaydı, izin vermeyen katılımcılarla yapılan görüşmelerde ise görüşme sırasında not 

tutulmuştur.  

Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin analizinde araştırmada kullanılan ilk altı soru için betimsel analiz 

kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler iki araştırmacı tarafından değerlendirilmiş ve 

sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırmalar karşılaştırılarak tutarlılıkları incelenmiş, sayısallaştırılan 
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veriler frekans tablolarıyla sunulmuştur. Bu kapsamda görüşme esnasında katılımcılara sorulan ilk beş 

soruya verilen yanıtlar Schwartz (2012) tarafından oluşturulan değer tipleri ve değerler envanterine 

göre sayılmış ve tek tablo (tablo 2) halinde, altıncı soruya verilen yanıtlarda (tablo 3) yine tek bir tablo 

olarak sunulmuştur.  Schwartz (2012) hazırladığı envanterde, her insan için farklı önem arz eden 

değerlere evrensel boyut kazandırarak on temel değer ve 58 alt değer ortaya konmaktadır.  Schwartz 

(2012)‘ın yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya koyduğu değer tipleri ve değerler listesi üç evrensel 

ihtiyaç üzerine oluşturmuştur. Bu evrensel ihtiyaçlar: Bireyin biyolojik ihtiyaçları, sosyal 

etkileşimlerini düzenlemeyle ilgili ihtiyaçları ve grup ve toplumsal gereklilikleri yerine getirmeyle 

ilgili ihtiyaçlarıdır (akt. Demirutku ve Sümer, 2010). Üç evrensel ihtiyaç üzerine kurulan on temel 

değer listesi tablo 2 de açıklamaları ile birlikte verilmiştir. 

Tablo 1. Schwartz değer tipleri  

Evrensel 

ihtiyaçlar 

Değer Tanımı Tanımladığı hedef 

Biyolojik  

 

Hazcılık  Bedensel haz ve duyumsal doyum 

arayışı 

Zevk, hayattan zevk alma, 

kendine düşkünlük 

Uyarılım Heyecan ve yenilik arayışı  Cesur bir hayat, heyecan verici 

bir hayat, cüretkarlık 

Özyönetim Bağımsız düşünme ve davranma 

eğilimi  

Yaratıcılık, özgürlük, kendi 

hedeflerini seçme, merak, 

bağımsızlık, kendine saygı, 

zekilik, mahremiyet  

Birey, grup ve 

toplumsal 

gereklilikleri 

yerine getirme  

Güç  Sosyal statü, insanlar ve kaynaklar 

üzerinde baskınlık kurma  

Otorite, varsıllık, sosyal güç, 

kamu imajını koruma, sosyal 

tanınma 

Evrensellik Tüm insanların ve doğanın refahı için 

anlayış, takdir, hoşgörü ve koruma 

Geniş görüşlülük, sosyal adalet, 

eşitlik, barış dünyası, güzellik 

dünyası, doğa ile birlik, bilgelik, 

çevreyi korumak, içsel uyum, 

manevi bir yaşam 

Geleneksellik Kültürel ve dini uygulamalara ve 

anlayışlara saygı ve bağlılık  

Geleneklere saygı, 

alçakgönüllülük, dindarlık, 

hayattaki payını kabul etmek, 

ılımlılık, manevi hayat 

Uyma Başkalarına zarar verebilecek veya 

toplumsal beklentilere aykırı dürtülerin 

ve davranışların kısıtlanması  

İtaatkarlık, öz disiplin, nezaket, 

ebeveynleri ve yaşlıları 

onurlandırmak, sadık olmak, 

sorumlu olmak 

Güvenlik Benlik, toplum ve ilişkiler için 

güvenlik ve istikrar arayışı 

Sosyal düzeni sürdürme, aile 

güvenliği, ulusal güvenlik, 

temizlik, iyilik yapma, sağlıklılık, 

ait olma 

 Başarı  Kültürel ölçütlere hakim olmak, 

böylece sosyal onay almak 

Hırs, başarı, muktedir olmak, 

zeka, kendine saygı, tanınmışlık 

Sosyal 

etkileşimlerini 

düzenleme  

İyilikseverlik  Bireyin yakın olduğu kişilerin 

esenliğini koruması ve güçlendirmesi 

Yardımseverlik, dürüstlük, 

bağışlayıcılık, sorumluluk, sadık 

olma, dostluk, ait olma hissi, 

yaşamın anlamı, ruhani yaşam 

 

Görüşme metinin son sorusu (7. Etik denilince aklınıza gelen üç kelime söyleyiniz.) ise, 

kavramsal çağrışım kullanılmıştır. Kavramsal çağrışım, “kelimelerin yansıttıkları kavramları 

çevreleyen ve onlarla sürekli ilişki durumunda bulunan diğer kavram ve tasavvurları ortaya çıkarmak 

için kullanılan” (Çağrışım, 2003) bir teknik olup, bu araştırma kapsamında “etik”in araştırmaya 
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katılanlara çağrıştırdığı üç kavram (kelime) sorulmuş, elde edilen yanıtlar kelime ve söz grupları (ya 

da tamlama) olarak kullanım sırasına göre sınıflandırılmıştır. Sınıflamadan elde edilenlerle tümevarım 

kullanılarak temalar oluşturulmuştur. Tümevarım “tekil olandan, özel olandan genel olana giden; tek 

tek olgulardan genel önermelere varan, karmaşık veri setlerinin sadeleştirilmesi –açıklanması- için 

özet tema ve kategorilerin oluşturulduğu” bir yöntemdir (Thomas, 2006).   

BULGULAR 

Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin çok önemsedikleri, öğrenci sınıf öğretmenlerinin ileride 

görevlerini yaparken en çok önemseyecekleri mesleki ilkeler Schwartz (2012)’ın değer tipleri ve 

değerler envanterine göre sayılmıştır. Alanda çalışan öğretmenlerin ve öğrencilerin benimsedikleri 

ilkeler değer tipleri envanterine göre sayılmış ve tablo 3’de sunulmuştur. Tabloda ki öğretmen ve 

öğrencilerin verdiği cevapların frekans değerleri, bu değerin kaç öğretmence/öğrenci tarafından 

zikredildiğini göstermektedir.   

Tablo 3. Alanda çalışan sınıf öğretmenlerinin ilke olarak benimsedikleri değerler  

Değerler İlgili kullanılan kavramlar Kaç öğretmence 

kullanıldığı 

Kaç öğrenci öğretmence 

kullanıldığı 

Hazcılık  - - - 

Uyarılım  - - - 

Özyönetim Özgür olma 1  

Özgüven 1  

Özverili olma 2  

Yaratıcı olma 1  

Bireysel farklılık 2  

Görev bilinci 8  

Özyönetim 1 1 

Özel hayatın gizliliği 1  

Öz disiplin-irade  2 

Güç  Rol model olmak 2  

Statü korumak 2  

Ast-üst ilişkisi 3 2 

Otorite   2 

Evrensellik Saygı  18 20 

Milli değerler    2  

Eşitlik  5 1 

Adil olma-adalet 5 1 

Vicdani değerler 1 1 

Erdem   1 

Geleneksellik  Manevi hayat 3  

Geleneklere saygı 1 6 

Uyma  Hoşgörü-nezaket 3 2 

Empati 2 4 

Samimiyet 2 4 

Sabırlı olma 4  

Hedef belirleme  1 

Açık fikirli olma  4 

Güvenlik  

 

Öğrenciye yakınlık 1 1 

Korku-şiddeti bertaraf 2 4 

Kural 4 4 

Disiplin 1  

Ahlak 5 13 

Toplumsal düzen 3 2 

Ait olma  1 

Vatanseverlik   4 
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Başarı Etkili-faydalı olma 3 3 

Kılavuzluk etmek 2 1 

Başarma isteği 4 2 

Nitelik   1 

İyilikseverlik Sevgi  7 7 

Değer vermek-değerli 

hissetmek  

2 1 

Merhamet şefkatli olmak 2  

Dürüstlük, doğruluk 5 6 

Yardımseverlik  1  

Yardımlaşma -paylaşma 8 5 

İletişim -işbirliği 4  

Güven  1  

Bağlılık-sadakat   1  
 

 

Araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme sorularına alanda çalışan hem öğretmenler hem 

de öğrencilerin en çok vurguladığı değer evrensellik değerinin alt boyutu olan “saygı”dır. Aşağıda 

katılımcıların “saygı” değeriyle ilgili kullandıkları cümlelerden (alanda çalışan öğretmenler için “Ö” 

kısaltması ile öğrenciler için “S” kısaltması ile) örnekler sunulmaktadır.   

Ö1: Öğrencilerimin bana saygı duymasına önem veriyorum. 

Ö2: Karşılıklı sevgi, saygı, samimiyet çok önemli. 

Ö8: Velilerle de ilişkilerimi okul içinde mesafeli ve saygılı bir şekilde yürütürüm. 

S7: Öğrencilere sevgi, saygı göstermeyi hedeflerim… 

S6: Saygı çerçevesinde olmalıdır, karşımdakinin idarecide olsa onunda bana saygı duymasını 

beklerim.  

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin ikinci vurguladıkları değer iyilikseverlik değerinin 

alt boyutu olan “yardımlaşma ve paylaşma”dır. Aşağıda alanda çalışan sınıf öğretmenlerinin 

“yardımlaşma ve paylaşma” ile kullandıkları cümlelerine örnek cümle verilmektedir.  

Ö7: Okul içinde okul işlerini ders, kazanım, materyal paylaşımı gibi veya takıldığımız bir 

noktada yardım isteyebiliriz.  

Araştırmaya katılan öğrenci sınıf öğretmenlerinin ikinci vurguladıkları değer güvenlik 

değerinin alt boyutu olan “ahlak”dır. Aşağıda öğrenci sınıf öğretmenlerinin “ahlak” ile ilişkilendirilen 

cümlelerine örnek cümle verilmektedir.  

S7: Toplumsal ahlak kurallarımızı izlerim. 

Araştırma kapsamında sorulan “Meslektaşlarınızın uymadığını düşündüğünüz, sizin ilke 

/prensip kabul ettiğiniz durumlar var mıdır? Varsa ne/nelerdir?” sorusu ile ilgili olarak, alanda çalışan 

sınıf öğretmenleri güvenlik değerinin alt başlığı olan “şiddet”, uyma değeri ile ilişkilendirilebilecek 

“ihmal”, özyönetim değeri ile ilişkilendirilen “görev bilinci” değerlerine vurgu yaptıkları anlaşılmıştır. 

Katılımcıların vurguladığı diğer meslektaşlarının uygulamayı ihmal ettiğini düşündükleri bir başka 
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değer ise yine özyönetim değeri alt başlıklarından “özel hayatın gizliliği”ne ilişkindir. Aşağıda bu 

görüşleri içeren örnek cümleler sunulmuştur. 

Ö2: Korkuyu öğrenme aracı olarak kullanmak. 

Ö2: Bana ters gelen durumlar arasında öğrenciyle ilgilenmemek.  

Ö9: Görevlerinin gerekliliklerini yerine getirmemektedirler. 

Ö6: Öğretmen arkadaşların özel hayatı hakkında konuşmamak, özel hayatlarımız hakkında 

konuşan meslektaşım oldu. 

Araştırmaya katılan öğrenci sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğu (n=7) henüz göreve 

başlamadıklarını ifade ederek soruya yanıt vermemişlerdir.  Soruyu yanıtlayanlardan ikisi güvenlik 

değerinin alt başlığı olan “şiddet” ile ilgili uygulamaların kabul edilemeyeceğine dikkat çekmiştir. 

Diğer katılımcı ise başarı değeri ile ilişkilendirilebilecek “güncel olma ve güncel kalmaya” vurgu 

yapmıştır. 

S9: Şiddeti kabul etmiyorum. 

S10: Şiddeti kabul etmem, hatta sessizde kalmam. 

S7:Günceli takip etmeli. 

Görüme sorularının sonuncusu olan “7. Etik denilince aklınıza gelen üç kelime söyleyiniz.” ile 

ilgili olarak araştırmaya katılan alanda çalışan sınıf öğretmenleri en sık “ahlak”,  “kural”, “eşitlik” ve 

“dürüstlük”e ilk sıralarda yer verirken; öğrenci sınıf öğretmenleri “kural”, “ahlak”, “gelenek görenek, 

örf adet”e ilk sıralarda yer vermişlerdir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

“Olaylar, olgular kişiler ve eylemler arasında tercih yapma” durumu olarak tanımlanan 

değerler, öğrenilmiş değer sistemlerinin bir ürünü olarak  (Creighton, 2009; Goodman,1967; akt. 

Sezer, 2018, s. 249) kişiye cazip gelen, tercih ettiği bir yaşam alanı oluştururken; toplum açısından 

benimsenen kişi davranışlarının (örneğin, dürüstlük, sadakat, bağlılık, manevi ve ahlaki değerlere 

sahip olma, hoşgörü, tutumluluk, güven ve görev sorumluluğu…) belirginleştirilmesini sağlarlar (Gray 

ve Lovat, 2007). Belki de bu nedenle Habermas (1990) Bilgi (Epistemoloji) Teorisinde:  “değerleri, 

nesnel”,   “etiği, sosyal”, “ahlakı, öznel (sübjektif)” kabul eder. Meslek erbabı için değer, “zarar 

vermemeyi, şeffaf, açık yani basit olmayı gerektiren; dürüstlüğün, en iyi hareket tarzı olduğu; bütün 

meslektaşlar ile aynı gemide olduklarını anlamasını sağlayan; iş yükü ile özel alanı arasında denge 

kuran” bir yaşam biçimi,  mesleki prensipler içinde bir temel oluşturur (Smith, 2018). Bu araştırmada 

alanda çalışan sınıf öğretmenlerinin ve eğitim fakültesi dördünce sınıfta öğrenimleri süren bir grup 

öğrenci sınıf öğretmeninin mesleki etik davranışlarına kaynaklık eden (edecek) değerler ve bu 

değerlere bağlı ilkeleri ortaya konulmaktadır. Araştırma sonuçları araştırmaya katılan hem öğretmen 

hem de öğrenci sınıf öğretmenlerinin, mesleki ilkelerinin temelinde öncelikle benimsedikleri değerin 

saygı olduğunu göstermiştir. Crank ve Caldaro (2000) etiği, meslekteki belirli davranışlarla ilişkili 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

517 

değerler olarak tanımlamaktadırlar (akt. MEGEP, 2006, MEB, s.3). Böylece bu araştırmaya 

katılanların görüşlerine göre etik davranışların kaynağında, saygı bulunmaktadır. Etik, insana nasıl 

yaşanması gerektiğini gösteren, geleneğin akıl süzgecinden geçirildiği, iyi bir yaşam sürdürebilmek 

için izlenmesi gereken kurallar ve ilkelerin belirlemesini amaçlar (Des Jardins, 2006, s.58). Bu ilke ve 

amaçlar günümüzde mesleki etik ilkeler olarak, çalışanların çalışma hayatlarını düzenlemektedir 

(MEGEP, 2006, MEB, s.3). Bu araştırmanın sonuçları hem alanda çalışan, hem de öğretmenliğe 

hazırlananlar açısından mesleki etik ilkelerinin temelinin evrensel değerlerden saygı ile 

tanımladıklarını göstermektedir. Saygı nerdeyse tüm meslek grupları için ortak değer olarak kabul 

edilmektedir  (Sazonov, 2001, s.13, akt. Manolova, 2011, s. 21).  

Öğretmenlik mesleği bu yönüyle, tüm toplumlarda saygı gören, yüksek statü atfedilen kutsal 

meslek konumdadır. Bu mesleği sürdüren kişilerin de sorumlulukları kapsamında, tüm 

uygulamalarında etik ilkelere uyma gerekliliğini daha da önemli hale gelmektedir (Obuz, 2009; 

Özbek, 2003, akt. Erdem ve Şimşek, 2013). Etik ilkelerin benimsenmesi, kaçınılmaz olarak bu 

ilkelerin kişinin kendi değerlerince desteklenmesini gerektirmektedir.  Bu araştırmaya katılanların 

sıklıkla mesleki açıdan benimsedikleri bir başka değer iyilikseverlik değerinin alt boyutu olan 

“yardımlaşma ve paylaşma”dır.  Bu bulgu Şakar (2010)’ın bir grup öğretmen ile yaptığı araştırma 

bulgularınca da desteklenmektedir. Şakar (2010)’ın araştırma bulgularına göre de meslektaşlar ile 

işbirliği, dayanışma içinde olunması alanda çalışan öğretmenlerin en çok tekrarladığı ve meslektaşları 

ile ilişkilerinde ilke kabul ettikleri değerlerdendir.  

Araştırmaya katılanlar, diğer meslektaşlarında gördükleri, sorun olarak algıladıkları durum 

güvenlik değerine ilişkin “şiddet”, uyma değeri ile ilişkilendirilen “ihmal”, özyönetim değeri ile 

ilişkilendirilen “görev bilinci”dir. Bibou-Nakou ve Marcos (2017)’ın Yunanistan da geniş katılımlı bir 

öğretmen grubu ile yaptığı araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrencilerinin ailelerince şiddete maruz 

bırakıldığını ve ihmal edildiklerini tespit ettiklerini göstermiştir. Toros ve Tiirik (2016)’in Estonya da 

sınıf öğretmenleri ile yaptığı araştırma bulguları, araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 

öğrencilerine uygulan fiziksel şiddeti tespit etmekte zorlanmadıklarını, gereli tedbirleri kolaylıkla 

aldırabildiklerini; ancak, öğrencilerine uygulanan duygusal ihmal ve şiddeti tespit etmekte 

zorlandıklarını, duygusal şiddet ve ihmali fiziksel şiddet ve ihmalden daha tehditkâr bulduklarını 

göstermektedir.  Aile içinde şiddet ve ihmalin Türkiye’de ki durumu ile ilgili bu araştırma kapsamında 

yorum yapmak uygun görünmese de, belli ki bu araştırmaya katılan hem öğrenci hem de 

öğretmenlerin ilkesizlik olarak nitelendirdikleri, diğer meslektaşlarında bir davranış olarak gördükleri 

öğrencilere yönelik şiddet ve ihmal davranışları söz konusudur.  

Araştırma katılanların meslektaşları açısından değer yitimi olarak gördükleri bir başka durum 

da, özyönetim değeri alt başlıklarından “özel hayatın gizliliği”ne ilişkindir. Bu sonuç Arabacı, Sünkür 

ve Şimşek (2012) araştırma bulgularınca onanmaktadır. Araştırmacılar eğitim örgütlerinde, 

araştırmaya katılanların dedikodu ve söylentinin varlığına inandıklarını, dedikodunun kıskançlık, 

çekememezlik gibi nedenlerden dolayı ortaya çıktığını düşündüklerini göstermektedir. Yine Çağlar, 

Uğurlu ve Güneş (2013)’in ilkokul öğretmenleri ile yaptığı araştırma bulguları dedikodunun 

ilkokullarda öğretmenler arasında var olduğunu göstermekte, dedikodunun bilgi, arkadaşlık, etkileme 

ve eğlen boyutlarından en çok “eğlenme” amacıyla yapıldığını göstermektedir. Daha açık bir ifade ile 

ilkokul öğretmenleri kendi aralarında eğlenmek için üçüncü kişilerle ilgili konularda 

konuşmaktadırlar. 
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Etik kavram bilgisinin ölçülmesine ilişkin sorulan soruya verilen yanıtlar araştırmaya 

katılanların etik kavramını en çok “ahlak” ve “kural” ile ilişkilendirdiklerini göstermektedir. Öğrenci 

sınıf öğretmeni katılımcılar etik ile ilgili “kural”ı, alanda çalışanlar ise “ahlak”ı önceliklemektedirler. 

Bu bulgu Aybek ve Karataş (2016)’ın araştırma bulgularıyla benzeşmektedir. Aybek ve Karataş 

(2016)’ın araştırmasına katılanlar da etiği sırasıyla ahlak, topluma uygun olma ve kural ifadeleri ile 

birlikte kullanmışlardır. Akkaya (2013)’nın bir grup eğitim fakültesi öğrencisiyle gerçekleştirdiği 

araştırma bulguları, öğrenci öğretmenlerin değer tercihlerinin ahlakında bir değer olarak içinde 

bulunduğu vicdan ettiğince yönlendirildiğini göstermektedir. Özen (2017)’in bir grup alanda çalışan 

sınıf öğretmeni ile öğrenimleri süren öğrenci sınıf öğretmenlerinin zamanla öğretmenlik meslek ettiği 

algılarında ki değişmeyi incelediği araştırmasında, alanda çalışan sınıf öğretmenlerinin mesleki 

uygulamalarında, meslek etiğine uygun davranışları henüz öğrenci olanlara göre daha çok 

benimsediklerini bulgulamıştır. Bu nedenle Özen (2017) mesleki etik uygulamaların kurallara uyguluk 

bağlamında özellikle yeni öğretmenler ve öğretmen olacaklar için belirginleştirilmesini salık 

vermektedir.     

Öğretmenlerin benimsedikleri ilkeler, mesleki etik davranışlarına kaynaklık ettiğinden 

önemlidir. Üstelik öğretmenler tüm davranışları ile rol modeldirler (Karataş, 2013, s.309). Küçük 

yaşlardan itibaren değerlerle bütünleşmiş, etik davranışları öğretmenlerinden izleyebilmeleri ilkokul 

öğrencileri açısından önem arz ettiğinden, öğretmen ve öğretmen adaylarının değerler bağlamında 

gelişebilecekleri ve bu değerleri ilke olarak benimseyecekleri alanların yaratılması önemlidir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarının 

düzeyini incelemektir. Bu araştırmada tekil tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi basit 

tesadüfî olarak örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve İstanbul ili Avrupa yakasında çalışan 270 öğretmenden 

oluşmaktadır. Veriler Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları Anketi ile toplanmıştır. Verilerin 

analizinde bağımsız t testi ve ANOVA istatistiksel teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul 

yöneticilerin orta düzeyde öğretimsel liderlik davranışları sergiledikleri gözlenmiştir. Okul yöneticilerinin 

öğretimsel liderlik davranışlarının ortalaması kıdemlerine göre farklılaştığı gözlenmiştir. 

Anahtar kelimeler:öğretimsel liderlik davranışları, okul yöneticisi 
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GİRİŞ  

Hızla gelişen bilgi toplumunda okulun ve yöneticilerinin rolleri değişmektedir. Bilgi toplumu 

bir yandan ihtiyaç duyduğu bireylerin nitelikli bir şekilde eğitilmelerine odaklanırken öte yandan bu 

amaç doğrultusunda okul yöneticilerinin liderlik davranışlarının geliştirilmesine odaklanmıştır (Balay, 

2004). Okulun iç ve dış aktörleri olan okul yöneticilerinden liderlik rollerini eğitsel amaçlar 

doğrultusunda gerçekleştirmelerini ve geliştirmelerini beklemektedirler (Cerit & Yıldırım, 2017).  

Böylelikle bilgi toplumunun, ihtiyaç duyduğu bireylerin eğitimine katkı sağlayabilecekleri 

düşünülmektedir. Bu bağlamda okulların eğitimsel amaçlarını gerçekleştirebilmesi için dönüşümcü, 

(Ayık, Diş,& Çelik, 2016)  kültürel (Maya, 2017) etik (Boyacı, & Börü 2016) ve öğretimsel liderlik 

(Altunay, 2017) kavramları önem kazanmaya başlamıştır.  

Öğretimsel liderlik liderliğinin teknik becerilerinin yanında insan ilişkilerine ön plana alması 

ve okul yönetiminin yasal dayanaklarından gelen yönetim yaklaşımlarının yanında okuldaki eğitim ve 

öğretim programı yönetimi ve geliştirilmesini ön plana alması bakımında diğer liderlik 

yaklaşımlarında ayrılır  (Kış, 2013, s. 15). Öğretimsel liderlik okul yöneticilerinin okulun amaçlarını 

gerçekleştirecek doğrultuda okul paydaşlarının davranışlarını etkilemesi olarak ifade edilmektedir 

(Sağır & Emişoğlu, 2013; Şişman, 2011, s. 54).  Okulun amaçlarını gerçekleştirmek ve etkili okul 

kültürünün oluşabilmesi için okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları sergilemeleri 

gereklidir. 

Öğretimsel liderlik, okulun amaçlarının iç ve dış paydaşlar arasında paylaşılması, eğitim-

öğretim programının yönetimi ve geliştirilmesi, öğretim sürecinin denetlenmesi, değerlendirilmesi ve 

geliştirmesi, öğretmenlerin desteklenmesi, geliştirilmesi ve öğrenme ortamın düzenlemesi ve öğrenme 

ikliminin oluşturulması gibi rollerileri kapsamaktadır (Aygün, 2018; Şişman, 2011, 72).  Öğretimsel 

liderlik davranışları, okulun amaçları, vizyonu, misyonu öğrenme ve öğretim süreçlerine odaklı 

davranışlardır. Sözü edilen rollerin davranışlara dönüşümü okulun gelişimini etkilemektedir.  Okul 

yöneticilerin öğretimsel liderlik rolleri okulun etkinliğini artırmaya yöneliktir. Okul yöneticilerin 

öğretimsel liderlik davranışlarını gerçekleştirebilme düzeylerinin belirlenmesi okulların etkinliklerinin 

devam ettirebilmeleri için gereklidir. 

Alan yazın incelendiğinde temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında çalışan okul 

yöneticilerinin öğretimsel liderlikleri rollerinin çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmiştirler 

(Aksoy & Işık, 2008; Altunay 2017; Kış & Konan,2014; Özkaynak Topaçoğlu,  & Şahin Fırat, 2016). 

Temel eğitim ve Ortaöğretim kurumlarında çalışan okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları 

ve okul yöneticilerinin karşılaştığı engeller ve sorunlar incelemiştirler (Sağır & Emişoğlu, 2013;  

Yavaş Taşdelen, Aküzüm, Tan & Uçar, 2015).  Bu çalışma okul yöneticilerin öğretimsel liderlik 

davranışlarının düzeyinin belirlenebilmesi ve çalışmanın bulgularının ilgili literatüre katkı sağlaması 

açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik 

davranışlarının düzeyini incelemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

523 

Problem cümlesi 

1.Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik düzeyi nedir? 

2.Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları öğretmenlerin 

cinsiyet, mesleki deneyim, eğitim düzeyi, mezun olduğu fakülte, çalıştığı kurum türüne göre anlamlı 

bir farklılık var mıdır? 

Araştırma modeli 

Bu araştırmada öğretmen algılarına dayalı olarak okul yöneticilerinin liderlik davranışlarını 

betimlemek amaçlandığından tekil tarama modeline göre desenlenmiştir. Tarama modeli araştırmalar 

bir konu ya da bir olaya ilişkin katılımcıların mevcut görüş, ilgi, beceri, yetenek, tutum, değer ve 

benzeri özelliklerin belirlendiği araştırmalardır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 

s. 177). Genel tarama modeli ilişkisel ve tekil tarama olarak sınıflandırılmaktadır (Kuzu, 2013, s. 26).  

Bu araştırmada katılımcı tek bir grup ve incelenen tek bağımlı değişken olduğundan tekil tarama 

modeli seçilmiştir.  

Araştırmanın evreni ve örneklemi  

Bu araştırmanın çalışma evreni 20017/2018 eğitim-öğretim yılında, İstanbul ili Avrupa yakası 

Beşiktaş, Kâğıthane, Sarıyer, Şişli ilçelerindeki resmi ilkokul ve ortaokullarda çalışan öğretmenlerdir. 

Çalışma evrenine ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Araştırma Evrenine İlişkin Okul ve Öğretmen Sayıları 

İlçe İlkokul Ortaokul 

Toplam 

okul sayısı 

İlkokul 

öğretmen 

sayısı 

Ortaokul 

öğretmen 

sayısı  

Toplam 

öğretmen sayısı 

Beşiktaş 18 14 32 340 378 718 

Sarıyer 39 35 74 699 673 1372 

Şişli 17 16 33 501 547 1048 

Kağıthane  28 37 65 1003 987 1990 

Toplam 102 102 204 2543 2585 5128 

 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmanın evrenin 102' si ilkokul 102 ise ortaokul olmak üzere 

toplam 204 okuldan oluşmaktadır. Ayrıca araştırmanın evreni ilkokulda görevli öğretmen 2543 

ortaokulda ise 2585 öğretmen olmak üzere toplam 5128 öğretmenden oluşmaktadır. Ortaokullar 

grubuna imam hatip ortaokulları dâhildir. Araştırma evrenine ilişkin veri Tabloda 1’de sunulan 

ilçelerin 2015-2019 stratejik plan belgelerinden elde edilmiştir. 

Araştırmanın örneklemi; ulaşım, maliyet, kontrol zorunlulukları nedeniyle ve örneklemenin 

temel kuralı olan yansızlık gereği olarak, çalışma evreninden basit tesadüfî olarak örnekleme yöntemi 

(Karasar, 2005:111-112) ile seçilmiştir. Bu araştırmanın örneklemi oluşturan 270 öğretmenin 

demografik özelliklerine göre dağılımlar Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Örneklemin Karakteristik Özelliklerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Cinsiyet f %   Okul türü f % 

Erkek 115 42.6  İlkokul 86 31.9 

Kadın 155 57.4  Ortaokul 184 68.1 

Toplam 270 100  Toplam 270 100 

Eğitim Durumu     Kıdem    

Yüksekokul  29 10.7  5 yıl ve altı 53 19.6 

Eğitim fakültesi 174 64.4  6 ile 10 81 30.0 

Yüksek lisans 31 11.6  11 ile 15 69 25.6 

Doktora  2 0.7  16 ile 20 27 10.0 

Eğitim Fakültesi Dışı 34 12.6   21 ve üzeri 40 14.8 

Toplam 270 100   Toplam 270 100.0 

 

Tablo 2 incelendiğinde çalışmanın örneklemi okul türlerine göre %68.1'ın ortaokulda çalışan 

öğretmenlerden %31,9 ise ilkokulda çalışan öğretmenlerden oluşmaktadır. Yine çalışmanın örneklemi 

öğretmenlerin eğitim durumlarına göre % 64.4 eğitim fakültesi lisans %11.6’sı yüksek lisans, %0.7'si 

doktora düzeyinden mezunlardan oluşmaktır. Bunun yanın yine eğitim durumlarına göre %10.7 

yüksekokul, 12.6’sı ise eğitim fakültesi dışında farklı lisans programları düzeyinden mezunlardan 

oluşmaktadır. Yine bu çalışmanın örneklemi öğretmenlerin cinsiyetlerine göre %57.4 kadın, %42.6'sı 

erkektir. Öte yandan çalışmanın örneklerim öğretmenlerin kıdemlerine göre %30’u 6-10 yıl arası, 

%25.5’ı 11-15 yıl arası,  %19,96 5yıl ve daha altı, %14,8'i 21 yıl ve üzeri, %10'u 16-20 yıl arası 

kıdeme sahip öğretmenlerden oluşmaktadır. Tablo 2 dikkate alındığında örneklemin okul türlerine 

göre ortaokulda çalışan öğretmenlerin ilkokulda çalışan öğretmenlerin yaklaşık iki katı olduğu 

gözlenmektedir. 

Veri toplama 

Bu çalışmanın amacına uygun olarak Şişman (2011) tarafında geliştirilen Okul Müdürlerinin 

Öğretim Liderliği Davranışları Anketi kullanılarak veri toplanmıştır. Anket 5’li likert tipine göre 

düzenlenmiş ve beş alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar; (i) okul amaçlarının belirlenmesi ve 

paylaşılması, (ii) eğitim programı ve öğretim sürecinin yönetimi, (iii) öğretim süreci ve öğrencilerin 

değerlendirilmesi, (iv) öğretmenlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi ile (v) düzenli öğretme öğrenme 

çevresi ve iklimi oluşturmadır. Anketin iç güvenirlik Cronbach Alpha istatistiği ile test edilmiş Tablo 

3’de sunulmuştur. 

Tablo 3. Öğretimsel liderlik davranışları anketine ilişkin güvenirlik testi 

Öğretimsel liderlik davranışları ve alt boyutları N madde sayısı Cronbach alfa 

Genel (öğretimsel liderlik davranışları) 270 50 .97 

Okul amaçlarının belirlenmesi ve paylaşılması 270 10 .94 

Eğitim programı ve öğretim sürecinin yönetimi 270 10 .93 

Öğretim süreci ve öğrencilerin değerlendirilmesi 270 10 .95 

Öğretmenlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi  270 10 .94 

Düzenli öğretme öğrenme çevresi ve iklimi oluşturma 270 10 .96 

 

 Bu araştırmada anketin geneline ilişkin Cronbach  alfa=.97 olarak hesaplanmıştır. Alt 

boyutlarına ilişkin  Cronbach  alfa değerleri .93 ile .96 arasında değişmektedir. Aksoy (2006) 

tarafından yapılan ölçeğin iç güvenirliği ile hesaplamasında Cronbach alfa değeri. 96;  Sağır (2011) 
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tarafından güvenirlik hesaplamasında ise Cronbach alfa değeri. 97 olarak hesaplanmıştır. Sunulan 

güvenirlik hesaplamalarına göre anketin tutarlı olduğu söylenebilir.  

Veri analizi  

Öğretimsel liderlik davranışları anketi ile toplanan veriler SPSS 20.0 paket programı aracılı ile 

çözümlenmiştir. Bu çalışmanın araştırma evreni ve örneklemine ilişkin frekans, yüzde gibi betimsel 

istatistik sunulmuştur. Araştırmanın birinci problem cümlelerine ilişkin çözümlemeler frekans, 

ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistikler yapılmıştır. Araştırmanın ikinci problem 

cümlesine göre birbirinden bağımsız iki grup ortalamalarını karşılaştırmak amacıyla bağımsız t-testi, 

ikiden fazla grup ortalamalarını karşılaştırmak için tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Eğer tek yönlü 

ANOVA testi sonucu anlamlı bir fark bulgulandı ise post-hoc testlerinden  Scheffe testi yapılmıştır.   

BULGULAR  

Tablo 4’ de öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik 

davranışlarını sergileme düzeylerine ilişkin hem genel hem de anketin alt boyutlarına içeren betimsel 

istatistikler sunulmuştur. 

Tablo 4. Öğretimsel liderlik davranışları anketi betimsel analizi 

Öğretimsel liderlik davranışları ve alt boyutları N  Ss Sh 

Genel (öğretimsel liderlik davranışları) 270 3.29 .83 .05 

Okul amaçlarının belirlenmesi ve paylaşılması 270 3.39 .83 .05 

Eğitim programı ve öğretim sürecinin yönetimi 270 3.44 .87 .05 

Öğretim süreci ve öğrencilerin değerlendirilmesi 270 3.39 .90 .05 

Öğretmenlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi  270 2.87 .99 .06 

Düzenli öğretme öğrenme çevresi ve iklimi oluşturma 270 3.37 .98 .06 

 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerin öğretimsel liderdik 

davranışlarını sergileme düzeylerinin ortalaması  (X=3.29; Sh=.05) olduğu gözlenmektedir. Benzer 

şekilde öğretimsel liderlik davranışlarının alt boyutları dikkat alındığında okulun amaçları belirleme 

ve paylaşma (X=3.39; Sh=.05), eğitim programı ve öğretim sürecinin yönetimi (X=3.44; Sh= .05), 

öğretim süreci ve öğrencilerin değerlendirilmesi (X=3.39; sh=.05), düzenli öğretme öğrenme çevresi 

ve iklimi oluşturma (X=3.37; Sh= .06) düzeyine olduğu gözlenmektedir. Fakat öğretmenlerin 

desteklenmesi ve geliştirilme düzeylerinin ortalaması   (X=2.87; Sh= .05) olduğu ve diğer boyutları 

göre daha düşük bir değerde olduğu gözlenmektedir. 

Tablo 5’de öğretmenlerin cinsiyet ve çalıştıkları okul türüne göre okul yöneticilerinin 

öğretimsel liderlik davranışlarını gerçekleştirme düzeylerine ilişkin bağımsız gruplar arası bağımsız 

gruplar arası t- testi sonuçları sunulmuştur. 
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Tablo 5 Öğretimsel liderlik davranışının cinsiyet ve okul türüne göre bağımsız t testi 

Öğretimsel liderlik davranışı N  Ss Sd t P 

Cinsiyet 
Kadın 115 3.31 .82    

Erkek 155 3.28 .85 268 .33 .74 

Okul türü 

İlkokul 86 3.34 .77    

Ortaokul 184 3.27 .86 268 .62 .54 

*p<.05 

 Tablo 5 incelendiğinde okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranış puanları 

öğretmenlerin cinsiyetleri (t(268)=.33; p=.74)  ve çalıştıkları okul türüne (t(268)=.62; p=.54) göre 

farklılaşmadığı bulgulanmıştır. Yine Tablo 5’ e göre kadın öğretmenlerin okul yöneticilerinin 

öğretimsel liderlik davranışlarına ilişkin ortalama puanlarının olduğu X=3.31.Ss=.82;  erkek 

öğretmenlerin ortalama puanların X=3.28. SS=.85 olduğu gözlemlemektedirler. Ayrıca ortaokulda 

çalışan öğretmenlerin okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları ilişkin ortalama puanlarının 

X=3.27; Ss=.86 ve ilkokulda çalışan öğretmenler ortalama puanlarının X=3.34; Ss=.77 

gözlemlenmektir.  

Tablo 6’da öğretmenlerin eğitim durumu (mezuniyet düzeyi)  ve kıdem aralıklarına göre okul 

yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarını gerçekleştirme düzeylerine ilişkin tek yönlü ANOVA 

testi sonuçları sunulmuştur. 

Tablo 6. Öğretimsel liderlik davranışlarının eğitim durumları ve kıdemlerine göre tek yönlü ANOVA 

testi 

  Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 

sd    Kareler 

ortalaması 

F p   

Eğitim 

durumu 

Gruplar arası 2.46 4 .62 .88 .47  

Grup içi 184.42 265 .70    

Toplam 186.88 269         

Kıdem aralığı Gruplar arası 15.54 4 3.88 6.01 .00* 6-10 ile 16-20 

Grup içi 171.35 265 .65   6-10 ile 21 ve üzeri; 

Toplam 186.88 269         

*p<.05 

 

Tablo 6 incelendiğinde okul yöneticilerinin liderlik davranışları öğretmenlerin eğitim 

durumuna göre farklılaşmadığı (F(4.265) =.62; p>.05) fakat öğretmenlerin kıdemlerine göre 

farklılaştığı (F(4.265)=.6.01; p<.05) bulgulanmıştır. Gruplara arası varyansın eşit olması durumda 

post-hot tekniği olarak Scheffe testi seçilebilmektedir (Kayri, 2009). buna göre  Öğretmenlerin kıdem  

grupları  arası farklılaşmaları tespit etmek amacıyla   Scheffe post-hoc testi yapılmıştır. Scheffe testi 

sonuçlarına göre 6-10 ve 16-20; 6-10 ve 21 ve üzeri; 16-20 ve başlangıç-5 yıllık kıdem aralıkları 

arasında istatistiksel fark bulgulanmıştır. 6-10 kıdem aralığının ortalaması X=3.04; 16-20 kıdem 

aralığı X=3.80; başlangıç- 5 yıl kıdem aralığı X=3.18; 21 ve üzeri kıdem aralığında ise X=3.56'dır. Bu 

bulgular göre 16-20 kıdem aralığındaki öğretmenler okul yöneticilerinin sergiledikleri öğretimsel 

liderlik davranışları ortalama puanı 6-10 ve başlangıç-5 yıl kıdem aralığındaki öğretmenlere göre daha 

yüksektir ve ayrıca istatiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmektedir. Diğer dikkat çekici bir durum 

olarak 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin okul yöneticilerinin sergiledikleri öğretimsel liderlik 

davranışları ortalama puanı başlangıç ve 5 yıl aralığına göre daha yüksektir ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık gözlenmektedir. Bu bulgular doğrultusunda öğretmenlerin kıdemlerine göre okul 

yöneticilerin sergiledikleri öğretimsel liderlik davranışları farklılaşmaktadır. Başka bir ifade ile 
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mesleki deneyimleri birlikte okul yöneticilerin öğretimsel liderlik davranışlarını gerçekleştirmeye 

yönelik algıları farklılaşmaktadır. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmanının ışında okul yöneticilerin orta düzeyde öğretimsel liderlik davranışları 

sergiledikleri gözlenmiştir.  Özkaynak Topaçoğlu, & Şahin Fırat,  (2016) temel eğitim kurumlarında 

okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik düzeylerini orta düzeyde bulgulamıştır. Sözü edilen araştırma 

bulguları ile bu araştırmanın bulguları örtüşmektedir. Araştırmalar bir arada değerlendirildiğinde okul 

yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarını orta düzeyde sergiledikleri gözlenmektedir.  

Bu araştırmanın bulguları ışığında okul yöneticilerinin,  okul amaçlarının belirlenmesi ve 

paylaşılması, eğitim programı ve öğretim sürecinin yönetimi,  öğretim süreci ve öğrencilerin 

değerlendirilmesi, öğretmenlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi boyutlarında orta düzeyde; düzenli 

öğretme öğrenme çevresi ve iklimi oluşturma boyutunda ise düşük düzeyde liderlik davranışları 

sergiledikleri gözlenmiştir.  Özkaynak Topaçoğlu, & Şahin Fırat   (2016)  temel eğitim kurumlarında 

okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarının en düşük puan ortalamasının öğretmeleri 

destekleme boyutunda gözlemlemişlerdir. Sözü edilen çalışma ile bu çalışmanın bulguları okulun 

amaçlarının belirlenmesi ve paylaşılması, eğitim programlarının yönetimi, öğretim süreci ve 

öğrencilerinde değerlendirmesi boyutlarında örtüşmekte iken öğretmenlerin desteklenmesi ve öğrenme 

iklimi oluşturma boyutlarından birbirleri ile örtüşmemektedir. Araştırmalar bir arada 

değerlendirildiğinde okulun amaçlarının belirlenmesi ve paylaşılması, eğitim programlarının yönetimi, 

öğretim süreci ve öğrencilerinde değerlendirmesi ilişkin okul yöneticileri orta düzeyde 

gerçekleştirdikleri gözlenmektedir. Öte yandan öğretmenlerin desteklenmesi ve öğrenme iklimi 

oluşturma boyutlarında okul yöneticilerin liderlik davranışları sözü edilen diğer boyutlara göre daha 

düşük düzeydedir.  

Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarının ortalaması kıdemlerine göre 

farklılaştığı gözlenmiştir. Aksoy & Işık, (2008) temel eğitim kurumlarındaki okul yöneticilerinin 

öğretimsel liderlik rollerinin kıdem göre farklılaştığını gözlemlemişlerdir. Fakat Özkaynak Topaçoğlu, 

& Şahin Fırat (2016) ise kıdeme göre bir farklılaşma gözlemlemiştirler. Bu araştırma okul 

yöneticilerinin liderlik davranışlarının öğretmelerin eğitim düzeyine göre farklılaşamadığı 

bulgulamıştır. Fakat Özkaynak Topaçoğlu, & Şahin Fırat (2016) araştırmalarında okul yöneticilerinin 

liderlik davranışlarının öğretmelerin eğitim düzeyine göre farklılaştığını gözlemlemişlerdir.  

 Sonuç olarak okul yöneticilerin öğretimsel liderlik davranışlarının iyileştirebilmesi ve 

geliştirilebilmesi için öğretimsel liderlik rolleri engelleyen unsurlar belirlenmelidir.  
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ÖZET 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, ülkenin politik felsefesine uygun olarak oluşturulmuştur. Bu 

dersin temel amacı, Türk öğrencilerine tarih bilinci kazandırmaktır. Tarih bilinci de daha çok, belli bir döneme 

özgü konularla kazandırılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla öğretim programında, Atatürk’ün hayatı, Kurtuluş 

Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’ndan sonra devletin Atatürk ilke ve inkılaplarıyla nasıl kurulduğu yer almaktadır. Bu 

çerçevede öğretim programındaki konularla, tarih öğretiminin ana ilkeleri olan değişim ve süreklilik, kronolojiyi 

algılama, tarihsel dönem analizi gibi tarihsel okuryazarlık becerilerinin bütünleştirilmiş bir şekilde ele alınması 

beklenmektedir. Yani sadece tarihsel bilginin değil, tarih metodolojisine ait kavramların da kazandırılması 

umulmaktadır. Bunun için öncelikle dönemin şartlarına uygun tarihsel bir yoruma gereksinim duyulabilir. 

Tarihsel yorumun, tarihsel bilgiden kaynaklandığı bilindiğine göre, belli bir öğretimden geçen öğrencilerin, bu 

öğretimin içeriğindeki konular ile tarih metodolojisindeki kavramları nasıl kaynaştırdığı; ayrıca tarih 

metodolojisindeki kavramları kullanan öğrencilerin, tarihsel bir temsilci olan Atatürk’ün cephelere yönelik 

göstermiş olduğu liderlik özelliklerini nasıl algıladığı bilinmek istenebilir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, T.C. 

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Milli Mücadeledeki cephelere yönelik öğrenci mektuplarının hem 

tarihsel okuryazarlık becerileri hem de Atatürk’ün liderlik özelliği açısından bir analizini yapmaktır. Yöntem 

olarak nitel paradigmanın olgubilim yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmada ölçüt durum örneklemesi 

kullanılmıştır. Araştırma, 2018/2019 eğitim öğretim yılının Aralık ve Ocak aylarında gerçekleştirilmiştir. Veri 

toplama araçları yarı yapılandırılmış görüşme ve dokümanlardır. Veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, tarihsel okuryazarlık becerileri kronolojiyi algılama, tarihsel bilgiyi 

edinme, tarihsel analiz ve sorgulamaya yönelik olurken; Atatürk’e yönelik aksiyoner liderliğin ön plana çıktığı 

tespit edilmiştir. Bulgular bize Atatürk’ün dönüştürücü liderliği için çok az kanıt sunmaktadır. Bu da Atatürk’ün 

cephelere ilişkin tüm liderlik özelliklerinin öğrenci algılarında yer almadığı şeklinde yorumlanabilir. Aynı 

zamanda tarih metodolojisindeki üst düzey kavramların, tarihsel empati ve ahlaki muhakeme gibi, öğrenciler 

tarafından kullanılmaması bir eksiklik olarak koyutlanabilir. Adı geçen eksikliklere yönelik öğretim programı 

güncelleme çalışmalarının yapılması önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretimi, Milli Mücadele, Cepheler, 

Atatürk’ün Liderlik Özelliği, Tarihsel Okuryazarlık, Öğrenci Algıları.  

ABSTRACT 

T.C. History of Revolution and Kemalism course was established in accordance with the political 

philosophy of the country. The main aim of this course is to gain awareness of history to Turkish students. The 

historical consciousness is mostly tried to be gained with specific subjects. Therefore, in the curriculum, the life 

of Atatürk, the War of Independence and the War of Independence after the state of Atatürk's principles and 

reforms are established how the state is located. In this context, it is expected that historical literacy skills such as 

change and continuity, perception of chronology, historical period analysis, which are the main principles of 

history teaching, will be handled in an integrated way. In other words, it is hoped that not only historical 

knowledge but also the concepts of history methodology will be gained. For this, it may be necessary to have a 

historical interpretation in accordance with the conditions of the period. As it is known that historical 

interpretation originates from historical knowledge, how the students who have passed a certain teaching have 
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integrated the concepts in the content and history methodology; it may also be desirable to know how the 

students who use the concepts in history methodology perceive the historical characteristics of Atatürk as a 

historical representative. In this context, the aim of this study is to make an analysis of both the historical literacy 

skills of the student letters towards the frontlines in the National Struggle and the characteristics of Atatürk in 

terms of leadership. The phenomenological approach of the qualitative paradigm has been adopted as a method. 

Criteria were used in the study. The research was conducted in December and January of the 2018/2019 

academic year. Data collection tools are semi-structured interviews and documents. The data were subjected to 

descriptive analysis. According to the findings obtained from the study, historical literacy skills are aimed at 

perception of chronology, acquiring historical information, historical analysis and questioning; It has been 

determined that the action-oriented leadership towards Atatürk is at the forefront. The findings provide little 

evidence for the transformative leadership of Atatürk. This can be interpreted that Atatürk's leadership 

characteristics in all aspects are not included in the student's perceptions. At the same time, the high level 

concepts in history methodology, such as historical empathy and moral reasoning, cannot be used by students. It 

may be advisable to update the curriculum for these deficiencies. 

Keywords: Turkish Revolution History and Kemalism Teaching, National Struggle, Fronts, Atatürk 's 

Leadership, Historical Literacy, Student Perceptions. 

 

GİRİŞ 

Tarih, geçmişle ilgili öyküler öğrenmek ve öğretmekten daha fazlasıdır. Bir okul öğrenmesiyle 

bu asgari standartlar yerine getirilmekle birlikte, tarihsel okuryazarlık becerileriyle daha yüksek 

standartlara erişim sağlanabilir (Perfetti, Britt ve Georgi, 1995, ss. 4). Böylelikle ilk zamanlarda 

tarihsel okuryazarlık Gagnon (1989)’un da belirttiği gibi, bireyin atalarının yaşamına dair bilgiyi 

edinmesi olarak algılanırken, zamanla bireyin okulda öğrendiği tarihsel bilgiyi günlük hayat 

problemlerini çözerken kullanabilmesine dayandırılmıştır (Taylor ve Young, 2003).    

Tarihsel okuryazarlık becerisine sahip olan öğrenciler, tarih disiplinini anlamanın yanı sıra 

tarihin konusu hakkında da bilgi sahibi olabilmektedirler. Buna paralel olarak tarihsel düşünebilirler 

ve geçmişle ilgili disipline dayalı kavramsal akıl yürütmeye katılabilirler. Bu bağlamda amaç, 

öğrencilerin bir disiplinin zihinsel kalbine veya deneyimsel ruhuna erişmelerini sağlamak olmalıdır. 

Böylelikle eğitim öğrencilere, bakış açısı farklı olan bireylere, dünyanın nasıl göründüğü hakkında bir 

fikir verirse başarılı olabilir (Gardner, 1999, ss. 157). Bu eğitimin karmaşıklık düzeyine yönelik 

yerleşik kurallar oluşmaya başlamıştır. 

Tarihsel okuryazarlık göreceli bir kavramdır. Eğitim seviyesi arttıkça da bunu sergileme 

kapasitesi farklılaşabilmektedir. Başka bir ifadeyle eğitim seviyesi arttıkça, öğrencilerden daha 

karmaşık tarihsel okuryazarlık becerileri beklenmektedir (http://www.historyliteracy.com/what-is-

historical-literacy/, 8 Mayıs 2019'da erişildi). Bununla birlikte sosyal bilgiler ve tarih eğitimcileri, 

öğrencilerin akademik eğitimleri boyunca daha karmaşık tarih okuryazarlığı seviyelerine ulaşmalarına 

yardımcı olmaya çalışmalıdır. 

Özetle yukarıda incelenen alanyazın, doğrudan tarihsel okuryazarlıkla ilgilenmekle birlikte, 

tarih öğretiminin nasıl olması gerektiği ile ilgili de ipuçları sağlayabilir. Bu incelemeye ek olarak, 

alanyazında tarihte okuryazarlık ile tarihsel okuryazarlık arasında bir fark olup olmadığı da 

tartışılmaktadır. Çünkü okullarda öğretilen tarih büyük ölçüde okuma ve yazma becerisine dayanırken, 
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tarihsel okuryazarlık becerisi, birinin okul tarihini okuyarak kazandıklarını ifade etmektedir 

(http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S222303862009000100006, 8 Mayıs 

2019'da erişildi). Bu bağlamda Lee ve Ashby’nin (2000; Lee, 2004) tarihin gündelik kullanımıyla ilgili 

kavramsal şemaları tartışmaya başka bir boyut eklemiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi, tarihi sezgisel bir 

algılayışa indirgeyen çeşitli düşünce kalıpları bulunmaktadır. Bu kalıplar hem tarihte okuryazarlık hem 

de tarihsel okuryazarlık becerisine dayanmaktadır. 

 

Şekil 1. Tarihi sezgisel hale getiren bazı gündelik fikirler. 

 

Problem Durumu 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin, tarihte okuryazarlık becerilerine uygun olarak 

işlendiği gözlenmektedir. Bunun bir nedeni ders konularının yoğun olması olabilir. Ancak dersin 

öğretim programında tarih metodolojisine uygun kavramların yer aldığı görülmektedir. 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, ülkenin politik felsefesine uygun olarak 

oluşturulmuştur. Bu dersin temel amacı, Türk öğrencilerine tarih bilinci kazandırmaktır. Tarih bilinci 

de daha çok, belli bir döneme özgü konularla kazandırılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla öğretim 

programında, Atatürk’ün hayatı, Kurtuluş Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’ndan sonra devletin, Atatürk ilke 

ve inkılaplarıyla nasıl kurulduğu yer almaktadır. Bu çerçevede öğretim programındaki konularla, tarih 

öğretiminin ana ilkeleri olan değişim ve süreklilik, kronolojiyi algılama, tarihsel dönem analizi gibi 

tarihsel okuryazarlık becerilerinin bütünleştirilmiş bir şekilde ele alınması beklenmektedir.Yani sadece 

tarihsel bilginin değil, tarih metodolojisine ait kavramların da kazandırılması umulmaktadır. Bunun 

için öncelikle dönemin şartlarına uygun tarihsel bir yoruma gereksinim duyulabilir. Tarihsel yorumun, 

tarihsel bilgiden kaynaklandığı bilindiğine göre, belli bir öğretimden geçen öğrencilerin, bu öğretimin 

içeriğindeki konular ile tarih metodolojisindeki kavramları nasıl kaynaştırdığı; ayrıca tarih 

metodolojisindeki kavramları kullanan öğrencilerin, tarihsel bir temsilci olan Atatürk’ün cephelere 

yönelik göstermiş olduğu liderlik özelliklerini nasıl algıladığı bilinmek istenebilir. 
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Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Milli Mücadeledeki 

Cephelere yönelik tarihsel anlatıların hem Atatürk’ün liderlik özelliği hem de tarihsel okuryazarlık 

becerileri açısından bir analizini yapmaktır. Bu bağlamda araştırmanın soruları şu şekilde 

oluşturulmuştur: 

1- 8. sınıf öğrencileri Milli Mücadeledeki Cephelere yönelik Atatürk’ün liderlik özelliklerine 

nasıl bir anlam yüklemektedirler? 

2- 8. sınıf öğrencilerinin Milli Mücadeledeki Cephelere yönelik tarihsel anlatıları tarihsel 

okuryazarlık becerilerinden hangilerini yansıtmaktadır? 

YÖNTEM 

Yöntem olarak nitel paradigmanın olgubilim yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmada 

maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırma, 2018/2019 eğitim öğretim yılının Aralık ve 

Ocak aylarında gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları yapılandırılmamış görüşme ve 

dokümanlardır. Veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. 

Katılımcılar 

Sakarya ilindeki kırsal bir ortaokulun, sosyo-ekonomik statüde benzeşik bir özelliğine sahip, 

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğrencileriydi. Bu öğrencilerden 28 tanesi 

araştırmaya dâhil edilmiştir. Okul bölgesindeki öğrencilerin yaklaşık %50'si göçmenlerden 

oluşmaktadır. Katılımcılar ırk, din, cinsiyet veya diğer özel karakteristiklere göre seçilmemişler; ancak 

çeşitli akademik yetenekleri temsil etmek üzere, maksimum çeşitlilik örneklemesine uygun olarak, 

araştırmacı tarafından amaçlı olarak seçilmişlerdir. Böylelikle sınıfın deneyimlerini bir bütün olarak 

ele almak mümkün olabilmiştir. 

Veri Toplama ve Kaynakları 

Araştırmacı, katılımcı gözlemci olarak (Hatch, 2002) veri toplama, kodlama ve analiz 

konusunda hem ayrıcalıklı hem de kısıtlı bir pozisyonda (Creswell, 2003) olmuştur. Bu bağlamda 

araştırmacı çalışma boyunca, öğretmen ve araştırmacı olmak üzere iki rolde görev yapmıştır. Daha 

geniş grup dinamiklerinin unsurlarını ya da zaman içinde herhangi bir tepkiyi inandırıcı (geçerli ve 

güvenilir) bir şekilde anlamak için, veri toplama ve analizini birden fazla veri kaynağı kullanarak 

zenginleştirmiştir. 

Veri kaynakları arasında grup tartışmaları, araştırmacı gözlemi ve öğrenciler tarafından 

yazılan mektuplar yer almıştır. Çalışma, öğrencilerin sınıflarından, bir kütüphaneye kadar değişen 

ortamlarda gerçekleşmiştir. Milli Mücadele konusu işlendikten sonra, cephelerle ilgili grup tartışmaları 

yapılmıştır; çünkü bunun öğrencilerin o dönemin bağlamına girmelerinde ve aynı anda birden çok 

perspektif elde etme yeteneğini geliştirmelerinde avantajları bulunmaktadır. Bununla birlikte 

tartışmaların öğrencilerin cephelerle ilgili birbirlerinin bellek boşluklarını doldurmaları ve 

önyargılarını dengelemeleri gibi (Endacott, 2013) belirli faydaları da olabilir. Böylelikle daha 
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inandırıcı bilgilerin elde edilmesi sağlanabilir (Arksey ve Knight, 1999). Cephelerle ilgili grup 

tartışmalarının ardından, tarihsel okuryazarlık becerilerine uygun olarak, cephelerde Atatürk’ün 

liderlik özellikleriyle ilgili sorular sorulmuştur. Sorulara ek olarak, her bir cepheye ilişkin çıkarımsal 

düşünceyi davet eden araştırmacı anlatımları olmuştur. 

Veri Analizi 

Verileri (öğrenci mektupları) kodlamak için, önceden var olan ana temalar kullanılarak 

tipolojik veri analizi (Hatch, 2002) işe koşuldu (Tablo 1 ve 2). İlk aşamada liderlik modelleri ile 

kodlanan veriler, Atatürk’ün liderlik özellikleri ile cepheler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardı. Ana 

temalar önceki liderlik modellerini ortaya koyan araştırmalardan (grup büyüklüklerine veya anlayış ve 

davranışlarına göre liderlik modelleri) sentezlenmiştir. Bir başka ifadeyle öğrenci tepkileri liderlik 

modellerine göre analiz edilmiştir. 

İlk kodlamadan sonra, tüm veri seti tipolojik bir kategori içerisine dâhil edildi ve daha sonra 

tutarlılık açısından kontrol edildi. Ayrıca araştırma günlüğüne süreçte yaşanan ana fikir ve duygular 

kaydedildi. Daha sonra verilerin içerisindeki bağlantılar incelendi. Bu çerçevede verilerin içinde, ana 

tema ya da kategorilerle ilgili söz ve söz öbekleri arandı. Liderlik modellerine uygun olarak veri 

öğeleri arasındaki ilişkiler ortaya çıkarıldıktan sonra, verileri liderlik modellerinden çıkan kategorilere 

bağlayan ana temalar için veri kalıpları veya desenler oluşturuldu. 

Veri parçalarının birden çok kategori ve ana temaya uyduğu görüldü ve buna yönelik toplam 

atıflar oluşturuldu. En son aşamada verilerden bu gruplandırmalarla çelişebilecek örnekler arandı 

(Endacott, 2013 ve Glesne, 2015). İlk bulgular kodlamadaki kalıp, bağlantı ve ana temalar arasındaki 

ilişkilerden oluşturuldu ve bunlar öğrenci alıntılarıyla desteklendi (Endacott, 2013). Son veri analizi 

adımı gözlemler, tartışma transkriptleri, araştırmacı günlük kayıtları ve öğrenci mektuplarından oluşan 

verileri üçgenleştirerek, ana tema-kategori ve kodlardaki tutarlılık için bir kontroldü. 

Araştırma Süreci 

Milli Mücadeledeki cepheler işlenmiş, daha sonra öğrencilere mektup yazdırılmıştır. 

Öğrencilerden, Atatürk'ün komutasında savaşan bir askerin bakış açısından mektupları yazmaları 

istenmiştir. Mektupların gelecekte torunları tarafından okunacağı ve torunlarının Atatürk'ün liderlik 

özelliklerini bu mektuplardan öğrenebileceği söylenmiştir. Bu yönergelere göre öğrenciler 

mektuplarını yazmış; ardından bu mektuplar analiz edilmiştir. 

Mektupların içeriği liderlik modellerine uygun olarak analiz edilmiştir. Bu bağlamda 

mektuplardaki ifadeler satır satır kodlanmış, daha sonra kodlar kendi aralarında gruplandırılarak 

kategorilere ayrılmıştır. En son olarak kategoriler liderlik modellerine uygun olarak temalaştırılmıştır. 

Aynı mektuplar tarihsel okuryazarlık becerileri açısından da analiz edilmiştir. Bu bağlamda 

mektuplardan tarihsel okuryazarlık becerilerinin göstergeleri tespit edilmiştir. Daha sonra bu 

göstergelere göre öğrencilerin tarihsel okuryazarlık katılım türleri belirlenmiştir. 
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BULGULAR 

Bulgular, araştırma sorularına göre ayrı ayrı sunulacaktır. 

Birinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Birinci araştırma sorusunu yanıtlamak için, öğrenci mektupları liderlik modellerine göre 

betimsel analize tabi tutulmuş ve Milli Mücadeledeki Cepheler bağlamında, öğrencilerin Atatürk’ün 

liderlik özelliklerine yükledikleri anlamlar tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 1. Öğrencilerin Milli Mücadeledeki Cepheler bağlamında Atatürk’ün liderlik özelliklerine 

yönelik görüşleri 

ANA TEMA KATEGORİLER 
DOĞU 

CEPHESİ 

GÜNEY 

CEPHESİ 

BATI 

CEPHESİ 

TOPLAM 

ATIF 

TOPLAM 

YÜZDE 

Destekleyici Lider 

Türk halkının görüş ve 

önerilerini alması. 
- - - 

 

- 

 

 

 

 

%20 

Türk halkının moralini 

yükseltmesi. 
5 4 4 

  

13 

 

Türk halkının birliğini 

sağlaması. 
2 2 3 

 

7 

Otoriter Lider 

Belli amaçlarla hareket 

etmesi ve standartları 

belirlemesi. 

3 2 4 

 

9 

 

 

%10 

Hızlı karar alıp uygulaması. - -         1 
 

1 

Hümanist Lider 

Türk halkına şefkatle 

yaklaşması 
3 3 4 

 

10 

 

 

%11 Türk halkını korumaya 

çalışması 
- - 1 

 

1 

Karizmatik Lider 

Üstün kişilik özelliklerine 

sahip olması 
7 6 10 

 

23 

 

 

%45 
Vizyon sahibi olması 8 7 7 

 

22 

Doğal Lider 

Türk halkı tarafından 

benimsenmesi 
- -         1 

 

1 

 

 

 

%14 
Grubu yönlendirmesi  3 2 5 

 

10 

Yasal otoriteyle çatışma 

içerisinde olması 
1 1 1 

 

3 

TOPLAM ATIF  32 27 41 
 

100 

 

%100 

 

Tablo 1’e göre öğrencilerin, Milli Mücadeledeki Cepheler bağlamında, Atatürk’ü en çok 

karizmatik liderlik özellikleriyle (%45) öne çıkardıkları görülmektedir. Bunu sırasıyla destekleyici 

(%20), doğal (14), hümanist (%11) ve otoriter (%10) liderlik özellikleri izlemektedir. Tablo 1’den 

çıkan bir diğer sonuç ise, öğrencilerin en çok Batı Cephesi bağlamında Atatürk’ün liderlik 

özelliklerine atıfta (%41) bulunduklarıdır. 

İkinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

İkinci araştırma sorusuna yönelik betimsel analiz sonuçları tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Kodlanan Okuryazarlıklar 

Tarihsel Okuryazarlık 

Katılım Türü Gösterge 

Tarihsel Olaylar 

Bilgisi 

 

 

Kronolojik Düşünme 

 

 

Neden Sonuç Bağı 

Kurma 

 

 

Tarihsel Dili Anlama 

 

Tarihsel Empati 

 

 

Tarihsel bir olayı ana hatlarıyla özetleyebilme (tarihsel 

olayları anımsama) 

Tarihsel bir olaydaki temsilcileri sorunca söyleme 

(tarihsel şahsiyetlerin adını söyleme) 

Tarihsel bir olayın yerine söyleme 

 

Tarihsel bir olayın zamanını söyleme 

Tarihsel olaylardaki ardışıklığı anlama  

Tarihsel olayları dönemlere göre sınıflandırma 

Tarihsel olayları okurken zaman ifadelerini not alma 

 

 

Tarihsel olaylarda neden arama 

Tarihsel olayların sonuçları olduğunu düşünme 

Belli kanıt zincirlerini takip ederek tarihsel olaylar 

arasında nedensel ilişkin kurma 

 

Tarihsel süreçte değişime uğrayan sözcükleri anlama 

Tarihsel döneme özgü sözcükleri açıklayabilme 

 

Tarihsel temsilcilerin perspektifini alabilme 

Tarihsel bağlamı anlayabilme 

Tarihsel kararlardaki duygusal arka planı keşfetme 

• 

 
• • 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

 

 

•  

• 
• 
• 

• 
• 

 

Tablo 2’deki bulgulara göre, öğrenciler tarihsel okuryazarlık becerilerinden sadece tarihsel 

olaylar bilgisi, kronolojik düşünme, neden-sonuç bağı kurma, tarihsel dili anlama ve tarihsel empatiyi 

göstermişlerdir.   

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmanın birinci amacı, 8. sınıf öğrencilerinin Milli Mücadeledeki cepheler işlendikten 

sonra, Atatürk’ün liderlik özelliklerine yükledikleri anlamları betimlemekti. Bu amaçla cepheler 

işlendi ve ardından öğrencilere mektup yazdırıldı. Mektuplar betimsel analize tabi tutuldu. Çıkan 

sonuçlara göre, öğrencilerin Atatürk’ü en çok karizmatik liderlik özellikleriyle anladıkları tespit edildi. 

Ayrıca Atatürk’ün dönüştürücü liderlik özelliklerine hiç değinilmediği ortaya çıktı. Bu sonuçlar, 

öğrencilerin dönemin özelliklerini göz önünde bulundurarak, Atatürk’ün liderlik özelliklerini 

anladıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Araştırmanın ikinci amacı, öğrenci mektuplarının içeriğini tarihsel okuryazarlık becerilerine 

göre analiz etmekti. Buna yönelik olarak öğrenci mektupları satır satır kodlanarak, tarihsel 

okuryazarlık becerileri için göstergeler ortaya çıkarılmaya ve öğrencilerin tarihsel okuryazarlık 

becerilerinden hangilerine katılım gösterdikleri tespit edilmeye çalışıldı. Çıkan sonuçlara göre; 

öğrencilerin en çok ‘neden-sonuç bağı kurma’ becerisine uygun olarak bir mektup yazdıkları görüldü. 

Bu durum, tarihsel okuryazarlık becerilerinin alt yetkinliklerine göre tarihsel bir anlatı (mektup) inşaa 

edildiği şeklinde yorumlanabilir.   
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ÖZET 

Değerlerin önemli bir kısmı bireyin çocukluğundan itibaren aile içinde yaşanılarak kazanılır. Okul ise 

kazanılan değerlerin daha da pekiştirildiği, yeni bazı değerlerin aktarıldığı ve davranışa dönüştürüldüğü bir ortamdır. 

Aile, çocuğun içinde yetiştiği ve değerleri ilk kazandığı ortamdır. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin aile ortamında 

öğrencilere kazandırılması gereken değerlere ilişkin görüşlerini ve bu değerlerin kazandırılmasında velilere 

önerilerinin neler olduğunu belirlemektir.  

Bu araştırma, durum çalışması modelinde tasarlanmıştır. Durum çalışması modeli, nitel araştırma 

desenlerinden biridir. Araştırmanın çalışma grubunu, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenen 30 

öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme 

formu aracılığı ile toplanmıştır. Veriler, içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. Bulgulara 

göre, öğretmenler değerler eğitiminin aile ve okulda, sadece okulda, sadece ailede ve sadece toplumda verilmesi 

şeklinde görüş belirtmektedir. Öğretmenler, ailede kazandırılması gereken 28 değer belirtmişlerdir. Bu değerler, 

kişisel/ahlaki değerler, evrensel değerler ve ulusal değerler şeklindedir. Kişisel/ahlaki değerler arasında dürüstlük,  

doğruluk, güven, hakkaniyet, merhamet, paylaşma ve güvenilirlik şeklindeki değerler yer almaktadır. Evrensel 

değerler arasında saygı, sevgi, hoşgörü, adalet ve eşitlik yer almaktadır. Ailede kazandırılması gereken ulusal değerler 

arasında sorumluluk, yardımseverlik ve vatanseverlik yer almaktadır. Öğretmenler, araştırmanın üçüncü alt 

problemine ilişkin 22 farklı görüş belirtmiştir. Bu görüşler göz önünde bulundurularak üç ana tema belirlenmiştir. Bu 

ana temalar rol-model olma, değer verme ve yakın ilgi gösterme şeklindedir. Öğretmenler velilere, davranışları ile 

çocuklarına örnek olmalarını, kararlı ve tutarlı olmalarını, çocuklarına değer verdiklerini göstermeleri açısından 

çocuklarında olumlu kişilik gelişimini özendirmelerini, çocuklarına vakit ayırmalarını ve çocuklarını etkili bir şekilde 

dinlemelerini önermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Değer, Değerler Eğitimi, Aile, Öğretmen, Ailede Değerler.  

ABSTRACT 

A significant part of the values are gained by living in the family from the childhood of the individual. The 

school is an environment in which the acquired values are further reinforced and some new values are transferred and 

transformed into behaviour. Family is the environment in which the child is raised and first gained values. The aim of 

this study is to determine the opinions of the teachers about the values that should be gained to the students in the 

family environment and their suggestions to the parents in the acquisition of these values. 

This research was designed in a case study model. The case study model is one of the qualitative research 

patterns. The study group of the study consists of 30 teachers determined by maximum variation sampling method. 

The data of the study was collected through a semi-structured interview form developed by the researcher. Data were 

analyzed by content analysis and descriptive analysis techniques. According to the findings, teachers stated that 

values education should be given in family and school, only in school, only in family and only in society. Teachers 

stated 28 values that should be gained in the family. These values are personal/moral values, universal values and 

national values. Personal/moral values include honesty, integrity, trust, fairness, compassion, sharing and reliability. 

Universal values include respect, love, tolerance, justice and equality. The national values that must be gained in the 

family include responsibility, helpfulness and patriotism. Teachers expressed 22 different views on the third sub-
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problem of the study. Three main themes were determined by considering these views. These main themes are role-

modelling, appreciation, and close attention. Teachers suggest that parents should be exemplary of their children with 

their behaviours, be determined and consistent, encourage positive personality development in their children, devote 

time for their children and listen them effectively. 

Keywords: Value, Value Education, Family, Teacher, Values in Family. 

1. GİRİŞ 

Toplumsal yaşamda değerler, grupların toplu eylemlerde bulunmalarını sağlayan dayanışma 

araçları olarak işlevlerde bulunur. Değerler, bireylerin diğer insanlara göre bulunduğu yeri anlamalarına 

yardım eden sosyal kontrol ve yaptırım araçlarıdır. Bu bağlamda değerler, bireylerin sosyal rollerini 

seçmelerine ve sorumluluklarını yerine getirmelerine rehberlik eder. Değerler, aynı zamanda ideal 

düşünme ve davranma yollarını gösterir, bireylerin tutum ve davranışlarına yön verir. Kültürün en önemli 

öğesi olan değerlerin bireylere kazandırılmasında öncelik ailenindir. Değerlerin planlı bir şekilde 

kazandırılmasından sorumlu olan kurumlar ise okullardır. Ardından sosyal çevre ve iş yaşamı gelir. Bu 

bağlamda, değerlerin alt yapısı ailede hazırlanır, ailede kazanılan değerler okulda pekiştirilir ve geliştirilir. 

Bu yüzden değer eğitiminde okul ile ailenin işbirliği önemli bir rol oynamaktadır. 

1.1. Problem Durumu 

Değer, belirli bir davranış ve var oluş amacının kişisel ve toplumsal olarak karşıtlarına tercih 

edilmesine dair bir inançtır. Değer sistemi ise görece önemi süresince var oluş amacı ya da tercih edilen 

davranış tarzlarına ilişkin inançları şekillendiren zihinsel yapıdır (Rokeach, 1973). Değer, arzu edilen, 

ihtiyaç duyulan şeye erişme konusunda bireyin beslediği amaçtır. Değerlerin işlevi, insanın aklını ve 

enerjisini olumlu yönde ve istendik şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu nedenle değerler, insan 

davranışına ölçü getirdiği gibi sınırlar da getirmektedir (Özen, 2012). 

Değerler eğitimi, bireylerin ahlaki değerleri modelleme yoluyla içselleştirmelerine yardım etmek, 

böylece ebeveynlerin ve öğretmenlerin varlığı olmadan, akıllıca seçimler yapabilme ve davranabilme 

konusunda istekli olmaları anlamına gelmektedir (Edington, 2002). Değerler eğitimi, hem oldukça eski 

hem de yeni ve bu anlamda köklü ve gelişen bir disiplindir (Berkowitz & Bier, 2014; Berkowitz & Hoppe, 

2009). Aslında, tüm toplumlar, toplumsal gelişmeyi sağlamak ve hayatta kalmak için genç neslin 

sosyalleşmesine yatırım yapmanın yollarını araştırmışlardır (Pattaro, 2016). Değerler eğitiminin tarihsel 

gelişimine bakıldığında, zaman içinde değişiklikler gösterdiği anlaşılmaktadır. Kirschenbaum’a (1995) 

göre, değer eğitiminde bugüne kadar değer gerçekleştirme, karakter eğitimi, vatandaşlık eğitimi, ahlak 

eğitimi olmak üzere dört önemli anlayış ortaya çıkmıştır. Günümüzde genel olarak ahlâk gelişimi ile ilgili 

alanyazın büyük ölçüde Piaget (1932) ve Kohlberg (1980) tarafından ortaya konulan ahlâkî akıl yürütme 

aşamaları üzerine vurgu yapan bilişsel psikolojiye dayanmaktadır.  

Değerler eğitimi ile amaçlanan, karakterli, ahlâklı, kişilik sahibi dürüst bireyler yetiştirmektir. 

Aydın’a (2010) göre, değerler öğretilebilir ve bu yüzden değerler öğrenilebilen olgulardır. Çağlayan’a 

(2005) göre, değerler eğitimi eğitimin vazgeçilmez amaçlarından biridir. İnsanın önemini öne çıkaran, 

bireysel kimlik oluşturarak kurumsal kimliğe anlam kazandıran bu eğitim, sürekli ve sürdürülebilir bir 

planlama ile uygulanmalıdır. Değerlerin öğrenilmesi, daha ziyade model alma yoluyla öğrenme şeklinde 

gerçekleşen bir sosyal öğrenmedir (Güngör, 1993). Bireyin yaşamı boyunca sergilediği çabalar ve çevrenin 
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etkisiyle oluşan değerler eğitimi, öncelikle ailede başlar ve okul ile devam eder.  

Eğitimle ilişkisi bakımından ele alındığında değerler, hayatla doğrudan ilgili olması ve insanın 

insanca yaşama çabasına yardımcı olması bakımından her çağda eğitimin hem amacı hem de konusu 

olmuştur. Bu eğitimin nasıl yapılacağına ilişkin farklı yaklaşımlar da ortaya çıkmıştır. Değerler eğitimi ile 

ilgili yaklaşımlar geleneksel, bilişsel-gelişimsel ve değer verme yaklaşımları olmak üzere üç kategoride ele 

alınmaktadır. Geleneksel yaklaşım temel olarak ‘alışılmış ahlaki davranışlara odaklanır’ ve esas olarak 

Aristoteles’ten kaynaklanır. Aristoteles’ten çok sonra gelen Herbart, Kerschensteiner ve Dewey gibi büyük 

eğitimciler de bu yaklaşımı savunmaktadır. Bu nedenle, geleneksel yaklaşım tekrarlayarak iyi alışkanlıklar 

yaratmak ve örgün ve doğrudan eğitim yoluyla olumlu davranış kazandırmayı ön planda tutmaktadır 

(Heidari, Nowrozi, & Ahmadpoor, 2016). Bilişsel-gelişimsel yaklaşım, okulun genel eğitim programı ve 

destek programları kapsamında gerçek yaşam koşullarında ahlaki değerlerin kazanılması ve kazanılan 

becerilerin kullanılması için fırsatlar sağlar. Bu yaklaşım, katılımcılar için okuma, yansıtma ve analiz 

becerilerini içerir, öğrencilere öğrendikleriyle kişisel bir bağlantı kurma fırsatı verir ve sınıfta tanıtılan 

kavramların uygulanması için bir bağlam oluşturur (Elkind & Suites, 2004). Değer verme yaklaşımı, 

değerler eğitimine feminist bir yaklaşımdır. Noddings (2005), değer vermenin başkalarıyla ilişki kurmanın 

bir yolu olması gerektiğini belirtmektedir. Bu yaklaşıma göre, çocukların kendilerini önemsemesi gerekir 

çünkü kendilerini önemseyen bireyler ve başkalarına değer vermeyi öğrenirler.  

21. yüzyıl, yaşamın her alanında önemli değişimleri beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda, 

küreselleşen dünyada hızlı teknolojik gelişmeler ve sosyal yaşamda artan karmaşıklıklar, ahlaki değerleri 

ve etik ilkeleri yozlaştırmakta, bunları daha iyi bir öğretim programı ve öğretim uygulamaları aracılığıyla 

sunmayı zorunlu kılmaktadır (Chowdhury, 2016). Bu bağlamda, değişen eğitim anlayışı yeni yaklaşımları 

ortaya çıkarırken, çocuğun okul eğitiminde aileye önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bunlardan bazıları, 

çocukların kararlarına saygı duymak, kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, yaratıcı düşünme 

becerilerini geliştirmek, özgür düşünmelerine ortam hazırlamak, iyi ve erdemli bireyler olmalarını 

sağlamak ve milli, manevi ve evrensel değerleri özümsemelerine yardımcı olmaktır (Aktepe, 2014). 

Değerleri tanımlamak ve değerler eğitimi için üzerinde uzlaşılan yöntemler bulmak zor olduğu gibi çağdaş 

anlamda değerler eğitiminin ne anlama geldiğini özetlemek zordur (Berkowitz, 2002). Davis’e (2003) göre, 

değerler eğitiminde başarısızlığın nedenleri arasında aile yapısının bozulması, şiddetin artması, kitle 

iletişim araçlarının tüketimi özendirmesi, akran baskısı, güvensizliğin artması, yetişkinlere saygısızlık, 

okullarda ve toplumun diğer sektörlerinde batıl inançların yaygınlığı, erken cinsel olgunlaşma ve 

sorumsuzluğun artması yer almaktadır. 

Genel anlamda aile, aynı soya mensup veya birbirlerine evlilik bağı ile bağlı bulunan kişilerin 

tümüdür. Daha dar anlamda ise bir erkek ile kadın ve varsa çocuklarından oluşan toplumun en küçük 

birimi ve kurumudur. Aile, en küçük sosyal kurum ve toplumun temelidir. Aile, ortak değerleri olan, 

aralarındaki akrabalık veya kan bağıyla birbirine bağlı, toplumca belirlenmiş hak ve ödevlere sahip 

bireylerin oluşturduğu gruptur. Eğitimin en iyi gerçekleştirilebileceği yer ailedir. İnsanlar, temel 

değerlerini yeni nesillere aile aracılığı ile aktarır (Aydın, 2003). Benzer bir ifadeyle ailenin toplumun 

kültürel değerlerinin bir kuşaktan diğerine aktarılması şeklinde temel bir eğitimsel işlevi vardır (Dryler, 

1998; Köylü, 2012). Bu bağlamda aile, okul öncesi dönemde çocuğun yaşamında en etkili sosyalleşme 

kurumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların sosyal kimliklerinin oluşumunda önemli bir etkiye sahip 

olan ebeveynler, onların davranışlarının, değerlerinin ve inançlarının gelişiminde de önemli bir rol 

üstlenmektedir. Çocuk, yaşamın ilk kurallarını ve toplumun temel değerlerini, iletişim içerisinde olduğu 
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aile bireylerinden öğrenir.  

Çocukların karakter yapısının şekillenmesinde ve maddi manevi değerlerin kazanılmasında en 

önemli ve öncelikli rol oynayan kişiler, onların anne-babasıdır. Olgun bir yetişkin olabilmenin yolu, 

karşılaşılan sorunların üstesinden gelebilen, sağlam karakterli, doğru düşünen, isabetli kararlar verebilen 

kişilik yapısına sahip olmaktan geçmektedir. Aile bireyleri bu yapının kurulmasında, tutum ve davranışları 

ile çocuğa rol-model olmanın yanı sıra aile içi eğitimle ona kazandırdığı değerler ile önemli bir rol 

oynamaktadır (Doğan, 2018). Bireyin çocukluğundan itibaren değerlerin bir kısmı aile içinde yaşanılarak 

kazanılır. Okul ise kazanılan değerlerin daha da pekiştirildiği ve yeni bazı değerlerin aktarıldığı ve 

davranışa dönüştürüldüğü bir ortamdır. Bu yüzden öğrencilerin değerleri ilk kazandığı ortam içinde 

yetiştiği, toplumun temeli ve en küçük birimi olan ailedir  (Altunay-Şam, 2015). Çocuğun günlük 

yaşamında zamanının önemli bir kısmını geçirdiği bu iki ortam göz önünde bulundurulduğunda, okul aile 

işbirliğinin değerlerin yaşantılar yoluyla aktarımında önemli bir role sahip olduğu söylenebilir (Hökelekli 

& Gündüz, 2007).  

Çoğu anne baba, çocuklarına yaşadıkları toplumun değerlerini ve güzel ahlak kazandırmaları 

gerektiğini ve bunun önemli bir konu olduğunun farkındadır. Fakat hangi değerleri nasıl öğretmesi 

gerektiği konusunda kararsızlık ve zorluklar yaşamaktadır (Aydın & Akyol-Gürler, 2018). Aileler, 

öncelikle çocuklarına sıcak, barışçıl ve demokratik aile ortamı sunmalıdır (Neslitürk & Çeliköz, 2015). 

Erken yaşlarda edinilen birçok kazanım, bireyin toplumla barışık yaşaması ve değerlerin 

sürdürülebilmesine olanak tanımaktadır. Çünkü çocukluk yılları insan hayatında birçok olgunun temelinin 

atıldığı yıllardır. Erken çocukluk yıllarında sevgi, işbirliği, barış, cesaret, adalet, bilimsel tutum, merhamet, 

insanların kardeşliği, emeğin değeri, mutluluk, sabır gibi temel değerlerin ailede öğretilmesi, toplumsal 

yaşamda değerlerin uygulanması adına büyük önem taşımaktadır (Pekdoğan & Korkmaz, 2017). Genel 

olarak, çocukluk döneminde kazanılan temel değerlerin şekillenmesinde kişinin ailede aldığı terbiye, 

okulda aldığı eğitim, kişiler ve sosyal gruplar arasındaki ilişkiler etkilidir.  

Alanyazın incelendiğinde, araştırmaların büyük çoğunluğunun okulda değerler eğitimine 

odaklandığı görülmektedir (Cihan, 2014; Çengelci, Hancı, & Karaduman, 2013; Kasapoğlu, 2013; 

Meydan, 2014; Oğuz, 2012; Uzun & Köse, 2017). Ailede değerler eğitimine ilişkin çalışmaların sınırlı 

sayıda olduğu görülmektedir (Aydın, 2003; Demirutku, 2017; Doğan, 2018; Neslitürk & Çeliköz, 2015). 

Bu bağlamda, çalışmanın alanyazına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğrencilere 

aile ortamında kazandırılması gereken değerler ve bu değerlerin kazandırılmasında öğretmenlerin velilere 

önerilerini belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğretmenlerin değerler eğitiminin nerede verilmesi gerektiğine ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. Öğretmenlerin aile ortamında kazandırılması gereken değerlere ilişkin görüşleri nelerdir? 

3. Öğretmenlerin ailede değerlerin kazandırılmasında öğrenci velilerine önerileri nelerdir?  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Deseni 

Araştırma, durum çalışması modelinde tasarlanmıştır. Durum çalışması modeli, nitel araştırma 

desenlerinden biridir. Nitel araştırma deseninden, belli bir konuda derinlemesine ve kapsamlı bilgi elde 
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etmek için yararlanılır (Denzin ve Lincoln, 2005; Marshall ve Rossman, 2006; Patton, 2014; Singh, 2007). 

Her türlü nitel araştırmanın anahtar felsefesi, gerçekliğin bireyler tarafından sosyal çevreleriyle etkileşim 

yoluyla inşa edildiğidir (Merriam, 1998). Durum çalışmasına kaynaklık eden olay, özel, karmaşık, 

işlevseldir daha açık ifadeyle, sosyal bilimler ve hizmetler sektörüne özgü sınırlara ve çalışma ilkelerine 

sahip, amaca hizmet eden bütünleşmiş bir sistemdir (Stake, 1995). Durum çalışması modeli, gerçek hayat 

olaylarının bütünsel ve anlamlı özelliklerini araştırmaya ve ortaya çıkarmaya olanak tanır. Durum 

çalışması modeli, araştırmacılara verileri belirli bir bağlamda yakından inceleme fırsatı sunmaktadır (Fidel, 

1984; Yin, 2003; Zainal, 2007). Aile ortamında öğrencilere kazandırılması gereken değerler, ‘durum’ 

olarak kabul edilmiş ve bu çalışma, bir durum çalışması modelinde tasarlanmıştır.  

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenen 30 öğretmen 

oluşturmaktadır.  Çalışma grubunun 10’unu kadın, 20’sini erkek öğretmenler oluşturmaktadır. 

Katılımcıların yaşları ortalaması 37.9, meslek kıdemleri ortalaması ise 14.9 yıldır. Katılımcıların ikisi 

ilahiyat, yedisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, üçü Tarih Öğretmenliği, biri Coğrafya Öğretmenliği, dokuzu 

Sosyal Bilgiler, sekizi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı mezunudur. Katılımcıların 

dördü köy okullarında, 12’si ilçe merkezindeki okullarda ve 14’ü ise il merkezindeki okullarda görev 

yapmaktadır.  

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu 

aracılığı ile toplanmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların 

cinsiyeti, yaşı, meslek kıdemi, lisans alanı ve görev yerlerini belirlemeyi amaçlayan beş adet olgusal soru 

yer almaktadır. Görüşme formunun ikinci bölümünde ise (1) Değerler eğitimi nerede verilmelidir? (2) Aile 

ortamında öğrencilere hangi değerler kazandırılmalıdır? (3) Ailede değerler eğitimi konusunda öğrenci 

velilerine ne tür önerilerde bulunursunuz? Şeklinde açık uçlu üç adet soru yer almaktadır. Görüşme formu 

uzman görüşü alınarak oluşturulmuş ve altı öğretmene ön uygulama yapılmıştır. Daha sonra çalışma 

grubuna uygulanmıştır. Katılımcılar görüşlerini görüşme formuna yazılı olarak aktarmıştır. Görüşme 

bittikten sonra her bir açık uçlu soruya ilişkin görüşler, araştırmacı tarafından her bir katılımcıya okunmuş 

ve bu görüşlerden değiştirmek istedikleri olup olmadığı sorularak katılımcı teyidi alınmıştır.    

2.4. Verilerin Analizi 

Veriler, içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. Öncelikle katılımcılardan 

gelen görüşme formları görev yerleri göz önünde bulundurularak K1, K2, K3, …K30 şeklinde 

kodlanmıştır. Daha sonra, öğretmenlerin ailede değerler eğitimi hakkındaki görüşleri anlam birimleri 

oluşturacak şekilde kodlanmıştır. Kodlanan verilere ilişkin ana temalar ve alt temalar belirlenmiştir. Bu 

temalara ilişkin tablolar hazırlanmıştır. Araştırmanın üçüncü alt problemine ilişkin belirlenen temalarla 

ilgili önce ana tema ve alt temaları içeren gösterge tablosu hazırlanmış, tablonun altında ise katılımcılar 

tarafından dile getirilen çarpıcı görüşler betimsel ifadeler şeklinde sunulmuştur. 
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3. BULGULAR 

3.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular 

Bu bölümde, çocuklara değerler eğitiminin öncelikle nerede verilmesi gerektiğine ilişkin öğretmen 

görüşlerine yer verilmektedir.  

Tablo 1’de, araştırmanın birinci problemine ilişkin öğretmen görüşlerine yer verilmektedir. 

Tablo 1. Değerler eğitimi nerede verilmeli (N=30) 

Değerler Eğitimi f % 

Öncelikle ailede ve okulda 12 40.0 

Sadece okulda 9 30.0 

Sadece ailede 7 23.3 

Sadece toplumda 2 6.7 

Toplam 30 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmenlerin değerler eğitiminin öncelikle ailede ve okulda verilmesi 

gerektiği konusunda görüş belirttiği (f=12, %40) görülmektedir. Öğretmenler ayrıca değerler eğitiminin 

sadece okulda verilmesi gerektiği (f=9, %30), sadece ailede verilmesi gerektiği (f=7, %23.3) ve toplumsal 

etkileşime dayalı olarak kazandırılması gerektiği şeklinde görüşler (f=2, %6.7) dile getirmiştir. 

3.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemine ilişkin 28 alt tema belirlenmiştir. Bu alt temalar göz önünde 

bulundurularak üç ana tema belirlenmiştir. Ana temalar, kişisel/ahlaki değerler, evrensel değerler ve ulusal 

değerler şeklindedir.  

Tablo 2’de, kişisel/ahlaki değerler ana temasına ilişkin alt temalara yer verilmiştir. 

Tablo 2. Kişisel/ahlaki değerler ana temasına ilişkin alt temalar (N=30) 

Ana Tema Alt Temalar Katılımcı 

 

 

 

 

Kişisel-Ahlaki 

Değerler 

 

Dürüstlük K1, K2, K3, K6, K8, K11, K12, K13, K14, K16, K17, K19, K24, K30 

Doğruluk K16, K19, K20, K22, K23, K28, K29, K30 

Güven  K1, K3, K13, K25 

Hakkaniyet K1, K3, K17, K30 

Merhamet K18, K21, K22, K26 

Paylaşma K8, K21, K24   

Güvenilirlik K12, K16 

Empati  K15 

Öz-yeterlik K5 

Kararlılık K12 

Erdemlilik K30 
 

 

Tablo 2’de, ailede kazandırılması gereken kişisel/ahlaki değerlerin dürüstlük (f=14),  doğruluk 

(f=8), güven (f=4), hakkaniyet (f=4), merhamet (f=4), paylaşma (f=3), güvenilirlik (f=2), empati (f=1), öz-

yeterlik (f=1), kararlılık (f=1) ve erdemlilik (f=1) şeklindeki değerler olduğu görülmektedir.  
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Tablo 3’te, evrensel değerler ana temasına ilişkin alt temalara yer verilmiştir.  

Tablo 3. Evrensel değerler ana temasına ilişkin alt temalar (N=30) 

Ana Tema Alt Temalar Katılımcı 

 

 

 

 

 

Evrensel 

Değerler 

Saygı K1, K2, K3, K7, K9, K10, K11, K13, K14, K15, K16, K18, K23, 

K25, K26, K27, K28 

Sevgi K1, K2, K3, K7, K9, K10, K13, K14, K15, K16, K18, K23, K25, 

K26, K27, K29 

Hoşgörü K1, K2, K3, K7, K9, K13, K15, K16, K18, K20, K21, K22, K29 

Adalet K1, K3, K4, K9, K13, K17, K23, K25, K28, K29, K30 

Eşitlik  K23, K29 

Hümanizm K10 

İnsan haklarına saygı K14 

Özgürlük  K5 

Doğayı koruma  K27 
 

 

Tablo 3’te, ailede kazandırılması gereken evrensel değerlerin saygı (f=17), sevgi (f=16), hoşgörü 

(f=13), adalet (f=11), eşitlik (f=2), hümanizm (f=1), insan haklarına saygı (f=1), özgürlük (f=1) ve doğayı 

koruma (f=1) şeklindeki değerler olduğu görülmektedir. 

Tablo 4’te, ulusal değerler ana temasına ilişkin alt temalara yer verilmektedir. 

Tablo 4. Ulusal değerler ana temasına ilişkin alt temalar (N=30) 

Ana Tema Alt Temalar Katılımcı 

 

 

 

Ulusal Değerler 

Sorumluluk   K1, K3, K5, K7, K8, K13, K25, K27, K28 

Yardımseverlik  K5, K6, K14, K16, K20, K21 

Vatanseverlik  K7, K10 

Üretkenlik  K12 

Tutumluluk  K12 

Cesaret   K19 

Çalışkanlık K23 

Sadakat  K25 

 

Tablo 4’te, ailede kazandırılması gereken ulusal değerlerin sorumluluk (f=9), yardımseverlik (f=6), 

vatanseverlik (f=2), üretkenlik (f=1), tutumluluk (f=1), cesaret (f=1), çalışkanlık (f=1) ve sadakat (f=1) 

şeklindeki değerler olduğu görülmektedir. 

3.2. Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın üçüncü alt problemine ilişkin görüşlere yer verilmektedir. Öğretmenler, 

ailede kazandırılması gereken değerlere ilişkin öğrenci velilerine 22 farklı öneride bulunduklarını 

belirtmiştir. Bu görüşler göz önünde bulundurularak üç ana tema belirlenmiştir. Bu ana temalar rol-model 

olma, değer verme ve yakın ilgi gösterme şeklindedir.  

Tablo 5’te, rol-model olma ana temasına ilişkin alt temalara yer verilmiştir. 

Tablo 5. Rol-model olma ana temasına ilişkin alt temalar (N=30) 

Ana Tema Alt Temalar f 

 

 

Rol-Model Olma 

Davranışlarla örnek olma 8 

Kararlı ve tutarlı olma 4 

Rol-model olma 3 

Hoşgörülü olma 2 
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Sorumlu davranma 2 

Çocuklarına karşı dürüst olma 2 

Aşağıda rol-model olma ana temasına ilişkin çarpıcı görüşler yer almaktadır.  

‘Velilere, davranışlarını ile çocuklarına örnek olmalarını öneririm’ [K12].  

‘Velilere, çocuklarının olumlu değerler kazanmasını sağlamak için onlara karşı kararlı ve tutarlı 

olmalarını öneriyorum’ [K24].  

‘Genel olarak velilere, ailede değerler eğitimini sağlamaları konusunda çocuklarına rol-model 

olmalarını öneriyorum’ [K1].  

‘Bu konuda velilere, çocuklarınıza karşı özellikle hoşgörülü olmalarını öneriyorum’ [K10]. 

Öğrenci velilerine aile ortamında sorumlu davranmalarını ve çocuklarının sorumluluğunu 

almaları gerektiğini söylüyorum’ [K30].  

‘Velilere, çocuklarına karşı her zaman dürüst olmaları gerektiğini söylüyorum’ [K18]. 

Tablo 6’da değer verme ana temasına ilişkin alt temalara yer verilmiştir. 

Tablo 6. Değer verme ana temasına ilişkin alt temalar (N=30) 

Ana Tema Alt Temalar f 

 

 

 

 

Değer Verme 

Olumlu kişilik gelişimini özendirme 4 

Kişiliğine saygı gösterme 4 

Evde güvenli bir ortam oluşturma 3 

Sorumluluklar verme 3 

Çocuğa değer verme 3 

Evde kuralları birlikte oluşturma 3 

Çocuğu sevme 2 

Davranışlarının sorumluluğunu almasını sağlama 2 

 

Aşağıda ‘değer verme’ ana temasına ilişkin çarpıcı görüşlere yer verilmektedir. 

‘Velilere çocuklarının olumlu kişilik gelişimini özendirmelerini isterim’ [K23].  

‘Velilere, çocuklarının kişiliğine saygı göstermelerini öneririm’ [K18].  

‘Velilerden çocuklarına sorumluluklar vermelerini isterim’ [K28].  

‘Velilere, çocuklarına kendilerini değerli hissettirmeleri için evde kuralları birlikte oluşturmalarını 

öneririm’ [K30].  

‘Velilere genellikle çocuğunuzu içtenlikle sevin derim’ [K11]. 

Tablo 7’de yakın ilgi gösterme ana temasına ilişkin alt temalara yer verilmiştir. 
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Tablo 7. Yakın ilgi gösterme ana temasına ilişkin alt temalar (N=30) 

Ana Tema Alt Temalar f 

 

 

 

Yakın İlgi Gösterme 

Çocuklara vakit ayırma 4 

Çocuğunu dinleme 4 

İlgi ve yeteneklerini fark etme 3 

Çocukları destekleme 3 

Çok yönlü yetiştirme 2 

Vatan ve millet sevgisi aşılama 2 

Çocukları iyi insan olarak yetiştirme 2 

Arkadaş çevresine dikkat etme 1 

Aşağıda ‘yakın ilgi gösterme’ ana temasına ilişkin çarpıcı görüşlere yer verilmektedir. 

‘Velilere çocuklarına vakit ayırmalarını öneririm’ [K14].  

‘Velilerden çocuklarını samimi bir şekilde dinlemelerini isterim’ [K15].  

‘Velilere çocuklarının ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini ve bu doğrultuda gelişimlerini sağlamaya 

özen göstermelerini öneririm’  [K18].   

‘Velilerden çocuklarını desteklemeleri gerektiğini söylerim’ [K7]. 

‘Velileri çocuklarını çok yönlü yetiştirmeleri konusunda uyarırım’ [K27].  

‘Velilere çocukları ile yakından ilgilenmelerini ve böylece iyi insan olarak yetişmelerine katkı 

sağlamalarını öneririm’ [K8]. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Öğretmenlerin aile ortamında öğrencilere kazandırılması gereken değerlere ilişkin görüşlerini ve 

bu değerlerin kazandırılmasında velilere önerilerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada katılımcılar, 

değerlerin öncelikle ailede ve okulda kazandırılması gerektiği konusunda görüş belirtmiştir. Katılımcılar 

ayrıca değerler eğitiminin sadece ailede verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Katılımcıların bir bölümü ise 

değerler eğitiminin sadece okulda, çok az bir bölümü de toplumda kazandırılması gerektiği şeklinde 

görüşler belirtmişlerdir. Öğretmenlerin değerler eğitiminin öncelikle çocuğun yaşamının ilk döneminde en 

etkili sosyalleşme kurumu olan ailede verilmesi konusunda görüşler belirtmesinin, değerlerin 

yerleşmesinde ailelerin önemli bir etkisi olduğunu ortaya koyması açısından önemli bir sonuç olarak 

değerlendirilebilir. Bu sonuçlar, Aydın (2003), Demirutku (2017),  Doğan (2018), Neslitürk ve Çeliköz 

(2015), Pekdoğan ve Korkmaz (2017) tarafından yapılan araştırmalardan elde edilen bulgularla benzerlik 

göstermektedir.  

Öğretmenler, ailede kazandırılması gereken 28 farklı değer belirtmişlerdir. Bu değerler, dürüstlük,  

doğruluk, güven, hakkaniyet, merhamet, paylaşma ve güvenilirlik şeklindeki kişisel/ahlaki değerler, saygı, 

sevgi, hoşgörü, adalet ve eşitlik şeklindeki evrensel değerler ve sorumluluk, yardımseverlik ve 

vatanseverlik gibi ulusal değerlerdir. Bu sonuçlar, öğretmenlerin ebeveynlerden çocuklarına iyi bir birey, 

ülkesine yararlı bir vatandaş ve evrensel değerlerle donanımlı bir dünya insanı özelliği kazandıracak 
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değerler aşılaması beklentisi içinde oldukları şeklinde değerlendirilebilir.  Benzer bulgular, Aydın (2003), 

Demirutku (2017), Pekdoğan ve Korkmaz (2017) tarafından yapılan araştırmalarda yer almaktadır. 

Öğretmenler, ailede değerlerin kazandırılmasında öğrenci velilerine önerilerine ilişkin 22 farklı 

görüş belirtmiştir. Öğretmenler velilere, çocuklarına rol-model olmalarını, onlara değer vermelerini ve 

yakın ilgi göstermelerini önermektedir. Öğretmenler, rol-model olma konusunda velilere, davranışları ile 

çocuklarına örnek olmalarını, kararlı ve tutarlı olmalarını ve çocuklarına rol-model olmalarını 

önermektedir. Elde edilen bu sonuçlar, velilerin çocuklarına öğüt verme yerine örnek davranışlar 

sergilemesinin daha etkili olduğunu ortaya koyması açısından önemli bulgular olarak değerlendirilebilir. 

Benzer sonuçlara, Doğan (2018) ve Dryler (1998) tarafından yapılan araştırmalarda rastlanmaktadır. 

Öğretmenler, velilere çocuklarına değer verdiklerini göstermeleri açısından onlarda olumlu kişilik 

gelişimini özendirmelerini, kişiliğine saygı göstermelerini, evde güvenli bir ortam oluşturmalarını, 

çocuklarına sorumluluklar vermelerini ve değer vermelerini önermektedir. Bu sonuçlar, çocukların 

değerler eğitimi ve olumlu kişilik gelişiminin sağlanmasında, ebeveyn tutumlarının önemini ortaya 

koyması açısından önemli bulgular olarak değerlendirilebilir. Bu sonuçlar daha önce yapılan 

araştırmalardan elde edilen bulgularla tutarlıdır. Nitekim Altunay-Şam (2015), Berkowitz ve Hoppe  

(2009), Demirutku (2017) ve Doğan (2018) tarafından yapılan araştırmalarda benzer bulgulara 

rastlanmaktadır. Öğretmenler, ebeveynlere çocukları ile yakından ilgilendiklerini göstermelerini 

sağlayacak tutum ve davranışlar sergilemelerini önermektedir. Bu bağlamda, velilere çocuklarına vakit 

ayırmalarını, çocuklarını etkili bir şekilde dinlemelerini, onlarla birlikte zaman geçirerek ilgi ve 

yeteneklerini fark etmelerini ve çocuklarını iyi insan olarak yetiştirmelerini önermektedirler. Bu sonuçlar, 

ebeveynlerin çocukları ile yakından ilgilenmelerinin ve onlarla kaliteli zaman geçirmelerinin çocukların 

kişilik gelişimini olumlu etkilediğinin öneminin bilinmesi açısından önemli bulgular olarak 

değerlendirilebilir. Aktepe (2014), Aydın (2003), Davis (2003) tarafından yapılan araştırmalarda benzer 

bulgulara rastlanmaktadır.  

Araştırmanın sonuçları, değerler eğitiminde ailenin önemli bir rolü olduğunu, aile ortamında 

çocukların olumlu kişilik özelliklerinin gelişimine katkı sağlayacak değerler kazandırmanın gerektiğini ve 

bu amaçla ebeveynlerin çocuklarına rol-model olması, değer vermesi ve onlarla yakından ilgilenmesi 

gerektiğini ortaya koymaktadır.  

6. ÖNERİLER 

Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, velilerin çocuklarının değerler eğitiminde 

önemli bir sorumluluğu olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara dayalı olarak bakanlık tarafından velilere 

ailede değerler eğitimi konusunda eğitimler planlanması, yazılı ve görsel kaynaklar hazırlanması 

önerilebilir. Öğretmenler, ailede değerler eğitimi konusunda hizmetiçi eğitim kurslarına alınabilir. Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından ailede kazandırılacak değerler envanteri hazırlanabilir. Öğretmenler, ailede 

değerler eğitimi konusunda velilerle işbirliği kurabilir. Bu araştırma nitel araştırma deseninde ve durum 

çalışması modelindedir. Bu konuda farklı desenlerde araştırmalar planlanabilir. Bu araştırmanın çalışma 

grubu öğretmenlerden oluşmaktadır. Okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerle benzer çalışmalar 

yürütülebilir. 
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ÖZET 

Okul ortamında paylaşılan değerler, eğitim sürecinin tüm aşamalarında öğretmenlerin davranışlarını bilinçli veya 

bilinçsiz şekilde etkilemektedir. Okuldaki bireylerin davranışlarından etkilenen sosyal bir yapı olan okul kültürü, aynı 

zamanda okul ortamındaki değerlerden etkilenmektedir. Çünkü eğitim kurumlarındaki bireylerin davranışları sadece 

kendilerini değil aynı zamanda okul toplumunu da ilgilendirmektedir. Bu çalışmanın amacı, okul ortamında önemini 

kaybeden değerlere ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma, durum çalışması modelinde tasarlanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenen 30 öğretmen oluşturmaktadır. 

Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. 

Veriler, içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri ile analiz edilmiştir.  

Öğretmenler, okul ortamında önemini kaybettiğini düşündükleri 26 farklı değer ifade etmiştir. Bu değerlere 

ilişkin üç ana tema belirlenmiştir. Ana temalar mesleki değerler, kişisel/ahlaki değerler ve evrensel değerler şeklindedir. 

Öğretmenlere göre okul ortamında önemini kaybeden mesleki değerler liyakat, tarafsızlık, sorumluluk, yardımlaşma, 

paylaşma, sadakat ve dayanışmadır. Okul ortamında önemini kaybeden kişisel/ahlaki değerler ise dürüstlük, merhamet, 

güven, doğruluk, içtenlik, cömertlik ve duyarlılıktır. Katılımcılara göre, okul ortamında önemini kaybeden evrensel 

değerler saygı, hoşgörü, adalet, sevgi, hümanizm ve eşitlik şeklindeki değerlerdir.  

Öğretmenler, değerlerin okul ortamında önemini kaybetme nedenlerine ilişkin 22 farklı görüş ifade etmiştir. Bu 

görüşlere ilişkin üç ana tema belirlenmiştir. Ana temalar toplumsal yozlaşma, yetersizlik ve bireysellik şeklindedir. 

Öğretmenlere göre toplumsal yozlaşma, medyanın olumsuz etkisi, tüketim çılgınlığı, kazanma hırsı, kültür yozlaşması, 

kestirmeden başarıya ulaşma isteği, aile yapısının bozulması, manevi değerlerin içinin boşalması ve adam kayırmanın 

artması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Öğretmenler, okulda değerlerin azalmasına neden olan yetersizlikleri, niteliksiz 

eğitim, iletişim eksikliği, yaşam kalitesinin düşmesi, öğretmenlerin rol-model olamaması, liyakatin göz ardı edilmesi ve 

yöneticilerin yetersizliği şeklinde ifade etmektedir. Öğretmenlere göre, okulda değerlerin önemini kaybetmesine neden 

olan bireysellik, bencilliğin artması, kişisel çıkarların ön planda tutulması, çıkara dayalı ilişkilerin artması ve bireyselliğin 

ön planda tutulması şeklinde etkili olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Okul, Okul Ortamı, Değer, Okul Kültürü, Öğretmen. 

ABSTRACT 

Values shared in the school environment affect teachers’ behaviours consciously or unconsciously at all stages of 

the educational process. School culture, which is a social structure affected by the behaviour of individuals in the school, 

is also influenced by the values in the school environment. Because the behaviour of individuals in educational 

institutions not only concerns themselves but also the school community. The aim of this study is to reveal the views of 

teachers about the values that have lost their importance in the school environment. This study was designed in a case 

study model. The study group consists of 30 teachers determined by maximum variation sampling method. Data was 

collected through a semi-structured interview form developed by the researcher. Data were analyzed by content analysis 

and descriptive analysis techniques. 

Teachers expressed 26 different values which they think lost their importance in the school environment. Three 

main themes related to these values were determined. The main themes are professional values, personal/moral values 

mailto:senolsezer.28@gmail.com


XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

551 

and universal values. According to the teachers, the professional values that have lost their importance in the school 

environment are merit, impartiality, responsibility, cooperation, sharing, loyalty and solidarity. Personal / moral values 

that have lost their importance in the school environment are honesty, compassion, trust, honesty, sincerity, generosity 

and sensitivity. According to the participants, universal values that lost their importance in the school environment are 

values such as respect, tolerance, justice, love, humanism and equality. 

Teachers have expressed 22 different views as to why values have lost their importance in the school 

environment. Three main themes have been identified for these views. The main themes are social degeneration, 

inadequacy and individuality. According to the teachers, social corruption emerges, as the negative effects of the media, 

consumption frenzy, ambition to win, cultural degeneration, the desire to achieve short-lived success, deterioration of the 

family structure, the discharge of spiritual values and nepotism. Teachers express the inadequacies that lead to a decrease 

in values in the school, unqualified education, lack of communication, poor quality of life, and lack of role-model of 

teachers, neglect of merit and inadequacy of administrators. According to the teachers, individuality which causes the loss 

of the importance of values in the school, is effective in increasing selfishness, keeping personal interests in the 

foreground, increasing relations based on interests and keeping individuality in the foreground. 

Keywords: School, School Environment, Value, School Culture, Teacher. 

1. GİRİŞ 

Değerler, kültürün en önemli öğesi olarak görülmektedir. Toplumsal yaşamda değerler, grupların toplu 

eylemlerde bulunmalarını sağlayan dayanışma araçları olarak işlevlerde bulunur. Değerler, sosyal kontrol ve 

yaptırım araçlarıdır. Bu bağlamda değerler, bireylerin diğer insanlara göre bulunduğu yeri anlamalarına 

yardım etmektedir. Öte yandan değerler, bireylerin sosyal rollerini seçmelerine ve sorumluluklarını yerine 

getirmelerine rehberlik eder. Değerler, aynı zamanda bireylere ideal düşünme ve davranma yollarını gösterir, 

tutum ve davranışlarına yön verir. Değerler, bir yandan içinde yeşerdikleri toplumun kimliğini oluştururken 

öte yandan toplumsal yaşamda ortaya çıkan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerden etkilenir. Bu 

durum, diğer kültürel özellikler gibi değerlerin de zamanla değişmesine neden olmaktadır. Değerlerin değişen 

toplumsal dinamiklere bağlı olarak değişmesi, bireylerin değişen dünyaya ayak uydurabilmesi açısından 

gereklilik olarak görülmektedir. Bu anlamda değişime ayak uydurabilen bireyler, çevreleriyle daha uyumlu 

olabilmekte ve daha sağlıklı ilişkiler kurabilmektedir. 

1.1. Problem Durumu 

Değer, ‘bir toplumun üyeleri tarafından kabul edilen ortak duygu, düşünce ve amaçları yansıtan, temel 

ilke veya inançlar’ şeklinde tanımlanmaktadır (Akbaba-Altun, 2003; Kızılçelik ve Erjem, 1994, s. 99). 

Değerler, toplumun sosyo-kültürel öğelerine anlam veren en önemli ölçütlerdir. Bu bağlamda değerler ve 

normlar, toplumsal ilişki örüntüsü içinde bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve içinde yer aldıkları 

toplumsal kurumların işleyişini düzenler (Porter & Kramer, 2011). Değerler, bir toplumdaki insanların 

ulaşmak için çabaladıkları idealleri veya hedefleri temsil eder. Öncelikle gelenek ve görenekler tarafından 

düzenlenen ilkel toplumlarda, değerlerin yapısı göreceli olarak iyi bir şekilde bütünleşmiştir ve genellikle 

üzerinde uzlaşılmaktadır. Günümüzün büyük ölçüde çeşitlilikleri bünyesinde barındıran toplumlarında, değer 

sistemleri içinde genellikle çelişkiler yer almaktadır (Snyder, 1967). Bu yüzdendir ki toplumsal kişi ve bu 

kişinin davranış örüntüleri sosyolojik incelemelerin başlangıç noktasını oluşturur. Kültürel öğeleri göz ardı 

eden her model ve yaklaşım, yaşanmakta olan toplumsal süreçleri açıklamaktan uzaktır (Özensel, 2003). 

Özellikle, farklı yaşam biçimlerine dayalı ve yerel bağlamda oluşan etkileşim sürecinde içselleştirilen değerler, 

toplumsal mutabakat ve ortak yaşam felsefesini oluşturan kapsam içinde yeniden yapılanır (Tatlıdil & Esgin-
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Günder, 2013).  

İnsanların karakterlerini ve bakış açılarını şekillendiren değerlerin üretilmesi ve toplum içinde 

yerleşmesine ilişkin farklı görüşler olmakla birlikte öncelikle Sanayi Devrimi ile başlayan hızlı değişim 

sürecinin toplumların temel alışkanlıklarını, ahlaki değerlerini ve inançlarını derin bir şekilde etkilediği 

söylenebilir (Dewey, 2008). Sanayi Devriminden sonraki dönemde de toplumsal değişmeyi etkileyen çeşitli 

faktörler vardır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler, kentleşme, demografik değişmeler, ekonomik alanda 

yaşanan gelişmeler, doğal çevre, siyasal yapı, eğitim, demokratik gelişmeler, küreselleşmeye bağlı olarak 

değişen değerler ve ideolojiler bu faktörler arasında gösterilmektedir (Gökçe, 2009). Bu faktörler arasında yer 

alan ve sosyal yapının da bir parçası olan eğitim, toplumsal değişmenin hem öznesi hem de nesnesi 

durumundadır (Şişman, 2006). Toplumsal değişmeler eğitim anlayışını ve uygulamalarını değiştirdiği gibi, 

eğitim yoluyla toplumun istenen ya da planlanan yönde değiştirilmesi de söz konusudur. 

Değerler, değişime açık yapılardır. Özellikle, zaman içinde ortaya çıkan gereksinimleri karşılamak için 

değerlerin içeriğinde ve öncelik düzeylerinde değişiklikler olabilir (Kuşdil & Kağıtçıbaşı, 2000, s. 59). Bu 

bağlamda, eğitim kurumlarını toplumun ekonomik, siyasal ve kültürel yönden değişimine neden olan 

gelişmelerden bağımsız düşünmek olanaklı değildir. Küreselleşme sürecinin özellikle kültürel boyutu, değerler 

sisteminde kimi öncelikleri değişikliğe uğratırken, eğitim anlayışı ve uygulamalarını da derinden 

etkilemektedir (Tatlıdil & Esgin-Günder, 2013). Avrupa Birliğine üye ülkelerin eğitim ve öğretim politikası, 

tüm vatandaşlar için kişisel, sosyal veya ekonomik durumlarına bakılmaksızın, yaşam boyu hem işe özgü 

beceriler hem de istihdam için gerekli temel yetkinlikleri edinmelerine olanak sağlamayı, daha fazla 

öğrenmeyi, aktif vatandaşlığı ve kültürlerarası diyalogu özendirmektedir (Watkins & Donelly, 2014). 

Okul ortamında paylaşılan değerler, eğitim sürecinin tüm aşamalarında öğretmenlerin davranışlarını 

bilinçli veya bilinçsiz şekilde etkilemektedir. Sosyal bir yapı olan okulda, bireylerin davranışlarını etkileyen 

okul kültürü, aynı zamanda okul çalışanlarının değerlerinden etkilenmektedir. Çünkü eğitim kurumlarında 

bireyin davranışı sadece kendini değil aynı zamanda okul toplumunu da ilgilendirmektedir (Arabacı, 2013). 

Öte yandan iletişim teknolojilerinin gelişimi ve küreselleşmenin etkisiyle, okul ortamında değerler erozyon 

uğramakta ve bu durum etik sorunlara neden olmaktadır (Boydak-Özan, Özdemir, & Yirci, 2017). Bu yüzden, 

eğitim kurumlarında etik sorunlara ilişkin tartışmalar sıklaşmıştır. Okul toplumu, okul çalışanlarından adil, 

saygılı ve sorumlu davranmasını beklemektedir. Okul çalışanları işlerinde etik davrandıklarında, eğitimin 

toplumsal yararları, çalışanların kişisel çıkarlardan daha fazla korunur. Bu durumda, toplumda istikrar artar ve 

yaşam kalitesi yükselir (İşgüden & Çabuk, 2006).  

Her toplumsal örgüt, hizmet verdiği alan ve taşıdığı amaçlara göre farklı özellikler gösterir. Örgütler, 

belirli bir mal ya da hizmeti üretirken gelenek, görenek, tören, değer ve felsefeleriyle kendi kültürlerini de 

üretirler (Özdemir, 2006). Peters ve Waterman’a (2004) göre örgüt kültürü, baskın ve paylaşılan değerlerden 

oluşan, çalışanlara sembolik anlamlarla yansıyan, örgüt içindeki hikâyeler, inançlar, sloganlar ve paylaşılan 

değerlerden meydana gelen bir yapıdır. Schein (2010) ise örgütsel kültürü normlar, değerler, davranış 

biçimleri, ritüeller ve gelenekler şeklinde ifade etmektedir. Olumlu bir kültüre ve paylaşılan değerlere sahip 

okullar, aynı zamanda okulda neyin önemli ve öncelikli olduğu konusunda ortak bir algı, ilgi ve kaygının, 

öğrencilerin en iyi şekilde öğrenmesini sağlama konusunda ortak bir anlayışın bulunduğu okullardır. Öte 

yandan, olumlu bir okul kültürüne sahip olmayan ve yeterli düzeyde paylaşılan değerleri olmayan okullar ise 

değişime açık olmayan, yüksek ses tonu yüksek ve yeniliklere kapalı öğretmenlerin bulunduğu ve kimsenin 

tercih etmediği yerler olarak bilinmektedir (Peterson & Deal, 1998). Brady’ye (2011) göre, okulda adından 
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sıklıkla söz edilen ve paylaşılan değerler dürüstlük, sadakat, hoşgörü, güvenilirlik, hizmet ve şefkattir.  

Eğitim, toplumda bireylerin sosyo-kültürel açıdan eğitimini, kişisel gelişimini ve sosyo-ekonomik 

olarak yaşama hazırlanmasını sağlama gibi çeşitli görevleri yerine getirmektedir. 1960’larda ve 1970’lerde 

kişisel gelişim ve sosyo-kültürel eğitim daha önemli görülürken, eğitim kurumları bireysel yaratıcılığı 

geliştirmeye daha fazla özen göstermek ve öğrencileri gelecekteki demokratik topluluğa katılım için 

hazırlamak zorunda kaldı. 1980’lerde, Batı toplumlarında siyasal ve sosyal söylem değişti ve gelen eleştirilere 

göre eğitim, ‘toplumsal refahı sağlama aracı’ haline geldi. Bu dönemde, okulun sosyo-ekonomik görevi göz 

önünde bulundurularak, bir mesleğin gerektirdiği becerileri uygulamaya ve iş gücüne katılım için öğrencileri 

hazırlamaya daha fazla önem verilmiştir (Veugelers, 1995). Günümüzde ise bilgi toplumunun yükselen 

değerleri arasında hızlı teknoloji dönüşümü, hızlı değişme ve gelişme, insan kaynağına ilgi, bilgiye dayalı 

organizasyonlar, öğrenen örgütler, bilgi insanı ve sürekli öğrenmeyi alışkanlık hâline getirmesi gereken insan 

modeli yer almaktadır (Arslan & Eraslan, 2003).  

Bilgi toplumunun getirdiği paradigmalara bağlı olarak yeni kimliğini kazanmaya hazırlanan okulların 

önemle üzerinde durması gereken bir diğer konu ise içinde yer aldığı toplumun kültürünün özünü koruması ve 

devamlılığını sağlamasıdır. Çünkü toplumun değer yargıları eğitim yoluyla yeni nesillere aktarılarak 

sürdürülmektedir. Her şeyin hızla değiştiği ve herkesin zamanın yetersizliğinden yakındığı bu dönemde, her 

şey aynı hızla tüketilmekte ve toplumsal değerler anlamını kaybetmektedir.  Sürekli hızını artırarak dönen bilgi 

çarkının ve artan bilgi kirliliğinin içinde insanlar, kimlik kazanmak için kaygan zeminlere tutunmaya 

çalışmaktadır (Genç & Eryaman, 2007). Günümüzde herkes, insanların yaşamlarını doğrudan ya da dolaylı 

olarak etkileyen değerlerin hızlı bir şekilde erozyona uğramasına tanık olmaktadır. Teknoloji çağı olarak 

nitelendirilen günümüz dünyasında insanlar arası sosyal ilişkiler azalmaya hatta yok olmaya başlamıştır. Yine 

bu saptamayı yapanlara göre bencillik ve şiddet günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir (Yaylacı, 2016). 

Bu sorunlu yapının nedenleri ise hayattan kopuk olan eğitim nedeniyle değerlerin ve geleneksel kültürün iyi 

öğretilememesidir (Alan, 2014; Kumar, 2014; Polat, 2010).  

Günümüzde okullar, değer çatışmalarının olduğu yerlerdir. Çatışmanın merkezinde, ortaya çıkan 

uyuşmazlığı anlayabilecek ve böylece bu karışıklığı düzene sokabilecek güçleri idare eden okul yöneticisi yer 

almaktadır (Bakioğlu & Tokmak, 2009). Öte yandan öğretmenler okula geldiklerinde kültürel olarak 

etkilendikleri çevreden bağımsız hareket etmezler. Öğretmenlerin kişisel deneyimleri, değerleri, normları ve 

önceki eğitimleri, okula adım atmadan önce bile tutum ve davranışlarını etkilemektedir (Hinde, 2002). Etkili 

bir öğretim için ideal öğretmen değerleri seti elde etmede karşılaşılan sorunlar, genel olarak kişiliğin ‘karakter’ 

(değerler) ile karıştırılması ve kişisel değerlerin mesleki değerlerle karıştırılmasından kaynaklanmaktadır 

(Brady, 2011).  

Alanyazın incelendiğinde, eğitim örgütlerinde değişen değerler konusunda çok sayıda araştırmaya 

rastlanmaktadır (Bakioğlu & Tokmak, 2009; Dağlı, 2007; Peterson, Strawhun, & Hoff, 2015; Polat, 2010; 

Porter & Kramer, 2011; Tatlıdil & Esgin-Gürler, 2013; Yaşar, Gültekin, & Gündoğan-Bayır, 2013). Bu 

çalışma, okul ortamında önemini kaybeden değerler ve nedenlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu yönü 

ile daha önce yapılan araştırmalardan farklı bir konuya odaklanmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulguların 

alanyazına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin okul ortamında önemini 

kaybeden değerlere ve bu değerlerin önemini kaybetme nedenlerine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu 

amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 
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1.Öğretmenlerin okul ortamında önemini kaybeden değerlere ilişkin görüşleri nelerdir? 

2.Öğretmenlerin bu değerlerin önemini kaybetme nedenlerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Deseni 

Araştırma, durum çalışması modelinde tasarlanmıştır. Durum çalışması modeli, nitel araştırma 

desenlerinden biridir. Nitel araştırma deseninden belli bir konuda derinlemesine ve kapsamlı bilgi elde etmek 

için yararlanılır (Denzin ve Lincoln, 2005; Marshall ve Rossman, 2006; Patton, 2014; Singh, 2007). Her türlü 

nitel araştırmanın anahtar felsefesi, gerçekliğin bireyler tarafından sosyal çevreleriyle etkileşim yoluyla inşa 

edildiğidir (Merriam, 1998). Durum çalışmasına kaynaklık eden olay, özel, karmaşık, işlevseldir daha açık 

ifadeyle, sosyal bilimler ve hizmetler sektörüne özgü sınırlara ve çalışma ilkelerine sahip, amaca hizmet eden 

bütünleşmiş bir sistemdir (Stake, 1995). Durum çalışması modeli, gerçek hayat olaylarının bütünsel ve anlamlı 

özelliklerini araştırmaya ve ortaya çıkarmaya olanak tanır. Durum çalışması modeli, araştırmacılara verileri 

belirli bir bağlamda yakından inceleme fırsatı sunmaktadır (Fidel, 1984; Yin, 2003; Zainal, 2007). Okul 

ortamında önemini kaybeden değerler, ‘durum’ olarak kabul edilmiş ve bu çalışma, bir durum çalışması 

modelinde tasarlanmıştır.  

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenen 30 öğretmen 

oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 14’ünü kadın, 16’sını erkek öğretmenler oluşturmaktadır. Katılımcıların 

yaşları ortalaması 38.4, meslek kıdemleri ortalaması ise 16.1 yıldır. Katılımcıların dördü ilahiyat, altısı Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 12’si Sosyal Bilgiler, yedisi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve sadece biri 

Eğitimde Program Geliştirme lisans programı mezunudur.  

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı 

ile toplanmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların cinsiyeti, yaşı, 

meslek kıdemi ve lisans alanlarını belirlemeyi amaçlayan dört adet olgusal soru yer almaktadır. Görüşme 

formunun ikinci bölümünde ise (1) Okul ortamında önemini kaybeden değerler hangileridir? (2) Bu değerlerin 

önemini kaybetmesinin nedenleri nelerdir? Şeklinde açık uçlu iki adet soru yer almaktadır. Görüşme formu 

uzman görüşü alınarak oluşturulmuş ve sekiz öğretmene ön uygulama yapılmıştır. Daha sonra çalışma grubuna 

uygulanmıştır. Katılımcılar görüşlerini görüşme formuna yazılı olarak aktarmıştır. Görüşme bittikten sonra her 

bir açık uçlu soruya ilişkin görüşler, araştırmacı tarafından her bir katılımcıya okunmuş ve bu görüşlerden 

değiştirmek istedikleri olup olmadığı sorularak katılımcı teyidi alınmıştır.    

2.4. Verilerin Analizi 

Veriler, içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. Öncelikle katılımcılardan gelen 

görüşme formları katılımcıların lisans alanları göz önünde bulundurularak K1, K2, K3, …K30 şeklinde 

kodlanmıştır. Daha sonra, öğretmenlerin okul ortamında önemini kaybettiğine inandıkları değerler hakkındaki 
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görüşler, anlam birimleri oluşturacak şekilde kodlanmıştır. Kodlanan verilere ilişkin ana temalar ve alt temalar 

belirlenmiştir. Bu temaları ve alt temaları içeren tablolar hazırlanmıştır. Araştırmanın ikinci alt problemine 

ilişkin ana temalar ve alt temalar belirlenerek gösterge tablosu oluşturulmuş, ardından belirlenen temalarla 

ilgili çarpıcı görüşler betimsel ifadeler şeklinde sunulmuştur. 

3. BULGULAR 

3.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular 

Öğretmenler, okul ortamında önemini kaybettiğini düşündükleri 26 farklı değer ifade etmiştir. Bu 

değerlere ilişkin üç ana tema belirlenmiştir. Ana temalar mesleki değerler, kişisel/ahlaki değerler ve evrensel 

değerler şeklindedir. 

Tablo 1’de mesleki değerler ana temasına ilişkin alt temalara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Mesleki değerler ana temasına ilişkin alt temalar (N=30) 

Ana Tema  Alt Tema Katılımcı 

 

 

 

 

Mesleki 

Değerler 

Liyakat  K3, K5, K6, K10, K12, K14, K19, K23, K25, K28, K29, K30 

Tarafsızlık K3, K4, K6, K11, K13, K18, K21, K26, K28, K29 

Sorumluluk  K5, K7, K8, K13, K16, K20, K23, K27, K30 

Yardımlaşma K2, K4, K9, K11, K15, K18, K29  

Paylaşma K5, K11, K17, K19, K21, K26 

Sadakat K1, K5, K12, K15, K30 

Dayanışma K11, K17, K20, K23 

Çalışkanlık K14, K16, K21 

Fedakârlık K6, K10, K23 

Sabır K3, K10, K25 

Tutarlılık K2, K6 
 

Tablo 1’de, okul ortamında önemini kaybeden mesleki değerler liyakat (f=12), tarafsızlık (f=10), 

sorumluluk (f=9), yardımlaşma (f=7), paylaşma (f=6), sadakat (f=5), dayanışma (f=4), çalışkanlık (f=3), 

fedakârlık (f=3) ve sabır (f=2) şeklindedir. 

Tablo 2’de kişisel/ahlaki değerlere ilişkin alt temalara yer verilmiştir. 

Tablo 2. Kişisel/ahlaki değerlere ilişkin alt temalar (N=30) 

Ana Tema  Alt Tema Katılımcı 

 

 

 

Kişisel/Ahlaki 

Değerler 

Dürüstlük K1, K2, K5, K7, K8, K11, K12, K13, K14, K16, K17, K18, K19, K22 

Merhamet K2, K4, K10, K11, K18, K21, K22, K25 

Güven K1, K4, K11, K14, K22, K27, K28 

Doğruluk K2, K7, K20, K23, K28, K30 

İçtenlik K4, K5, K8, K23 

Cömertlik K4, K12, K17 

Duyarlılık K1, K3, K24 

Erdemlilik K6, K30 
 

 

Tablo 2’de, okul ortamında önemini kaybeden kişisel/ahlaki değerler dürüstlük (f=14), merhamet 

(f=8), güven (f=7), doğruluk (f=6), içtenlik (f=4), cömertlik (f=3), duyarlılık (f=3) ve erdemlilik (f=2) 

şeklindedir. 

Tablo 3’te evrensel değerler ana temasına ilişkin alt temalara yer verilmiştir. 
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Tablo 3. Evrensel değerler ana temasına ilişkin alt temalar (N=30) 

Ana Tema Alt Tema Katılımcı 

 

 

Evrensel 

Değerler 

Saygı K1, K2, K3, K4, K7, K9, K10, K14, K15, K20, K25, K26, K27, K28, K29 

Hoşgörü K1, K3, K6, K9, K10, K11, K13, K15, K16, K20, K21, K22, K26, K27, K28 

Adalet K1, K3, K4, K5, K6, K9, K13, K14, K16, K17, K22, K28, K29 

Sevgi K1, K14, K25, K27  

Hümanizm K1, K15, K17 

Eşitlik K21, K29 

 

Tablo 3’te, okul ortamında önemini kaybeden evrensel değerler saygı (f=15), hoşgörü (f=15), adalet 

(f=13), sevgi (f=4), hümanizm (f=3) ve eşitlik (f=2) şeklindedir.  

3.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular 

Okul ortamında değerlerin önemini kaybetmesinin nedenlerine ilişkin 22 farklı görüş ve bu nedenlere 

ilişkin üç ana tema belirlenmiştir. Ana temalar toplumsal yozlaşma, yetersizlik ve bireysellik şeklindedir. 

Tablo 4’te, toplumsal yozlaşma ana temasına ilişkin alt temalara yer verilmiştir. 

Tablo 4. Toplumsal yozlaşma ana temasına ilişkin alt temalar (N=30) 

Ana Tema Alt Temalar Katılımcı 

 

 

 

 

Toplumsal 

Yozlaşma 

Medyanın olumsuz etkisi K5, K10, K11, K12, K16, K19, K21, K27, K28, K29 

Tüketim çılgınlığı K4, K8, K12, K18, K22, K23, K26 

Kazanma hırsı K4, K7, K13, K18, K20, K30 

Kültür yozlaşması K23, K24, K25, K29 

Kestirmeden başarıya ulaşma isteği K5, K12, K18, K23 

Aile yapısının bozulması K2, K10, K21, K27 

Manevi değerlerin içinin boşalması K9, K14, K23 

Adam kayırmanın artması K3, K4, K21 

Adalet duygusunun zedelenmesi K3, K13 

Yolsuzluklar K4, K7 

 

Tablo 4’te, toplumsal yozlaşmaya bağlı nedenler, medyanın olumsuz etkisi (f=10), tüketim çılgınlığı 

(f=7), kazanma hırsı (f=6), kültür yozlaşması (f=4), kestirmeden başarıya ulaşma isteği (f=4), aile yapısının 

bozulması (f=4), manevi değerlerin içinin boşalması (f=3), adam kayırmanın artması (f=3), adalet duygusunun 

zedelenmesi (f=2) ve yolsuzluklar (f=2) şeklindedir. 

 Aşağıda toplumsal yozlaşma ana temasına ilişkin çarpıcı görüşlere ver verilmiştir. 

‘Hem öğretmenler hem de öğrenciler medyadan olumsuz etkilenmektedir. Bu durum okul ortamında 

değerlerin önemini yitirmesine neden olmaktadır’ [K10]. 

‘Bana göre, okul ortamında da başka yerlerde de değerlerin önemini kaybetmesinin temel nedeni 

herkesin her şeyi tüketme isteğidir’ [K18].  

‘Okulda herkesin kazanmak için çok hırslı olduğunu ve her şeye sahip olmak için yarıştığını 

gözlemliyorum’ [K20].  

‘Bence değerlerin önemini kaybetmesinde kültürümüzün yozlaştırılmasının etkisi var. Artık hiçbir şey 

eskisi gibi değil’ [K24]. 
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‘Herkes kısa yoldan köşeyi dönmeyi istiyor. Az emek sarf ederek çok şey kazanma düşüncesi, okul 

ortamında değerlerin önemini kaybetmesine neden oluyor’ [K23]. 

‘Bana göre, değerlerin önemini kaybetmesinin nedeni aile yapısının bozulmasıdır’ [K2].  

‘Gözden kaçan bir husus var. Aslında manevi değerlerin sadece adı var. Çoğunun içi boşalmış 

durumda’ [K14]. 

 Tablo 5’te, yetersizlik ana temasına ilişkin alt temalara yer verilmiştir. 

Tablo 5. Yetersizlik ana temasına ilişkin alt temalar (N=30) 

Ana Tema Alt Temalar Katılımcı 

 

 

 

Yetersizlik 

Niteliksiz eğitim K2, K5, K13, K17, K20, K25, K28 

İletişim eksikliği K7, K10, K14, K15, K21, K25 

Yaşam kalitesinin düşmesi K4, K8, K16, K28, K30 

Öğretmenlerin rol-model olamaması K2, K9, K11, K19, K22 

Liyakatin göz ardı edilmesi K3, K9, K15, K24, K29 

Yöneticilerin yetersizliği K1, K5, K8, K23 

Değerler eğitiminin yetersizliği K27, K14 

 

Tablo 5’te, yetersizlik ana teması altında okul ortamında değerlerin azalmasının nedenleri, niteliksiz 

eğitim (f=7), iletişim eksikliği (f=6), yaşam kalitesinin düşmesi (f=5), öğretmenlerin rol-model olamaması 

(f=5), liyakatin göz ardı edilmesi (f=5), yöneticilerin yetersizliği (f=4) ve değerler eğitiminin yetersizliği (f=2) 

şeklindedir. 

Aşağıda yetersizlik ana temasına ilişkin çarpıcı görüşlere yer verilmiştir. 

‘Bana göre, okulda bazı değerlerin önemini kaybetmesinin asıl nedeni, genel olarak eğitimin 

kalitesinin bozulmasıdır’ [K17].  

‘Okulda değerlerin önemini yitirmesinin nedeni insanlar arasında bariz bir şekilde hissedilen iletişim 

eksikliğidir’ [K15]. 

‘Okulda değerlerin önemini kaybetmesinin nedeni, öğretmenlerin yaşam kalitesinin düşük olmasıdır. 

Sadece biraz daha fazla ücret almak için olmadık tutumlar sergiliyoruz’ [K28]. 

‘Öğretmenler öğrencilere rol-model olamamaktadır’ [K11].’ 

‘Öğretmenleri atamada ve okula yönetici atamada liyakatin göz ardı edilmesi, okulda değerlerin 

önemini kaybetmesine neden olmaktadır’ [K24]. 

‘Okul yöneticilerinin yöneticilik becerilerinin yetersiz olması, okulda değerlerin önemini azaltıyor’ 

[K8]. 

Tablo 6’da, bireysellik ana temasına ilişkin alt temalara yer verilmektedir. 

Tablo 6. Bireysellik ana temasına ilişkin alt temalar (N=30) 

Ana Tema Alt Temalar Katılımcı 

 

 

Bencilliğin artması  K2, K9, K13, K14, K22, K29 

Kişisel çıkarların ön planda tutulması K7, K8, K14, K29 
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Bireysellik Çıkara dayalı ilişkilerin artması K6, K13, K30 

Bireyselliğin ön planda tutulması K2, K13, K30 

Hedonizm K6, K26 

 

Tablo 6’da, bireysellik ana teması altında yer alan okulda değerlerin önemini kaybetmesinin nedenleri 

bencilliğin artması (f=6), kişisel çıkarların ön planda tutulması (f=4), çıkara dayalı ilişkilerin artması (f=3), 

bireyselliğin ön planda tutulması (f=3) ve hedonizm (f=2) şeklindedir. 

Aşağıda bireysellik ana temasına ilişkin çarpıcı görüşlere yer verilmiştir.  

‘Bana göre, okul ortamında değerlerin öneminin azalmasının temel nedeni, herkesin kendini 

düşünmesi ve bencilliğin artmış olmasıdır’ [K13].  

‘Aslında okulun çıkarları kişisel çıkarların önünde olmalıdır. Ama çoğunlukla kişisel çıkarların daha 

ön planda tutulduğunu gözlemliyorum’ [K29]. 

‘İnsanlar arasında ilişkilerin çıkara dayalı olması, okul ortamında pek çok değerin önemini 

kaybetmesine neden oluyor’ [K30].  

‘Okul ortamında grupla çalışma, ekip çalışması, yardımlaşma ve işbirliği gibi konular artık eskisi 

kadar değerli değil. Herkes sadece kendini ön planda göstermeye çalışıyor’ [K13]. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Okul ortamında önemini kaybeden değerlere ve bu değerlerin önemini kaybetmesinin nedenlerine 

ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenler, okul 

ortamında önemini kaybettiğini düşündükleri 26 farklı değer ifade etmiştir. Bu değerlere ilişkin üç ana tema 

belirlenmiştir. Ana temalar mesleki değerler, kişisel/ahlaki değerler ve evrensel değerler şeklindedir. 

Öğretmenler, okul ortamında liyakat, tarafsızlık, sorumluluk, yardımlaşma, paylaşma, sadakat ve 

dayanışma şeklindeki mesleki değerlerin önemini kaybettiğini ifade etmektedir. Bu sonuçlar, okul ortamında 

ekip çalışması ve işbirliğinin öneminin azaldığı, tarafsızlık ve liyakate dayalı okul yönetimi anlayışı 

konusunda eksiklikler olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Öte yandan pragmatist bir anlayışla yönetilen 

okullarda, bazı değerlerin değişmesi ya da öneminin azalmasının doğal bir durum olduğu söylenebilir. Nitekim 

pragmatistlere göre evren sürekli bir değişim içindedir ve değerler de değişmek zorundadır. Bu yüzden 

değerler görecelidir zamana, yere ve durumlara bağlı olarak değişir (Akbaba-Altun, 2003). Benzer şekilde 

Snyder’e (1967) göre, değerlerin toplumsal değişim ve dönüşüme bağlı olarak değişmektedir. Öte yandan 

Hollins’e (1996) göre, okulda çalışanlar arasındaki ilişkiler ve eğitim uygulamaları, okul kültürü ve değerler 

tarafından şekillenir ve toplumun değer normlarını yansıtır.  

Öğretmenler, okul ortamında dürüstlük, merhamet, güven, doğruluk, içtenlik, cömertlik ve duyarlılık 

şeklindeki kişisel/ahlaki değerlerin önemini kaybettiği şeklinde görüş belirtmektedir. Bu sonuçlar, açık 

sistemler olarak hesapverebilirlik ilkesine göre yönetilmek durumunda olan okullar açısından olumsuz bir 

durum olarak değerlendirilebilir. Okullar değer sistemlerinin üretildiği ve yaşatıldığı kurumlar olmak 

durumundadır. Nitekim Peterson, Strawhun ve Hoff (2015), okul değerlerinin tüm öğretmenler ve öğrencilerin 

okuldaki tutum ve davranışları konusunda referans olarak kabul edebilecekleri olumlu özelliklerin bir listesi 

olduğunu ifade etmektedir. Boerema (2006) tarafından yapılan araştırmada ise okul değerleri, özgüven 
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kazandırma, dürüstlük aşılama, kendine saygı, sosyal sorumluluk, duyarlılık ve başkalarına hizmet etme 

anlayışı kazandırma şeklinde ifade edilmektedir. 

Öğretmenler, okul ortamında önemini kaybeden evrensel değerlerin saygı, hoşgörü, adalet, sevgi, 

hümanizm ve eşitlik şeklindeki değerler olduğunu ifade etmektedir. Öğretmenlerin okul ortamında evrensel 

değerlerin öneminin azaldığını ifade etmesi, dikkat çekici bulgular olarak görülebilir. Benzer şekilde Özbolat 

(2012), küreselleşme ile birlikte değerlerin aşındığı, toplumda güç kaybettiği ve toplumsal yaşamda 

etkinliğinin azaldığını ifade etmektedir. Oysa Soriano ve Hughes (2018), çoğulcu bir Avrupa için eğitimde 

çeşitliliği, hoşgörüyü, adaleti, saygı ve sevgiyi teşvik etmenin önemli bir durum olduğunu ifade etmektedir. 

Benzer şekilde Peterson, Strawhun ve Hoff (2015), çoğu okulun değerlerinin evrensel değerlerden oluştuğunu, 

okul yöneticilerinin bu değerlerden birini veya birkaçını sergileyen öğrencileri belirlemeye ve aynı zamanda 

bu davranışları sergileyen öğrencileri ödüllendirmeye çalıştığını ifade etmektedir. 

Okul ortamında değerlerin önemini kaybetmesinin nedenlerine ilişkin 22 farklı görüş ve bu görüşlere 

ilişkin üç ana tema belirlenmiştir. Ana temalar toplumsal yozlaşma, yetersizlik ve bireysellik şeklindedir. 

Yozlaşma ana teması altında yer alan nedenler, medyanın olumsuz etkisi, tüketim çılgınlığı, kazanma hırsı, 

kültür yozlaşması, kestirmeden başarıya ulaşma isteği, aile yapısının bozulması, manevi değerlerin içinin 

boşalması ve adam kayırmanın artması şeklindedir. Bu sonuçlar, rekabete dayalı küresel kapitalist sistemin 

ortaya koyduğu yeni değerler sisteminin okul ortamında etili olmaya başladığı şeklinde değerlendirilebilir. 

Schwartz’ın (1992) değer kuramında güç değerleri, sosyal güç sahibi olmak, otorite sahibi olmak, zengin 

olmak, toplumdaki imajını koruyabilmek gibi toplumsal konum, insanlar ve kaynaklar üzerinde denetim 

gücünü öne çıkaran değerleri içermektedir. Oysa Porter ve Kramer (2011), paylaşılan değerlerin, tüm 

örgütlerin benimsemesi gereken yepyeni bir iyi uygulamalar seti olduğunu ifade etmektedir. 

Yetersizlik ana teması altındaki nedenler, niteliksiz eğitim, iletişim eksikliği, yaşam kalitesinin 

düşmesi, öğretmenlerin rol-model olamaması, liyakatin göz ardı edilmesi ve yöneticilerin yetersizliği 

şeklindedir. Bireysellik ana teması altındaki nedenler ise bencilliğin artması, kişisel çıkarların ön planda 

tutulması, çıkara dayalı ilişkilerin artması ve bireyselliğin ön planda tutulmasının etkili olduğu şeklindedir. Bu 

sonuçlar, okullarda yaşanan eksikliklerin aynı zamanda okul değerlerinin zayıflamasına neden olduğunu 

ortaya koyması açısından önemli bulgular olarak değerlendirilebilir. Benzer bulgulara daha önce yapılan 

araştırmalarda da rastlanmaktadır. Nitekim Bakioğlu ve Tokmak (2009) tarafından yapılan araştırmada, 

samimiyet, paylaşım, güven gibi değerlerin eksikliği, maddiyat ve çıkarların ön plana çıkması, doğru ve açık 

bir iletişimin sağlanamamasından dolayı yanlış anlamalar ve anlaşılmalar, gruplaşmaların olması, önyargı, 

rekabet, güvensizlik gibi olumsuz durumların varlığı okul ortamında değerlerin önemini azalttığı bulguları yer 

almaktadır.  

Sonuç olarak, öğretmenler, okul ortamında liyakat, tarafsızlık, sorumluluk, yardımlaşma, paylaşma, 

dürüstlük, merhamet, güven, doğruluk, saygı, hoşgörü, adalet ve sevgi gibi değerlerin önemini kaybettiği 

şeklinde görüşler belirtmiştir. Öğretmenler, bu değerlerin önemini kaybetmesine, medyanın olumsuz etkisi, 

tüketim çılgınlığı, kazanma hırsı, kültür yozlaşması, niteliksiz eğitim, iletişim eksikliği, bencilliğin artması, 

kişisel çıkarların ön planda tutulması, çıkara dayalı ilişkilerin artması ve bireyselliğin ön planda tutulmasının 

neden olduğu şeklinde görüşler dile getirmiştir. 

5. ÖNERİLER 
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Öğretmenler, okul ortamında sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma, liyakat, dürüstlük gibi 

olumlu okul kültürünü destekleyen, okulda iletişim ve işbirliğini artıran değerlerin öneminin azaldığını ifade 

etmektedir. Bulgulara dayalı olarak okul müdürlerine hizmetiçi eğitimler yoluyla, okulda paylaşılan vizyon ve 

değerler oluşturma ve okul kültürünü geliştirme becerilerinin kazandırılması önerilebilir. Okullarda değerlerin 

önemini kaybetmesinde, toplumda etkili olan tüketim çılgınlığı, kısa yoldan zengin olma düşüncesi ile 

öğretmenlerin bencil tutumları ve niteliksiz eğitimin etkili olduğu görülmektedir. Medyanın etkisiyle tüketime 

dayalı ve tasarrufu özendirmeyen ekonomik yapının okulları etkilemesini azaltmak amacıyla veliler, 

öğretmenler ve öğrencilere yönelik eğitimlere daha sık yer verilmelidir. Okul toplumunda, işbirliği, iletişim, 

yardımlaşma ve dayanışma kültürünün egemen olması sağlanmalıdır. Bu konuda farklı çalışma grupları ve 

farklı desenlerde araştırmalar yürütülebilir.     
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin çeşitli demografik değişkenlere 

göre incelenmesidir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet 

üniversitesinin eğitim fakültesinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında eğitim alan 190 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerini belirlemek amacıyla Aldan Karademir ve 

Saracaloğlu (2013) tarafından geliştirilen "Sorgulama Becerileri Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara 

ulaşılmıştır: Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerine ilişkin genel ortalamaları x =3.60; “Bilgi edinme alt 

boyutuna” ilişkin genel ortalamaları x =3.82; “Bilgiyi kontrol etme alt boyutuna” ilişkin genel ortalamaları x = 

3.45; “Özgüven alt boyutuna” ilişkin genel ortalamaları x = 3.42 olarak hesaplanmıştır. Öğretmen adaylarının 

sorgulama becerileri (Genel toplam; Bilgi edinme boyutu, Bilgiyi kontrol etme boyutu, Özgüven boyutu) 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri 

(Genel toplam; Bilgi edinme boyutu, Bilgiyi kontrol etme boyutu, Özgüven boyutu) sınıf değişkenine göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri (Genel toplam; Bilgi edinme 

boyutu, Bilgiyi kontrol etme boyutu, Özgüven boyutu) program değişkenine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Sorgulama Becerileri 

An Examination of Inquıry Skills of Prospective Teachers According to Various Demographic 

Variables 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the inquiry  skills of prospective teachers according to various 

demographic variables. In this research, general survey model was used. The study group consists of 190 

prospective teachers who were educated in the faculty of education of a state university in 2018-2019 academic 

year. "The Inquiry  Skills Scale" developed by Aldan Karademir and Saracaloğlu (2013) was used to determine 

the inquiry skills of prospective teachers. The following results were reached in the research: general averages of 

prospective teachers’ inquiry skills x =3.60; general averages of getting information subdimension x =3.82; 

general averages of checking information subdimension x = 3.45; general averages of the self-confidence 

subdimension x = 3.42. Inquiry skills of prospective teachers (grand total; getting information dimension, 

checking information dimension, self-confidence dimension) do not differ significantly according to gender 

variable. Inquiry skills of prospective teachers (grand total; getting information dimension, checking information 

dimension, self-confidence dimension) do not differ significantly according to class variable. Inquiry skills of 

prospective teachers (grand total; getting information dimension, checking information dimension, self-

confidence dimension) do not differ significantly according to program variable. 

Keywords: Prospective teachers, Inquiry skill  
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1. GİRİŞ 

Öğretmen adaylarının gelecekte mesleklerini icra ederken ihtiyaç duyacakları becerilerin 

başında sorgulama becerileri gelmektedir. Öğrencilere sorgulama, eleştirme ve araştırma becerilerinin 

kazandırılmasında; sorgulama veya problem temelli öğrenme metotlarının sınıflarda başarılı bir 

şekilde uygulanmasında öğretmenlerin sorgulama becerileri önem kazanmaktadır. Sorgulama,  hem 

öğretmenlerin hem de öğrencilerin gündelik hayatın birçok alanında kullandıkları bir beceridir. Bu 

bağlamda, öğretmenler, bu beceriye sahip olmalı ve öğretim uygulamalarında bu beceriyi etkili bir 

şekilde öğrencilere kazandırmalıdırlar (Yılmaz ve Karamustafaoğlu, 2015). Sorgulama,  elde edilen 

bilgilerin farklı yönlerinin değerlendirilerek zenginleşmesine de yol açabilmektedir. Yaşanılan çevreye 

ve olaylara karşı takınılan bu sorgulayıcı yaklaşım ve düşünme, olaylara karşı daha geniş bir açıdan 

bakılmasını sağlayarak ön yargı ve şartlanmaları ortadan kaldırabilmektedir (Hancer ve Tüfekçi, 

2017). Sorgulama becerisi, bireyin herhangi bir konuda sorunla karşılaştığı zaman sorunun çözümüne 

ilişkin değişik çözüm yolları üretmesine yardımcı olan bir beceridir. Sorgulama becerisi, soru 

sormanın, yanıtları algılamanın, değerlendirmenin ve yorumlamanın bilgisini içermekte ve bireyde 

merak uyandırmaktadır. Sorgulama becerisi, öğrencinin derse olan motivasyonunu ve yaratıcılığını 

arttırarak analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmekte, soruların neden-sonuç bağlamında 

bir bütün olarak kavranmasını kolaylaştırmaktadır (Öztürk, Bilgen ve Bilgen, 2017). Bu bağlamda 

gelecekte öğretmenlik yapacak öğretmen adaylarının sorgulama becerileri de önem kazanmaktadır. Bu 

araştırmada öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin incelenmesi düşünülmüştür. Bu 

araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin çeşitli demografik değişkenlere göre 

incelenmesidir. Bu amaca ulaşmak için şu sorulara yanıt aranmıştır:  

1. Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerini kullanma (Genel toplam; Bilgi edinme 

boyutu, Bilgiyi kontrol etme boyutu, Özgüven boyutu) düzeyleri nedir? 

2. Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri (Genel toplam, Bilgi edinme, Bilgiyi 

kontrol etme, Özgüven) cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri (Genel toplam; Bilgi edinme, Bilgiyi 

kontrol etme, Özgüven) eğitim gördükleri sınıf değişkenine göre farklılaşmakta mıdır? 

4. Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri (Genel toplam; Bilgi edinme, Bilgiyi 

kontrol etme, Özgüven) eğitim gördükleri program değişkenine göre farklılaşmakta 

mıdır? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için 

verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalara tarama (survey) araştırması denir (Büyüköztürk, Kılıç-

Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2015). 
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2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde 2018-2019 eğitim 

ve öğretim yılında (Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği, Sınıf Eğitimi, Bilgisayar ve Teknolojileri Öğretmenliği) eğitim alan 190 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerini belirlemek amacıyla Aldan Karademir ve 

Saracaloğlu (2013) tarafından geliştirilen "Sorgulama Becerileri Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek, 5’li 

Likert tipindedir ve 14 maddeden oluşmaktadır. Ölçek; Bilgi edinme, Bilgiyi kontrol etme ve Özgüven 

olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu araştırmada ölçeğe yeniden doğrulayıcı faktör analizi 

uygulanarak üç boyutlu yapı doğrulanmıştır. DFA sonucuna göre modelin uyum indeksleri; 

χ2=150.024; χ2/df=2.08, p<.001; GFI=0.90; AGFI= 0.85, IFI=0.91, CFI= 0.91, RMR= 0.06, 

RMSEA=0.07 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırma için ölçeğin Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı 14 

madde için α=0.79 olarak hesaplanmıştır. 

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde betimsel istatistiklerden standart sapma, aritmetik ortalama, 

frekans, yüzde hesaplamaları kullanılmış; t-Testi ve ANOVA yapılmıştır. Ölçeğin faktör yapısını 

doğrulamak amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Analizler için SPSS ve AMOS 

programları kullanılmıştır. 

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerini kullanmalarına ilişkin aritmetik ortalama ve 

standart sapma değerlerine Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerini kullanmalarına ilişkin aritmetik ortalama ve 

standart sapma değerler 

Değişkenler    x   SS 

Bilgi Edinme Boyutu 3.82 0.45 

Bilgiyi Kontrol Etme Boyutu 3.45 0.57 

Özgüven Boyutu 3.42 1.00 

Genel Toplam 3.60 0.46 

 

Tablo 1’e göre öğretmen adayları sorgulama becerileri alt boyutları içinde en çok bilgi edinme 

boyutunu (x = 3.82) kullanmaktadır.  Bilgi edinme boyutunu sırayla; bilgiyi kontrol etme (x = 3.45) ve 

özgüven boyutu (x = 3.42) takip etmektedir. Öğretmen adayları sorulama becerilerine ilişkin genel 

toplam ortalamaları x = 3.60’dır. Bulgulara, öğretmen sorgulama becerilerini “yüksek düzeyde” 

kullandıkları söylenebilir. Ancak bilgiyi kontrol etme ve özgüven boyutu ortanın hemen üzerindedir. 
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Öğretmen adaylarının kullandıkları sorgulama becerilerinin cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla, t- Testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2. Cinsiyet değişkenine göre, öğretmen adaylarının kullandıkları sorgulama becerilerine ilişkin 

t- testi sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet N x  Ss df t p 

Bilgi Edinme 
Kız 129 3.85 0.45 

188 1.31 0.18 
Erkek 61 3.75 0.45 

Bilgiyi Kontrol 

Etme 

Kız 129 3.43 0.58 
188 -0.44 0.65 

Erkek 61 3.47 0.55 

Özgüven 
Kız 129 3.37 1.05 

188 -0.85 0.39 
Erkek 61 3.51 0.89 

Genel Toplam 
Kız 129 3.60 0.47 

188 -0.42 0.96 
Erkek 61 3.60 0.43 

 

Öğretmen adaylarının kullandıkları sorgulama becerileri; bilgi edinme boyutunda [t(188)=1.31; 

p>0.05], bilgiyi kontrol etme boyutunda [t(188)=-0.44; p>0.05], özgüven boyutunda [t(188)=-0.85; 

p>0.05] ve genel toplamda [t(188)=-0.42; p>0.05] cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır. Bulgulara göre, öğretmen adaylarının kız yada erkek oluşları sorgulama 

becerilerini kullanma bakımından bir farklılık oluşturmamaktadır. 

Öğretmen adaylarının kullandıkları sorgulama becerilerinin sınıf değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla, t- Testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Sınıf değişkenine göre, öğretmen adaylarının kullandıkları sorgulama becerilerine ilişkin t- 

testi sonuçları 

Boyutlar Sınıf N x  Ss df t p 

Bilgi Edinme 
3. Sınıf 90 3.83 0.46 

188 0.24 0.80 
4. Sınıf 100 3.81 0.44 

Bilgiyi Kontrol 

Etme 

3. Sınıf 90 3.43 0.60 
188 -0.36 0.71 

4. Sınıf 100 3.46 0.55 

Özgüven 
3. Sınıf 90 3.31 0.98 

188 -1.40 0.16 
4. Sınıf 100 3.52 1.02 

Genel Toplam 
3. Sınıf 90 3.57 0.45 

188 -.71 0.47 
4. Sınıf 100 3.62 0.46 

 

Öğretmen adaylarının kullandıkları sorgulama becerileri; bilgi edinme boyutunda [t(188)=0.24; 

p>0.05], bilgiyi kontrol etme boyutunda [t(188)=-0.36; p>0.05], özgüven boyutunda [t(188)=-1.40; 

p>0.05] ve genel toplamda [t(188)=-0.71; p>0.05] sınıf değişkenine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır. Bulgulara göre, öğretmen adaylarının 3. sınıf yada 4. sınıfta  oluşları sorgulama 

becerilerini kullanma bakımından bir farklılık oluşturmamaktadır. 

Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin (bilgi edinme alt boyutu) eğitim programlarına 

göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere ANOVA testi yapılmıştır. ANOVA sonuçları Tablo 

4’te verilmiştir.  
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Tablo 4. Program değişkenine göre, öğretmen adaylarının sorgulama becerilerine (bilgi edinme alt 

boyutu) ilişkin ANOVA sonuçları 

Değişken Program N x  Ss F p Anlamlı Fark 

Bilgi 

Edinme 

A. Matematik 38 3.73 0.42 

0.742 0.56 - 

B. Türkçe 39 3.82 0.50 

C. Sosyal Bilgiler 41 3.79 0.50 

D. Sınıf Eğitimi 39 3.88 0.42 

E. BÖTE 33 3.00 0.41 

 

Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin (bilgi edinme alt boyutu) öğretmen adaylarının 

programlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan ANOVA sonucuna göre, 

öğretmen adaylarının kullandıkları sorgulama becerileri (bilgi edinme alt boyutu) program değişkenine 

göre anlamlı (F(4-185)= 0.742, p>0.05) bir şekilde farklılaşmamaktadır. Bulguya göre, program farklılığı 

sorgulama becerileri (bilgi edinme alt boyutu) kullanma konusunda bir farklılık oluşturmamaktadır. 

Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin (bilgi kontrol etme alt boyutu) eğitim 

programlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere ANOVA testi yapılmıştır. ANOVA 

sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Program değişkenine göre, öğretmen adaylarının sorgulama becerilerine (bilgiyi kontrol etme 

alt boyutu) ilişkin ANOVA sonuçları 

Değişken Program N x  Ss F p Anlamlı Fark 

Bilgiyi 

Kontrol 

Etme 

A. Matematik 38 3.40 0.51 

0.920 0.45 - 

B. Türkçe 39 3.37 0.67 

C. Sosyal Bilgiler 41 3.50 0.61 

D. Sınıf Eğitimi 39 3.39 0.59 

E. BÖTE 33 3.59 0.43 

 

Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin (bilgiyi kontrol etme alt boyutu) öğretmen 

adaylarının programlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan ANOVA sonucuna 

göre, öğretmen adaylarının kullandıkları sorgulama becerileri (bilgiyi kontrol etme alt boyutu) 

program değişkenine göre anlamlı (F(4-185)= 0.920, p>0.05) bir şekilde farklılaşmamaktadır. Bulguya 

göre, program farklılığı sorgulama becerileri (bilgiyi kontrol etme alt boyutu) kullanma konusunda bir 

farklılık oluşturmamaktadır. 

Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin (Özgüven alt boyutu) eğitim programlarına 

göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere ANOVA testi yapılmıştır. ANOVA sonuçları Tablo 

4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Program değişkenine göre, öğretmen adaylarının sorgulama becerilerine (Özgüven alt 

boyutu) ilişkin ANOVA sonuçları 

Değişken Program N x  Ss F p Anlamlı Fark 

Özgüven 

A. Matematik 38 3.18 0.99 

1.865 0.11 - 

B. Türkçe 39 3.40 1.02 

C. Sosyal Bilgiler 41 3.72 0.93 

D. Sınıf Eğitimi 39 3.25 1.03 

E. BÖTE 33 3.52 1.00 
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Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin (Özgüven alt boyutu) öğretmen adaylarının 

programlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan ANOVA sonucuna göre, 

öğretmen adaylarının kullandıkları sorgulama becerileri (Özgüven alt boyutu) program değişkenine 

göre anlamlı (F(4-185)= 1.865, p>0.05) bir şekilde farklılaşmamaktadır. Bulguya göre, program farklılığı 

sorgulama becerileri (Özgüven alt boyutu) kullanma konusunda bir farklılık oluşturmamaktadır. 

Tablo 4. Program değişkenine göre, öğretmen adaylarının sorgulama becerilerine (Genel toplam puan) 

ilişkin ANOVA sonuçları 

Değişken Program N x  Ss F p Anlamlı Fark 

Genel 

Toplam 

Puan 

A. Matematik 38 3.49 0.41 

1.814 0.12 - 

B. Türkçe 39 3.57 0.50 

C. Sosyal Bilgiler 41 3.71 0.51 

D. Sınıf Eğitimi 39 3.53 0.44 

E. BÖTE 33 3.70 0.38 

 

Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin (Genel toplam puan) öğretmen adaylarının 

programlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan ANOVA sonucuna göre, 

öğretmen adaylarının kullandıkları sorgulama becerileri (Genel toplam puan) program değişkenine 

göre anlamlı (F(4-185)= 1.814, p>0.05) bir şekilde farklılaşmamaktadır. Bulguya göre, program farklılığı 

sorgulama becerileri (Genel toplam puan) kullanma konusunda bir farklılık oluşturmamaktadır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerini çeşitli demografik değişkenlere göre incelemeyi 

amaçlayan bu araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerine ilişkin genel ortalamaları x =3.60; “Bilgi 

edinme alt boyutuna” ilişkin genel ortalamaları x =3.82; “Bilgiyi kontrol etme alt boyutuna” 

ilişkin genel ortalamaları x = 3.45; “Özgüven alt boyutuna” ilişkin genel ortalamaları x = 3.42 

olarak hesaplanmıştır.  

 Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri (Genel toplam; Bilgi edinme boyutu, 

Bilgiyi kontrol etme boyutu, Özgüven boyutu) cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır.  

 Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri (Genel toplam; Bilgi edinme boyutu, 

Bilgiyi kontrol etme boyutu, Özgüven boyutu) sınıf değişkenine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır.  

 Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri (Genel toplam; Bilgi edinme boyutu, 

Bilgiyi kontrol etme boyutu, Özgüven boyutu) program değişkenine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır. 

Çalışma grubundaki öğretmen adaylarının görüşlerine göre; sorgulama becerileri ortanın biraz 

üzerindedir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının sorgulama becerileri daha fazla geliştirilmelidir. Bu 

bağlamda şunlar yapılabilir: 
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 Eğitim fakültelerinde öğretim modeli olarak işbirlikli öğretim ve problem temelli 

öğretim modelleri daha sıklıkla kullanılmalıdır.  

 Son yıllarda bazı üniversitelerle kullanılmaya başlanan Flipped Learning (Ters-Yüz) 

öğretim modeli eğitim fakültelerinde uygulanmaya başlanmalıdır. Bu uygulamalarla aktif 

öğrenme sağlanarak öğrencilerin sorgulama becerileri geliştirilebilir. Bu şekilde akademisyenler 

öğretmen adaylarına model olabilirler. 

 Öğretim üyeleri derslerde enformasyonu doğrudan vermemeli, sorular sorarak 

öğrencileri düşündürmeli, farklı çözüm yolları aramalarını sağlamalı, bunları sınıfta 

tartıştırmalıdır, öğrencilere haftalık kısa araştırmalar vererek derse hazırlıklı gelmelerini 

sağlamalıdır. 
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ÖZET 

Teknolojinin hayatımıza girmesi ile birlikte, etkileşimlerin hızlanması ile bilgi paylaşımları da hız 

kazandı. Özellikle sosyal medya her bireyin vazgeçilmezi olduğu gibi öğrencilerin de sürekli ve aktif olarak 

kullandıkları platformlar olarak hem ailelerin hem de eğitimcilerin dikkatini çekmektedir. Bu sebepten ötürü, 

okul öncesi öğretmen adaylarının sosyal medya alışkanlıklarının belirlenmesinin eğitim sürecinde 

faydalanılabileceği için nicel araştırma olarak dizayn edilerek, tarama modeli kullanılmıştır. Böylece 

katılımcıların kişisel bilgileri paylaşılmadan, bir konu hakkında geniş çapta, genellenebilir veri sağlanmış olup 

(Creswell, 2003), araştırmada veri toplama aracı olarak Çobanoğlu (2018) tarafından geliştirilen “Sosyal Medya 

Alışkanlık Değerlendirme Formu” kullanıldı. Araştırmanın verilerini analiz etmek için sayısal verilerin 

istatistiksel analizi ve ölçümünü sağlayan bilgisayar destekli bir program olan SPSS 18 paket programı 

kullanılarak çalışma grubunda bulunan 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin sosyal medya alışkanlıklarının cinsiyet, 

yaşadıkları bölge ve eğitim düzeylerine göre analiz edildi. Örnek grupları dikkate alınarak yapılan çalışma 

öğretmen adaylarının farklı sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde günlük olarak kullandıklarını ortaya 

koymuş olup, bu platformlar eğitim faaliyetlerini desteklemek için kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, öğretmen adayları, sosyal medya, teknoloji. 
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GİRİŞ 

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi ile her bireyin vazgeçilmez bir alışkanlığı olma 

noktasına gelmiştir. Bu durum gerek iş açısından gerek sosyal etkileşim açısından hayatın 

vazgeçilmezleri arasında bulunmaktadır. Bununla birlikte teknolojinin eğitimdeki yeri ve önemi de 

artmaktadır (Sarsar, Başbay & Başbay, 2015). Teknoloji çağında olduğumuz göz önünde 

bulundurulduğunda, bilgisayar ve internet teknolojilerinde her geçen gün gelişmeler olmakta ve  

hayatımızı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir (Basit & Bayraktar, 2016). Teknoloji, 

özellikle de sosyal medya kullanımı her anı içerdiğinden dolayı sosyal ağlar içerisinde tıpkı günlük 

yaşamda karşılaşıldığı üzere diyaloglar, münasebetler, alış verişler, ifade edilmiş fikirler ve farklı 

iletişim şekilleri imkan bulabilir (Çobanoğlu, 2018 s. 3). Tabi ki bunları gerçekleştirirken bireylerin 

daha bilinçli bir şekilde interneti kullanmaları önem taşımaktadır. Özellikle öğrencilerin hem stratejik 

hem de eleştirel olarak internet kullanımına yaklaşmaları önemli (Cho & Afflerbach, 2015), örneğin 

yapılan bir araştırmada bilgisayarlar hem eğlence hem de dersler için yardımcı materyal olarak 

görülmektedir (Abdüsselam, Yildiz, & Göl, 2016). Cep telefonların internet özelliğine sahip olması ve 

internet erişiminin her an her yerden olması sebebi ile, sosyal medya gibi insanlar arası iletişimi 

hızlandırıcı olarak görülen platformların kullanımı da hızla toplumların içerisinde arttı. Sosyal medya 

kullanımı, bilgilerin daha geniş kitlelere daha kolay bir şekilde zaman ve mekân durumlarından 

bağımsız olarak eğitim süreçlerinin işlevini değiştirebilmesinden (Sarsar ve diğ., 2015) dolayı 

öğretmen adaylarının sosyal medya alışkanlıklarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi, 

öğretmenlik eğitimi sürecindeki ders planlamalarında sosyal medyanın hayatımızdaki rolünden 

faydalanmak için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. 

Sosyal medya neredeyse her bireyin aktif olarak kullandığı ve zamanla hayatımızın bir parçası 

olmuştur. Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre, 2000’li yıllarda yetişkinlerin internet kullanımında 

belirgin artışlar olduğu açıkça görülebilecek düzeydedir (Johnson, 2010; Lenhart, Purcell, Smith, & 

Zickuhr, 2010). Yapılan bu araştırmalarda ayrıca, ergenlerin de birçoğunun da her gün internette 

online olduklarını ortaya koymaktadır. Hem gençlerin hem de yetişkinlerin sosyal medya kullanımları 

araştırmalar sürecinde artış gösterdiğinden (Johnson, 2010) dolayı günümüzdeki öğretmen adaylarının 

sosyal medya kullanımları eskilerde olduğu gibi nadir görülen ve yararlanılan bir araç olmak yerine 

günümüzde eğitime entegre edilmesi gereken bir ek materyal gibi düşünülebilir. Örneğin, ülkemizde 

kullanılan FATİH projesi de  b lg  ve  let ş m teknoloj ler n  eğ t mde kullanmayı hedefleyen, en kap- 

samlı ve büyük bütçel  projed r (Ekici & Yılmaz, 2013, s. 320). Johnson’ın (2010) araştırması, 

ergenlerin internet kullanımlarını bir çok açıdan araştırmıştır ve kızların erkeklere oranla daha fazla 

twitter kullandıkları ve ayrıca bizim araştırmamızda öğretmen adaylarını kapsayan yaş grubunun (18-

29) genel tercihi durum paylaşımı yapmak ve durum güncellemelerini okumak olduğunu ortaya 

koymuştur. Bu ve bunun gibi araştırmalar, sosyal medya araştırmalarının eğitsel açıdan da göz önünde 

bulundurulabilme ihtimalini de önümüze koymaktadır. Buna paralel olarak, yakın tarihli bir araştırma 

olan Iyitoğlu ve Çeliköz’ün (2017) lise öğrencileri ile yaptığı araştırmada bazı dersler ile internet 

kullanımı arasında pozitif ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Fakat, internet kullanımı üzerinde yapılan 

araştırmaya göre insanlar internette gördükleri bilgileri doğru kabul etmektedirler (Açıkalın, 2014). 

Ayrıca başka bir araştırmada okul öncesi eğiticilerinin internet kullanım öz yeterlilikleri ile internet 

araştırmaları vasıtasıyla öğrenmeleri arasında  olumlu bir ilişki olduğu da açıkça ortaya konmuştur 

(Kao & Chien, 2017). Bu demek oluyor ki; internetin doğru kanalize edilerek kullanılması ile 
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akademik başarıya katkı sağlanabilirken öğrencilerin yanlış bilgiye de ulaşma ihtimalleri olmasından 

dolayı sürecin doğru planlanması gerekmektedir. Öte yandan yapılan çalışmalarda dikkat çekilen diğer 

bir nokta ise internet kullanımı ile duygusal durumlar. Stankovska, Angelkovska ve Grncarovsk 

(2016) tarafından yapılan araştırmada, sosyal medya ya da aşırı internet kullanımı depresyon, yalnızlık 

ve yetersiz okul performansın gibi sorunlara da sebep olduğundan bahsetmişlerdir. Sosyal medya 

kullanımlarında öğrencilerin olduklarından farklı biri gibi kimlikler oluşturarak başka biri gibi 

davranma ya da ders içeriklerini tamamlamada kullandıkları da araştırmada bahsedilmiştir 

(Stankovska ve diğ., 2016).  

Alanyazında da bahsedildiği gibi, internet ve sosyal medya kullanımlarının hem öğrenciler 

hem de kişiler için olumlu durumlara yol açabildiği gibi kontrolsüz kullanım ile ruhsal sorunlara yol 

açma ya da yanlış bilgiye doğru kabul etme gibi sorunlara yol açması da çoğu zaman olasıdır. 

Alanyazın göz önünde bulundurulduğunda, okul öncesi öğretmen adaylarının sosyal medya 

kullanımlarının incelenmesi çağımızın vazgeçilmezi olan interneti daha etkili kullanarak eğitime 

entegre edebilmek açısından önemlidir. Bahsi geçen alanyazın ve amacımız ışığında, ‘Okul öncesi 

öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımları hangi faktörlere göre şekillenmektedir?’ sorusuna 

cevap aranmıştır. 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalıma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve 

verilerin analizine ilişkin bilgiler verilmiştir.  

Araştırmanın modeli 

Bu araştırmada, genel tarama modeli ve genel tarama türlerinden kullanılmıştır. Tarama 

modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlenmeyi amaçlayan ve 

araştırmaya konu olan birey, olay ya da nesneyi kendi koşulları içerisinde olduğu gibi tanımlanmaya 

çalışan araştırma modelidir (Karasar, 2008).  

Çalışma grubu 

Araştırmaya 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Giresun Üniversitesi ve 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 

1.sınıf (n=107) ve 4.sınıf (n=125), olmak üzere toplam 232 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma 

grubunun belirlenmesinde “Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” kullanılmıştır. Bu yöntemde, 

araştırmacı kendine ulaşılması yakın durumu seçer. Bu nedenle, araştırmacılar kendilerinin kolay 

ulaşabildiği öğretmen adaylarını seçmişlerdir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada; öğretmen adayların internet ve sosyal medya uygulamalarını hangi amaçla, ne 

sıklıkla kullandıklarına ilişkin verilerin toplanması için Yüksekkaya (2015) tarafından hazırlanan 

“Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Ölçeği” kullanılmıştır.  
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Verilerin toplanması 

Araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim öğretim yılının bahar döneminde 232 öğretmen 

adayından toplanmıştır. Araştırmada veriler öğretmen adaylarından sınıf ortamında gönüllülük esasına 

göre toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından öğretmen adaylarına ölçek hakkında açıklayıcı bilgiler 

verilmiş ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Her bir öğretmen adayının ölçeği doldurması 20-30 dk 

arası sürmüştür. Daha sonra dağıtılan ölçekler öğretmen adayları tarafından doldurulduktan sonra geri 

toplanmıştır.  

Verilerin Analizi  

Öğretmen adaylarının sosyal medya alışkanlıkları ile ilgili elde edilen verilerin analizlerinin 

sonuçları SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve her bir madde cinsiyet, sınıf düzeyi ve 

yaşadıkları bölgeye göre ayrı ayrı yüzde, frekans değerleri kullanılarak tablolaştırılmıştır.  

BULGULAR 

Okul öncesi öğretmen adaylarının sosyal medya alışkanlıkların incelenmesi amacıyla yapılan 

bu araştırmanın bulguları aşağıda sunulmuştur.  

Tablo 1. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Sitelerinde hesapları olma durumlarının 

cinsiyete göre dağılımı 

Kadın Erkek 

Evet Hayır Evet Hayır 

n % n % n % n % 

193 98.97 2 1.02 37 15.2 - 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının sosyal medya hesabına sahip olma 

durumlarının (n=193), erkek öğretmen adaylarının ise (n=37) olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Sitelerinde hesapları olma durumlarının 

sınıf düzeyine göre dağılımı 

Sınıf 4. Sınıf 

Evet Hayır Evet Hayır 

n % n % n % n % 

106 99 1 1 124 99 1 1 

 

Tablo 2 incelendiğinde 1. sınıf öğretmen adaylarının sosyal medya hesabına sahip olma 

durumlarının (n=106), 4. sınıf öğretmen adaylarının ise (n=124) olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Sitelerinde hesapları olma durumlarının 

yaşadıkları bölgeye göre dağılımı 

Marmara Ege İç Anadolu Karadeniz Akdeniz Doğu 

Anadolu 

G. Doğu 

Anadolu 

Toplam 

n % n % n % N % n % n % n % n % 

2 1.4 2 1.4 113 82 1 0.7 17 12.3 1 0.7 2 1.4 138 100 

 

Tablo 3 incelendiğinde çalışma grubunda bulunan ve sosyal medya kullanan öğretmen 

adaylarının bölgelere göre dağılımları görülmektedir. 
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Tablo 4. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnterneti Kullanma Amaçlarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

 Kadın Erkek Toplam 

 n % n % n % 

Sosyal Medya 

platformlarında bulunmak 

146 84.9 26 15.1 172 100 

E-posta işlemleri 122 86.5 19 13.5 141 100 

Gazete okumak 43 86 7 14 50 100 

TV programları ya da dizi 

izlemek 

127 89.4 15 10.6 142 100 

Müzik dinlemek 156 86.2 25 13.8 181 100 

Alışveriş yapmak 127 86.4 20 13.6 147 100 

Araştırma yapmak 148 84.1 28 15.9 176 100 

Oyun oynamak 73 84.9 13 15.1 86 100 

Film, müzik, program 

indirmek 

132 86.3 21 13.7 153 100 

Banka işlemleri 107 81.7 24 18.3 131 100 

 

Tablo 4 incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının interneti kullanma amaçlarının en yüksek 

oranda müzik dinlemek (n=156), erkek öğretmen adaylarının ise araştırma yapmak (n=28) olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 5. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnterneti Kullanma Amaçlarının Sınıf Düzeyine Göre 

Dağılımı 

 1.Sınıf 4.Sınıf Toplam 

 n % n % n % 

Sosyal Medya 

platformlarında bulunmak 

77 45.02 94 54.98 171 100 

E-posta işlemleri  51 36.2 90 63.8 141 100 

Gazete okumak  18 30.5 41 69.5 59 100 

TV programları ya da dizi 

izlemek  

71 50.35 70 49.65 141 100 

Müzik dinlemek  83 45.85 98 54.15 181 100 

Alışveriş yapmak  57 39.31 88 60.69 145 100 

Araştırma yapmak  77 43.75 99 56.25 176 100 

Oyun oynamak  29 38.15 47 61.85 76 100 

Film, müzik, program 

indirmek  

78 50.98 75 49.02 153 100 

Banka işlemleri 54 41.22 77 58.78 131 100 

 

Tablo 5 incelendiğinde 1. Sınıf öğretmen adaylarının interneti kullanma amaçlarının en yüksek 

oranda müzik dinlemek (n=83), 4. Sınıf öğretmen adaylarının ise araştırma yapmak (n=28) olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 6. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnterneti Kullanma Amaçlarının Yaşadıkları Bölgeye 

Göre Dağılımı 

 Marmara  Ege İç Anadolu Karadeniz  Akdeniz  Doğu 

Anadolu 

G. Doğu 

Anadolu 

Toplam 

 n % n % n % n % n % n % N % n % 

Sosyal Medya 

platformlarında 

bulunmak 

7 4.1 3 1.7 95 55.2 33 19.2 18 10.5 7 4.1 9 5.2 172 100 

E-posta 

işlemleri  

7 4.93 2 1.41 76 53.52 26 18.31 18 12.68 5 3.52 8 5.63 142 100 
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Gazete 

okumak  

6 10 2 3.3 28 46.6 13 21.7 4 6.7 3 5 4 6.7 60 100 

TV 

programları 

yada dizi 

izlemek  

7 4.9 2 1.4 82 57.7 18 12.7 17 12 8 5.6 8  5.6 142 100 

Müzik 

dinlemek  

9 5.6 3  1.8 101  62.3 18 11.1 14  8.6 9 5.6 8 4.9 162 100 

Alışveriş 

yapmak  

12  7.8 3 1.9 71 46.1 35 22.7 16 10.4 7 4.6 10 6.5 154 100 

Araştırma 

yapmak  

7 3.9 3 1.7 94 53.4 35 19.9 20 11.4 6 3.4 11 6.2 176 100 

Oyun oynamak  5 6.6 2 2.6 40 52.6 13 17.1 9 11.8 4 5.3 3 3.9 76 100 

Film, müzik, 

program 

indirmek  

8  5.2 1 0.6 86 56.2 25 16.3 15 9.8 8 5.2 10 6.5 153 100 

Banka 

işlemleri 

6 4.6 2 1.5 68  51.5 23 17.4 17 12.8 6 4.6 10 7.6 132 100 

 

Tablo 7. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Günde İnterneti Kullanma Sürelerinin Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

 Kadın Erkek Toplam 

 n % n % n % 

1 saatten az 10 100 - - 10 100 

1-3 saat  113 83.7 22 16.3 135 100 

 4-6 saat 62 87.32 9 12.68 71 100 

6-8 saat 12 75 4 25 16 100 
 

Tablo 7 incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının interneti kullanma sürelerinin en yüksek 

oranda 1-3 saat (n=113), erkek öğretmen adaylarının 1-3 saat (n=22) olduğu görülmektedir. 

Tablo 8. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Günde İnterneti Kullanma Sürelerinin Sınıf Düzeyine 

Göre Dağılımı 

 1.sınıf 4.sınıf Toplam 

 n % n % n % 

1 saatten az 3 33.3 6 66.6 9 100 

1-3 saat  59 43.38 77 56.62 136 100 

 4-6 saat 33 46.47 38 53.53 71 100 

6-8 saat 11 68.75 5 31.25 16 100 
 

Tablo 8 incelendiğinde 1. Sınıf öğretmen adaylarının interneti kullanma sürelerinin en yüksek 

oranda 1-3 saat (n=59), 4. Sınıf öğretmen adaylarının 1-3 saat (n=77) olduğu görülmektedir 

Tablo 9. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Günde İnterneti Kullanma Sürelerinin Yaşadıkları 

Bölgeye Göre Dağılımı 

 
 Marmara  Ege İç Anadolu Karadeniz  Akdeniz  Doğu 

Anadolu 

G. Doğu 

Anadolu 

Toplam 

 n % n % n % n % n % N % n % n % 

1 saatten 

az 

1 10 - - 5 50 3 30 1 10 - - - - 10 100 

1-3 saat  8 5.8 3  2.2 70 51.1 27 19.7 16 11.7 5 3.6 8 5.8 137 100 

4-6 saat 2 2.9 1 1.4 37 52.9 12 17.1 10 14.3 4 5.7 4 5.7 70 100 

6-8 saat - - - - 12  36.4 - - 1 3.0 8 24.2 12 36.4 33 100 
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Tablo 10. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyada Geçirdikleri Sürelerinin Cinsiyete 

Göre Dağılımı 

 Kadın Erkek Toplam 

 n % n % n % 

1 saatten az 50 89.28 6 10.72 56 100 

1-3 saat 113 81.29 26 18.71 139 100 

4-6 saat 30 90.9 3 9.1 33 100 

6-8 saat 3 100 - - 3 100 

 

Tablo 10 incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının sosyal medyada geçirdikleri sürelerinin 

en yüksek oranda 1-3 saat (n=113), erkek öğretmen adaylarının 1-3 saat (n=26) olduğu görülmektedir. 

Tablo 11. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyada Geçirdikleri Sürelerinin Sınıf 

Düzeyine Göre Dağılımı 

 1.sınıf 4.sınıf Toplam 

 n % N % n % 

1 Saatten az 16 28.57 40 71.43 56 100 

1-3 saat  66 47.48 73 52.52 139 100 

4-6 saat 20 60.60 13 39.40 33 100 

6-8 saat 3 100 - - 3 100 

 

Tablo 11 incelendiğinde 1.sınıf öğretmen adaylarının sosyal medyada geçirdikleri sürelerinin 

en yüksek oranda 1-3 saat (n=66), 4. sınıf öğretmen adaylarının 1-3 saat (n=73) olduğu görülmektedir 

Tablo 12. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyada Geçirdikleri Sürelerinin Yaşadıkları 

Bölgeye Göre Dağılımı 

 Marmara Ege İç 

Anadolu 

Karadeniz Akdeniz Doğu 

Anadolu 

G. Doğu 

Anadolu 

Toplam 

 n % n % n % n % n % n % n % n % 

1 saatten 

az 

4 7.1 - - 32 57.1 8 14.3 7 12.5 3 5.4 2 3.6 56 100 

1-3 saat  8 5.8 4 2.9 64 46 31 22.3 18 12.9 4 2.9 10 7.2 139 100 

4-6 saat - - - - 24 72.7 3 9.1 3 9.1 2 6.1 1 3 33 100 

6-8 saat 10 11.6 2 2.3 2 2.3 41 47.7 11 12.8 8 9.3 12 14 86 100 

 

Tablo 13. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyayı Kullanma Sıklıklarının Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

 Kadın Erkek Toplam 

 n % n % n % 

Her gün bir kereden fazla 174 84.05 33 15.95 207 100 

Her gün bir kere 18 90 2 10 20 100 

Haftada bir kereden fazla 3 100 - - 3 100 

Haftada bir kere 2 100 - - 2 100 

Ayda birkaç kere - - - - - - 

 

Tablo 13 incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanma sıklıklarının en 

yüksek oranda her gün bir kereden fazla (n=174), erkek öğretmen adaylarının her gün bir kereden 

fazla (n=33) olduğu görülmektedir. 
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Tablo 14. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyayı Kullanma Sıklıklarının Sınıf Düzeyine 

Göre Dağılımı 

 1.sınıf 4.sınıf Toplam 

 n % n n n % 

Her gün bir kereden fazla 94 45.63 112 54.37 206 100 

Her gün bir kere 12 57.14 9 42.86 21 100 

Haftada bir kereden fazla 1 25 3 75 4 100 

Haftada bir kere - - - - - - 

Ayda birkaç kere - - - - - - 

 

Tablo 14 incelendiğinde 1.sınıf öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanma sıklıklarının en 

yüksek oranda her gün bir kereden fazla (n=94), 4.sınıf öğretmen adaylarının her gün bir kereden fazla 

(n=112) olduğu görülmektedir. 

Tablo 15. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyayı Kullanma Sıklıklarının Yaşadıkları 

Bölgeye Göre Dağılımı 

 Marmara Ege İç Anadolu Karadeniz Akdeniz Doğu 

Anadolu 

G. Doğu 

Anadolu 

Toplam 

 n % n % n % n % n % n % n % n % 

Her gün 

bir 

kereden 

fazla 

8 3.9 4 1.9 110  53.4 39 18.4 23  11.2 8 3.9 14  6.8 206 100 

Her gün 

bir kere 

3 15 - - 11 55 3 15 2  10 1 5 - - 20 100 

Haftada 

bir 

kereden 

fazla 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

66.7 

 

- 

 

- 

 

1 

 

33.3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

100 

Haftada 

bir kere 

1 50  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

50 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

100 

Ayda 

birkaç 

kere 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Tablo 16. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyayı Kullanma Sürelerinin Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

 Kadın Erkek Toplam 

 n % n % n % 

1 yıldan az 14 100 - - 14 100 

1-2 yıl 23 92 2 8 25 100 

3-4 yıl 46 86.79 7 13.21 53 100 

4 yıldan fazla 106 82.17 23 17.83 129 100 

 

Tablo 16 incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanma sürelerinin en 

yüksek oranda 4 yıldan fazla (n=106), erkek öğretmen adaylarının 4 yıldan fazla (n=23) olduğu 

görülmektedir. 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

578 

Tablo 17. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyayı Kullanma Sürelerinin Sınıf Düzeyine 

Göre Dağılımı 

 1.sınıf 4.sınıf Toplam 

 n % n % n % 

1 yıldan az 14 100 - - 14 100 

1-2 yıl 17 68 8 32 25 100 

3-4 yıl 31 57.4 24 42.6 54 100 

4 yıldan fazla 45 33.83 88 66.17 133 100 

 

Tablo 17 incelendiğinde 1.sınıf öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanma sürelerinin en 

yüksek oranda 4 yıldan fazla (n=45), erkek öğretmen adaylarının 4 yıldan fazla (n=88) olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 18. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyayı Kullanma Sürelerinin Yaşadıkları 

Bölgeye Düzeyine Göre Dağılımı 

 Marmara Ege İç Anadolu Karadeniz Akdeniz Doğu 

Anadolu 

G. Doğu 

Anadolu 

Toplam 

 n % n % n % n % n % n % n % n % 

1 yıldan 

az 

1 7.1 - - 7 50 - - 2 14.3 2 14.

3 

2 14.3 14 100 

1-2 yıl - - - - 18 72 3 12 1 4 - - 3 12 25 100 

3-4 yıl 1 1.8 - - 28 50.9 8 14.5 12 21.8 2 3.6 4 7.3 55 100 

4 yıldan 

fazla 

8 6 4 3 69 51.9 30 22.5 12  9 5 3.8 5 3.8 133 100 

 

Tablo 19. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Sitelerine Girişlerinde En çok 

Kullandıkları Aracın Cinsiyete Göre Dağılımı 

 Kadın Erkek Toplam 

 n % n % n % 

Bilgisayar 2 100 - - 2 100 

Cep telefonu 198 84.97 35 15.03 233 100 

Tablet 1 100 - - 1 100 

Smart TV - - - - - 100 

 

Tablo 19 incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının sosyal medya sitelerine girişlerinde en 

yüksek oranda cep telefonu (n=198), erkek öğretmen adaylarının cep telefonu (n=35) olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 20. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Sitelerine Girişlerinde En çok 

Kullandıkları Aracın Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı 

 1.sınıf 4.sınıf Toplam 

 n % n % n % 

Bilgisayar 1 100 1 - 2 100 

Cep telefonu 104 45.61 124 54.39 228 100 

Tablet 1 100 - - 1 100 

Smart TV - - - - - 100 

 

Tablo 20 incelendiğinde 1. sınıf öğretmen adaylarının sosyal medya sitelerine girişlerinde en 

yüksek oranda cep telefonu (n=104), 4. sınıf öğretmen adaylarının cep telefonu (n=124) olduğu 

görülmektedir 
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Tablo 21. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Sitelerine Girişlerinde En çok 

Kullandıkları Aracın Yaşadıkları Bölgeye Göre Dağılımı 

 Marmara Ege İç Anadolu Karadeniz Akdeniz Doğu 

Anadolu 

G. Doğu 

Anadolu 

Toplam 

 n % n % n % n % n % n % n % n % 

Bilgisayar 1 50 - - - - 1 50 - - - - - - 2 100 

Cep 

telefonu 

10 4.4 4  1.8 121 53.3 41 18.1 28 12.3 9 3.9 14 6.2 227 100 

Tablet - - - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 

Smart TV - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

Tablo 22. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının En çok Kullandıkları Sosyal Medya Sitesinin Cinsiyete 

Göre Dağılımı 

 Kadın Erkek Toplam 

 n % n % n % 

Facebook  - - - - - - 

Twitter  9 81.81 2 18.19 11 100 

Youtube 41 80.39 10 19.61 51 100 

Forsquare - - - - - - 

LinkedIn - - -  - - 

WhatsApp 69 95.83 13 4.17 72 100 

Instagram 77 88.5 10 11,5 87 100 

Tumblr 1 100 - - 1 100 

Blogger - - - - - - 

Swarm - - - - - - 

TripAdvisor - - - - - - 

Flickr - - - - - - 

 

Tablo 22 incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının en çok kullandıkları sosyal medya 

sitesinin en yüksek oranda instagram (n=77), erkek öğretmen adaylarının WhatsApp (n=13) olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 23. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının En çok Kullandıkları Sosyal Medya Sitesinin Sınıf 

Düzeyine Göre Dağılımı 

 1.sınıf 4. sınıf Toplam 

 n % n % n % 

Facebook  - - - - - - 

Twitter  6 54.54 5 45.46 11 100 

Youtube 29 58 21 42 50 100 

Forsquare - - - - - - 

LinkedIn - - - - - - 

WhatsApp 33 40.24 49 59.76 82 100 

Instagram 31 39.24 48 60.76 79 100 

Tumblr 1 100 - - 1 100 

Blogger - - - - - - 

Swarm - - - - - - 

TripAdvisor - - - - - - 

Flickr - - - - - - 

 

Tablo 23 incelendiğinde 1. sınıf öğretmen adaylarının en çok kullandıkları sosyal medya 

sitesinin en yüksek oranda WhatsApp (n=33), 4.sınıf öğretmen adaylarının WhatsApp (n=49) olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 24. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının En çok Kullandıkları Sosyal Medya Sitesinin 

Yaşadıkları Bölgeye Göre Dağılımı 

 Marmara Ege İç 

Anadolu 

Karadeniz Akdeniz Doğu 

Anadolu 

G. Doğu 

Anadolu 

Toplam 

 n % n % n % n % n % n % n % n % 

Facebook  - - - - - - - - - - 3 42.9 4 57.1 7 100 

Twitter  1 5.6 - - 8 44.4 4 22.2 5 27.8 - - - - 18 100 

Youtube 2 4.1 1 2 25 51 4 8.2 7 14.3 4 8.2 6 12.2 49 100 

Forsquare - - - - - - - - - - - - - - - - 

LinkedIn - - - - - - - - - - - - - - - - 

WhatsApp 5 6.2 1 1.2 38 46.9 20 24.7 10 12.3 2 2.5 5 6.2 81 100 

Instagram 3 3.5 2 2.3 50 58.1 18 20.9 9 10.5 2 2.3 2 2.3 86 100 

Tumblr - - - - - - - - - - 1 100 - - 1 100 

Blogger - - - - - - - - - - - - - - - - 

Swarm - -  - - - - - - - - - - - - - 

TripAdvisor - - - - - - - - - - - - - - - - 

Flickr - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

Tablo 25. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Dağılımı 

 

T
am

am
en

 

k
at
ıl
ıy
o
ru
m

 

k
at
ıl
ıy
o
ru
m

 

O
rt
a 
d
ü
ze
y
d
e 

k
at
ıl
ıy
o
ru
m

 

k
at
ıl
m
ıy
o
ru
m

 

T
am

am
en

 

k
at
ıl
m
ıy
o
ru
m

 

 T
o
p

la
m

 

 n % n % n % n % n %  n % 

Sosyal medyayı sohbet etmek 

için kullanırım 

56 24.3 95 41.3 65 28.3 10 4.4 4 1.7 230 100 

Kişilerle tanışmak için 5 2.2 17 7.3 41 17.8 90 38.9 78 33.8 231 100 

Diğer insanlar tarafından 

tanınmak için 

96 29.7 18 

 

5.6 47 14.5 82 25.4 80 24.8 323 100 

Haberleri paylaşmak için 16 7 43 18.7 82 35.6 49 21.3 40 17.4 230 100 

Fotoğraf ve video paylaşmak 

için 

35 

 

15.4 83 36.6 54 23.8 27 11.9 28 12.3 227 100 

Sosyal medya ağlarında oyun 

oynamak için 

15 6.6 35 15.3 43 18.8 53 23.1 83 36.1 229 100 

İnsanların profil sayfasına 

göz atmak için 

33 14.3 95 41.1 60 26 28 12.1 15 6.5 231 100 

Bildirim/durum yazmak için 33 14.5 85 37.5 61 26.9 21 9.2 27 11.9 227 100 

Paylaşımlara yorum 

yazmak/beğenmek için 

34 14.8 86 37.4 60 26 28 12.2 22 9.6 230 100 

İlgimi çeken grupları takip 

etmek için 

57 25.5 114 50.9 31 13.8 8 3.6 14 6.2 224 100 

Müzik dinlemek/paylaşmak 

için 

35 15.1 78 33.6 61 26.3 30 13 28 12 232 100 

Ünlü kişilerin sayfalarını 

takip etmek için 

28 12.1 67 29 68 29.4 35 15.2 33 14.3 231 100 

Eğitim amaçlı iletişim 

kurmak için 

37 17.1 89 41.2 69 32 13 6 8 3.7 216 100 

Bilgi/haber araştırmak için 54 24.3 90 40.5 64 28.8 11 5 3 1.4 222 100 

Arkadaşlarımla iletişimi 

devam ettirmek için 

70 

 

30.3 115 49.8 35 15.1 5 2.2 6 

 

2.6 231 100 

Marka/ürünler hakkında bilgi 

almak için 

31 13.6 77 34 73 32.2 30 13.2 16 7 227 100 

Alışveriş yapmak için 29 12.8 73 32.3 54 23.9 39 17.3 31 13.7 226 100 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yukarıda bahsedilen bulgular ışığında, sosyal medya kullanımı bazı değişkenlere göre farklılık 

göstermesine rağmen, genel olarak öğretmen adayları aktif olarak sosyal medyayı farklı amaçlarla 

kullanmaktadırlar. İlk demografik özellik olan cinsiyet açısından alanyazında bahsi geçen kadın ve 

erkekler arasındaki sahip olunan teknolojik ekipmanlar ve teknolojiye olumlu bakış açısını ortaya 

koyan araştırma (Suana, 2018) olmasına rağmen, bu araştırmada cinsiyet açısından sosyal medya 

hesabına sahip olma üzerinde bir farklılık bulunmamıştır.  

Öteyandan, alanyazında da bahsedildiği ve araştırmanın amaçları belirlenirken dikkat edilen 

bir unsur olan sosyal medyanın eğitime entegrasyonu boyutunda Sarsar ve diğ’nin (2015) yaptığı 

araştırmayı da göz önünde bulundurarak düşünüldüğünde, tüm öğretmen adaylarının aktif olarak 

internet ve bazı sosyal medya araçlarını kullanıyor olmaları, günümüzün imkanlarına araştırmaya 

katılan bütün öğrencilerin tam erişimleri olduğunu ve hatta günde birkaç sefer sosyal medyayı kontrol 

edecek kadar yeterli düzeyde internet erişimine sahip olmaları, eğitim ortamlarında internet ve sosyal 

medyadan yararlanılabileceğini göstermektedir. Öte yandan, yapılan bu araştırmaya katılan öğretmen 

adayları Sarsar ve diğ’nin (2015) bulgularının aksine sosyal medya uygulamalarından Facebook ve 

Bloggerı kullanmak yerine instagram ve WhatssApp’ı en fazla kullandıkları ve sınıf düzeyinde ayrı 

ayrı bakıldığında ise hem 1. Sınıf hem de 4. Sınıf öğretmen adayları WhatsApp’ı en çok kullandıkları 

sosyal medya aracı olarak belirtmişlerdir. Buda demek oluyor ki, sosyal medya araçları derslere ya da 

eğitsel durumlara entegre edilecek ise, özellikle WhatsApp’tan faydalanmak gerekir. En basit yolu ile 

WhatsApp kullanılarak ders içeriği ya da ders süreci ile ilgili yapılan paylaşımlar anlık olarak 

öğrencilere ulaşabilecektir.  

Bu araştırmaya göre, katılımcılar genellikle sosyal medyayı ‘sohbet etmek, diğer insanlar 

tarafından tanınmak, insanların profil sayfasına göz atmak, bildirim/durum paylaşımı yapmak, 

paylaşımlara yorum/beğeni yapmak, ilgilerini çeken grupları takip etmek, müzik dinlemek/paylaşmak, 

eğitsel amaçlı iletişim kurmak, bilgi/haber araştırmak, arkadaşları ile iletişimi devam ettirmek, 

marka/ürünler hakkında bilgi almak ve alışveriş yapmak’ için kullandıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu 

kullanımlar (kontroller) günde bir kereden fazla olduğu için, daha etkili kullanımları sağlanabilir ve bu 

veriler göz önünde bulundurularak gerek eğitimi desteklemek gerek öğretmen adaylarını doğru sosyal 

medya kullanımı hakkında bilgilendirmek için ön çalışma olarak değerlendirilebilir.  

Çobanoğlu (2018)’in de bahsettiği üzere, sosyal medya kullanımı ile eğitimde teknoloji 

kullanımı arasındaki ilişki göz önüne alındığında, okul öncesi öğretmen adaylarının kullandıkları 

sosyal medyalar eğitime dahil edilirken, bununla ilişkili olarak teknolojiyi daha etkili 

kullanabilecekleri ve ders içeriklerine hızlı bir erişim ve paylaşım olanağı tanıyacağı ortaya 

konmuştur. 

Sonuç olarak, Okul Öncesi Öğretmen adaylarının aktif olarak sosyal medya ve interneti 

değişik sebepler için kullandıklarından dolayı, doğru yapılandırma ile ders içerik paylaşımı ya da 

eğitim sürecine öğrencilerin aktif katılımını sağlamak için internet ve sosyal medyanın gücünden 

faydalanılarak, derslerin gelenekselden çağdaş yöntemlere doğru evrilmesi sağlanabilir. Bundan 

dolayı, ilerleyen zamanlarda farklı örneklem grupları ile de çalışmalar yapılarak tüm okul öncesi 
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öğretmen adaylarına genelleyip genelleyemeyeceğimizi ve uygulamada bu yöntemin ne kadar faydalı 

olabileceği konuları araştırılması önerilmektedir.  
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ÖZET 

Sanat bireylerin kişilik gelişimi ve toplumsallaşması sürecindeki en önemli ve etkili unsurlardan biridir. 

Bireyin sanata bakışı, onun yaşam felsefesi ve yaşamda nasıl bir birey olduğu, faydalı bir birey olup olamayacağı 

hususu ile de ilgilidir. Bu durum bilhassa toplumu şekillendiren ve eğitimin önemli bir temsilcisi olan 

öğretmenler için daha da önemlidir. Bu bakış açısıyla çalışmada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının sanata ilişkin görüşleri elde edilmeye çalışılmıştır. 

Öğretmen adaylarının görüşleri Ayaydın, Kurtuldu ve Dayı (2017) tarafından geliştirilmiş olan “Sanata İlişkin 

Görüşleri Belirleme Ölçeği” yardımıyla toplanmıştır. Kullanılan ölçek sanatın önemine inanma ve sanattan 

hoşlanma ana başlıkları altında toplanmış olan 25 maddeden oluşmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan ve Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarından elde edilen 

veriler için ilgili ölçek öncesinde fakülte, bölüm, sınıf ve cinsiyet gibi demografik veriler de toplanmıştır. 

Toplanan veriler için istatistiksel ölçümler yapılmış, ölçümler kapsamında frekans yüzde dağılımları ile 

değişkenlere yönelik karşılaştırmalı ölçümlere yer verilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler 

incelendiğinde sanata ilişkin görüşlerin eğitim fakültesi genelindeki dağılımın iyi ve orta düzeyli olduğu 

gözlenmiştir. Değişkenlere yönelik karşılaştırmalarda ise kısmen temel eğitim sınıf öğretmenliği programı 

öğrencilerinin farklı bir eğilim gösterdiği gözlenmiş, bu durumun da ilgili bölümde yürütülmekte olan müzik 

öğretimi gibi sanat dersleri ile alakalı olabileceği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim fakültesi, öğretmen adayı, sanat, görüş. 

Analyzing the Views of Education Faculty Preservice Teachers on Art (Rize City Sample) 

ABSTRACT 

Art is one of the most important and efficient elements in the process of individuals’ character 

development and social integration. An individual’s perspective on art is related to his life philosophy and the 

kind of a person he is in life, as well as whether the individual can be a beneficial or not. This factor is especially 

important for preservice teachers as they shape society and are significant representatives of education. Through 

this perspective, an effort has been made in order to obtain views of preservice teachers studying in the 

Education Facutly of Recep Tayyip Erdoğan University.  The views of preservice teachers have been gathered 

with the help of “Scale of Determining Views on Art” developed by Ayaydın, Kurtuldu and Dayı (2017). The 

scale used consists of 25 items that have been categorized under two main titles; believing in the importance of 

art and being fond of art. Prior to the mentioned scale, for the data concerning the preservice teachers studying in 

the Education Faculty of Recep Tayyip Erdoğan University, demographical data such as faculty, department, 

class and gender have been gathered. Statistical measurements for the gathered data have been made, in the 

context of these measurements frequency percentage distributions and comparative measurements for the 

variables have been given. Upon examination of the data resulting from the study it has been observed that the 

mailto:kayhankurtuldu@gmail.com
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distribution of views on art in the faculty of education in general was good and average. As for the comparisons 

made on the variables it has been observed that primary school teaching department students display a partly 

different tendency and this was thought to be relevant to art courses such as music education that are being 

delivered in the mentioned department. 

Keywords: Faculty of education, preservice teacher, art, view. 

 

1. GİRİŞ 

Sanatın, insanı diğer canlılardan farklı kılan keskin ve bir o kadar da önemli unsurlardan biri 

olduğu söylenebilir. Buna zekâ, düşünme, yaratıcılık ve estetik beğeni gibi unsurları da eklemek 

mümkündür. Soygür’e göre (1999) sanat, hem insana, hem de topluma ve içinde yaşadığı toplumsal 

yaşama sıkı bir şekilde bağlı kavramların başındadır. Sanatın özü ve biçimi, ulusallık veya evrensellik 

düzeyi, soyut ve somut anlatımları, içindeki duygu ve düşünceleri birbirinden ayrılamaz ve bunlar 

sanatın bütünleyen özellikleridir. 

Sanat, insanlık tarihi kadar eskiye dayanan bir olgudur. İnsanlığın tarihsel açıdan geçirdiği 

değişimler, onların yaşama biçimlerini ve bakışlarını, sanatla ilgili tüm biçimsel öğeleri ve insanlığın 

sanata bakışlarını değiştirmiştir. Bu zaman zarfında tarihin her döneminde ve her toplum türünde, 

sanatın farklı görünümlerine rastlanabilmektedir (Kutup, 2010). İnsan yaşamının ayrılamaz bir parçası 

olan sanatın, bireylerin ve toplumun üzerindeki etkisi daima olumlu yönde olmuştur. Sanatın bireyi 

yaratıcı düşünmeye yönlendirmesi sebebiyle insanlık medeniyetinin pozitif bilimlerde, keşif ve 

icatlarda başarılı olmasında, payı olduğu söylenebilir. 

Sanat bu denli önemli bir konum elde ederken yaşadığı toplumun kültürel yapısı ile ilişkisini 

sürdürmüş, bu ilişki sürecinde de o toplumun maddi ve manevi değerlerini bir sonraki nesillere 

aktarma görevini üstlenmiştir. Bu görev sanatçılar aracılığı ile gerçekleşirken onlara belli bir duyarlılık 

da kazandırmıştır. Oluşan duyarlılık ise sanatçının toplumun bir parçası olması yani toplumla hareket 

eden bir yapıya sahip olması ile alakalıdır. Sanatçı bu kapsamda içinde yaşadığı toplumun kültürel 

değerlerine bağlılığını korumuş ve o değerleri geliştirmeye çalışan bir kişi olarak görülebilir. 

Dolayısıyla sanat ve toplum birlikte şekillenirken, birbirinden de ayrı düşünülmemelidir (Dinçeli, 

2017). 

Bilim, teknik ve sanat üçlüsü insan hayatının en vazgeçilemez üç ögesi olarak gösterilebilir. 

Bu üç alanın herhangi birinin tek başına var olması mümkün değildir. Bunlardan birinin veya ikisinin 

eksik kalması, çağdaş insan yaşamında önemli eksiklikler doğurabilecek nitelikte temel unsurlardır 

(Çakır İlhan, 1994). Günümüz dünyasına bakıldığında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bilim-

sanat-teknoloji üçlüsünün birbirleriyle eşit bir şekilde geliştiği görülmektedir. Toplumdaki bireylerin 

yaşamdan zevk alması, üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmesi, merak etmesi ve hep 

yeniliklerin peşinde koşmayı istemesi daima sanat sayesinde gerçekleşebilecektir. Bireyin de kendini 

geliştirmesi sonucunun topluma yansıması neticesinde huzur, refah ve zenginlik topluma 

yansıyacaktır. 

İçinde yaşadığımız çağ insanları akla yöneltmiş olan ve aynı zamanda bilim ile teknolojiye 

önem veren özellikleri ile anılmaktadır. Dolayısıyla sanat eğitimi de, toplum içerisinde çocuk, ergen, 
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genç ve yetişkin ayrımı yapmadan ve bu bireyleri çağın dışında tutmadan, yaşanılan çağının gerekleri 

doğrultusunda sanat hakkında doğru ve yoğun bilgiler kazandırır. Bu anlamda sanat bütüncül bir 

yaklaşımla tüm çevreyi kapsayan ve gerekirse tüm toplumsal sorunlara (konut sorunu, nüfus 

planlaması, çevre, sağlık vb.) değinen bir sorumluluk duygusuna sahip olmalı ve uygulamalıdır. 

Endüstrinin, teknolojinin ve elektronik sürecin hızlandığı aynı zamanda kitle iletişim araçlarının aktif 

kullanıldığı bir dönemde sanat eğitimcisi ile birlikte sanatın kendisi de bu konulara uzak 

kalamayacaktır. Dolayısıyla sanat ve sanat eğitimcisi görsel ve işitsel tüm alanları da sürece dâhil 

ederek çocukları ve yetişkinleri bilinçlendirme görevine sahip olabilmelidir (San, 1993). 

Bu kapsamda ülkemizde bilhassa ilkokul kademesinde yürütülen derslerin sanatla ilgili 

dersleri sınıf öğretmenleri aracılığı ile yürütülmektedir. Bu nedenle eğitim sürecinde öğrencinin 

sanatsal çizgisi, sanata bakışı, sanatın önemi ve gerekliliğine olan inancı gibi hususlar hakkında bilgi 

sahibi olması sağlanmalıdır. Bu davranışları kazandırmak görevi bir davranış biçimi olmalıdır 

(Buyurgan, Buyurgan, 2012). Özellikle ilkokul kademesinde ve devamında çocukları dil, beden ve 

ruhsal gelişim açısından yetiştiren ve onların yeteneklerini keşfederek gelişmesini sağlayan 

öğretmendir. Dolayısıyla öğretmenin iyi yetişmiş olması önem kazanır. Bu yetişme sürecinde ise 

öğretmenlerin sanat eğitimi konusunda bilinç kazanmış olmaları gereklidir (Yılmaz, Şahan, 2016). 

Sanatın öneminin ve faydasının farkında olan bir öğretmenin öğrencilerine sağlayacağı fayda 

da önemli ölçüde artar. Eğer o öğretmenin kendisi de sanat ile ilgili ve alakalı ise bu kalite ve 

öğrencilerine katacağı dünya görüşü de önem kazanır. Bu kapsamda öğretmen yetiştiren kurumların 

yükseköğretim düzeyinde sanatı ele alış biçimi de önemlidir. Sanata olan ilginin tetiklenebileceği en 

güzide yerler okullar ve bilhassa üniversitelerdir. Özellikle de ileriki hayatlarında öğrencilerine sanat 

olgusunu kavratabilecek, tanıtabilecek ve onları sanata yönlendirebilecek olan eğitim fakülteleri 

öğrencileri bu hususta daha da önemli bir yere sahiptir ve bu nedenle yürütülen araştırmanın literatüre 

katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

2.YÖNTEM 

Çalışma için betimsel araştırmalar kapsamında tarama modelinden ve ilişkisel araştırmalar 

modelinden faydalanılmıştır. Betimsel araştırmalar olayları ya da durumları olduğu hali ile ele alıp 

araştıran çalışmalardır. Bu tip araştırmanın bir türü olan tarama modelleri ise ilgili gruplardaki 

bireylerin herhangi bir konu ya da olay ile ilgili görüşlerinin alındığı veya tutumlarının belirlendiği 

araştırma türüdür. İlişkisel araştırmalar ise değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmeye çalışıldığı ve 

analiz edildiği bir araştırma türüdür (Karayaka, 2014, 59, 68).  

2.1.Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Türkçe, 

Matematik, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinden olmak üzere 461 öğrenci oluşturmaktadır. 
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Tablo 1 Çalışma Grubuna Ait Demografik Bilgiler 

Gruplar f % 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

316 

145 

68,5 

31,5 

Sınıf 

1. Sınıf 

2. Sınıf 

3. Sınıf 

4. Sınıf 

99 

106 

71 

185 

21,5 

23,0 

15,4 

40,1 

Program 

PDR 

Sınıf Öğrt. 

Fen Bilgisi Öğt. 

Matematik Öğrt. 

BÖTE  

Türkçe Öğrt. 

Sosyal Bil. Öğrt. 

28 

115 

62 

83 

32 

47 

94 

6,1 

24,9 

13,4 

18,0 

6,9 

10,2 

20,4 

 

2.2.Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması için yapılan literatür taraması ve ölçek taraması sonucunda gelinen 

noktada veri toplamak için Ayaydın, Kurtuldu ve Dayı (2017) tarafından geliştirilmiş olan “Sanata 

İlişkin Görüşleri Belirleme Ölçeği” kullanılması uygun bulunmuştur. Tercih edilen ölçek ilgili çalışma 

grubuna uygulanmış ve karşılaştırarak analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçek, 2017 yılında ilgili 

araştırmacılar tarafından geliştirilmiş, ilk hali 36 maddeden oluşan ölçek eleme ve istatistik süreçler ile 

25 maddeye düşürülmüştür. Olumsuz önermelerin de içinde olduğu 11 madde indirgendikten sonra 

olumlu 25 maddeden oluşan ölçeğin puan aralıkları ise 25 ile 125 arasında değişmektedir. Ortalaması 

75 olan ölçekten alınan puanlar bu ortalamanın altında veya üzerinde olmaya göre olumlu veya 

olumsuz görüş eğilimi olarak sınıflandırılabilmektedir. Ölçek geliştirme aşamasında iki alt başlıktan 

(sanatın önemine inanma, sanattan hoşlanma) oluşmuş, Alpha katsayısı 0,93 olarak bulunmuş, toplam 

varyansı açıklama oranı ise %58,93 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan diğer ilave ölçümler açısından da 

oldukça geçerli ve güvenilir olan ölçek, bu çalışma kapsamında ilgili çalışma grubuna uygulanmış ve 

gerekli veriler toplanmıştır. Ölçeğin başlangıcında çalışma grubuna cinsiyet, anabilim dalı ve sınıf 

düzeyi gibi demografik sorular da sorulmuştur. Ölçeğin uygulanması ve toplanması yaklaşık 2 hafta 

sürmüştür. 

2.3.Verilerin Çözümlenmesi 

Verilerin çözümlenmesinde iyi bilinen bir istatistik paket programdan faydalanılmıştır. 

Program üzerinde yapılan işlemlerde ilk olarak verilerin normal dağılım varsayımını karşılayıp 

karşılamadığının sınanması için çarpıklık, basıklık katsayıları ile kolmogorov-smirnov testleri 

yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre verilerin normal dağılım varsayımını karşıladığı anlaşıldığı için 

parametrik ölçümler tercih edilmiştir. Parametrik karşılaştırmalı ölçümler kapsamında ölçekten elde 

edilen veriler demografik değişkenlere göre karşılaştırılmıştır. Bu süreçte cinsiyet değişkeni için 

bağımsız örneklem t testi, sınıf ve anabilim dalı değişkenleri için tek yönlü Anova testi yapılmıştır. 

Anova testinde anlamlı farkların sınanması için post-hoc testleri kapsamında Bonferonni testinden 

faydalanılmıştır. Bu ölçümlerde anlamlılık için kabul sınırı p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Çalışma 

grubundan elde edilen verilerin güvenirliği için yapılan Cronbach’s Alpha güvenirlik ölçümünde ise 

Alpha katsayısı 0,90 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum elde edilen verilerin güvenirlik varsayımını 

sağladığına işaret etmektedir. 
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Tablo 2 Normallik Varsayımına İlişkin Veriler 

Çarpıklık Basıklık Kolmogorov - Smirnow 

Ölçüm  SS Ölçüm  SS Z p 

-,448 ,114 ,976 ,227 1,300 ,068 

 

Yıldırım (2013) Kolmogorov – Smirnov testinin oranlama ya da eşit aralıklı düzeyde ölçülen 

değişkenler için geliştirilmiş bir ölçüm olduğundan bahsederken, Çokluk vd. (2014) ölçüm sonucunun 

manidar olmasının normal dağılım hipotezini geçersiz kılacağını yani anlamlı fark olması durumunda 

normal dağılım olamayacağını öne sürmüşlerdir. Normallikten sapma ölçümlerinde en sık kullanılan 

ölçütlerden ikisi ise basıklık ve çarpıklık katsayıları olarak bilinen ölçümlerdir (Larsen, Marx, 2001; 

Sokal, Rolf, 2003; Akt: Türkoğlu, 2009). Ölçümlerin referans sınırları için Tabachnick ve Fidell’in 

+1,5 ve -1,5 değerleri arasında bir aralık önerdiği (Akt: Sevin ve Küçük, 2016) gözlenmiştir. Bu 

sonuçlara göre p değeri p<0,05 düzeyine göre manidar olmadığından, çarpıklık ve basıklık değerleri 

de referans sınırları içerisinde olduğundan verilerin normal dağılım varsayımını karşıladığı 

söylenilebilir. 

3.BULGULAR 

Bu bölümde ilk olarak tüm grubun ölçekten aldığı puanlar, ortalama olarak verilmiş ve genel 

anlamda sanata bakış açısından görünüm ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Karşılaştırmalı ölçümlerde 

eğilimin daha iyi anlaşılması amacıyla da yapılan ilk tablo yardımıyla tüm grubun eğilimi 

öğrenilebilmektedir. 

Tablo 3 Ölçek Ortalama Puanlarına Yönelik Veriler 

 Min. Max. Ort. 

Ölçek Toplam 41 125 99,42 

 

Tablo 3 incelendiğinde çalışma grubunun ölçeğe verdiği cevaplarda en düşük puanın 41, en 

yüksek puanın ise ölçeğinde en üst puanı olan 125 düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. Ortalama 

değerine bakıldığında ise çalışma grubunun ortalamasının 75 puanın üzerinde olduğu görülmektedir. 

Bu duruma göre çalışma grubunun sanata ilişkin görüşlerinin genel olarak olumlu ve pozitif düzeyde 

olduğu söylenilebilir. 

Tablo 4 Cinsiyet Değişkenine Yönelik t Testi Sonuçları 

Grup Cinsiyet N Ort. sd t p 

Toplam Kadın 

Erkek 

315 

145 

101,32 

95,66 

458 4,25 ,000 

Önem Kadın 

Erkek 

315 

145 

23,61 

22,20 

458 3,57 ,000 

Hoşlanma Kadın 

Erkek 

315 

145 

77,71 

73,46 

458 4,06 ,000 

 

Tablo 4 incelendiğinde ölçek toplamı ve iki alt faktöre yönelik dağılımda p<0,05 düzeyine 

göre anlamlı bir fark oluştuğu görülmektedir [t= 4,25 – 3,57 – 4,06; p<,05]. Oluşan anlamlı farkın 

eğilimi için yapılan incelemede ise ortalama değerleri dikkate alınmıştır. Bu sonuçlar ise hem toplam 

düzeyinde, hem de iki alt faktör düzeyinde eğilimin kadın öğrenciler yönünde (101,32 – 23,61 – 

77,71) olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 5 Sınıf Değişkenine Yönelik Anova Testi Tablosu 

Grup 
Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Anlamlılık 

Sınıf 

Tüm Ölçek 

Gruplararası 3089,48 3 1029,829 

5,84 ,001 

4-1 

4-2 

4-3  

Gruplariçi 80549,36 457 176,257 

Toplam 83638,85 460  

Önem 

Gruplararası 222,40 3 74,135 

4,78 ,003 
4-1 

4-2  
Gruplariçi 7075,71 457 15,483 

Toplam 7298,12 460  

Hoşlanma 

Gruplararası 1667,89 3 555,964 

5,11 ,002 
4-1 

4-2 
Gruplariçi 49683,41 457 108,716 

Toplam 51351,31 460  

 

Tablo 5’de yer alan veriler incelendiğinde tüm ölçekten alınan puanlar düzeyinde anlamlı bir 

fark oluştuğu gözlenmektedir [F(3-457) = 5,84, p<0,05]. Benzer biçimde her iki alt başlık için yapılan 

ölçümlerde de p<0,05 düzeyine göre anlamlı bir fark oluştuğu anlaşılmaktadır [F(3-457) = 4,78, p<0,05] 

- [F(3-457) = 5,11, p<0,05]. Oluşan farklar için yapılan post-hoc testi olan Bonferonni testi sonuçları da 

göz önünde tutulduğunda anlamlı farkın dördüncü sınıflar yönünde eğilim gösterdiği görülmüştür. 

Tüm ölçek puanlarında diğer üç sınıfa karşı eğilimin görüldüğü sonuç, alt başlıklarda dördüncü sınıf 

lehinde 1 ve 2. Sınıf karşısında belirmiştir. Tablo 6’da yer alan değerler de (ortalama değerleri) göz 

önüne alındığında sanata yönelik olumlu görüşlerin temsilinde dördüncü sınıfların diğer sınıflara göre 

daha önde olduğu söylenilebilir. 

Tablo 6 Sınıf Değişkenine Yönelik Anova Testi Tanımlayıcı Değerler 

Grup Sınıf N Ort. SS 

Toplam 1. Sınıf 

2. Sınıf 

3. Sınıf 

4. Sınıf 

99 

106 

71 

185 

96,90 

97,71 

97,70 

102,67 

13,37 

13,65 

12,76 

13,19 

Önem 1. Sınıf 

2. Sınıf 

3. Sınıf 

4. Sınıf 

99 

106 

71 

185 

22,50 

22,53 

22,81 

24,00 

3,74 

4,22 

3,79 

3,91 

Hoşlanma 1. Sınıf 

2. Sınıf 

3. Sınıf 

4. Sınıf 

99 

106 

71 

185 

74,40 

75,17 

74,88 

78,67 

10,65 

10,80 

10,09 

10,20 

  

Tablo 5 ve 6 birlikte yorumlandığında anlamlı fark ile oluşan eğilimin ortalama değerleri 

doğrultusunda (102,67 – 24,00 – 78,67) dördüncü sınıfları işaret ettiği anlaşılmaktadır. Çalışma 

grubundaki son sınıf öğrencilerinin sanatsal bakış açısının daha iyi olduğu söylenilebilir.  

Tablo 7 Anabilim Dalı Değişkenine Yönelik Anova Testi Tablosu 

Grup Varyans Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Tüm Ölçek 

Gruplararası 1673,52 6 278,92 1,54 ,162 

Gruplariçi 81965,33 454 180,54 

Toplam 83638,85 460  
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Önem 

Gruplararası 151,98 6 25,33 1,60 ,143 

Gruplariçi 7146,13 454 15,74 

Toplam 7298,12 460  

Hoşlanma 

Gruplararası 940,72 6 156,78 1,41 ,208 

Gruplariçi 50410,58 454 111,03 

Toplam 51351,31 460  

 

Tablo 7 incelendiğinde anabilim dalı değişkenine yönelik Anova sonuçlarının p<0,05 

düzeyine göre anlamlı fark oluşturmadığı gözlenmiştir [F(6-457) = 1,54, p<0,05]. Diğer iki alt başlık 

olan önem ve hoşlanma basamaklarında da herhangi bir anabilim dalı lehinde anlamlı farka 

rastlanmamıştır. Ölçekten elde edilen ve genel anlamda olumlu olarak görünen eğilimin öğrenim 

görülen anabilim dalına göre farklılaşmadığı söylenilebilir. Anlamlı fark oluşmadığı için post-hoc testi 

de uygulanmamıştır. 

4.SONUÇ 

Çalışma grubundan elde edilen sonuçlar genel olarak incelendiğinde olumlu bir eğilim 

oluştuğu ve grubun sanata karşı görüşlerinin, bakış açılarının, sanatın önemine inanma ve hoşlanma 

düzeylerinin iyi düzeyde olduğu söylenilebilir. Bu durum çalışma grubunun sanatla ilgili algısının da 

iyi düzeyde olabileceği veya sanatla ilgili olumlu düşüncelere sahip olabilecekleri biçiminde de 

yorumlanabilir. Oluşan olumlu eğilimin değişkenler vasıtasıyla karşılaştırılmasında ise cinsiyet 

değişkeninde anlamlı fark bulunmuş, bulunan farkın ise kadın öğrenciler yönünde olduğu görülmüştür. 

Bu fark, kadın öğrencilerin oluşan olumlu bakış açısını temsil etmede erkek öğrencilerden daha önde 

olduğu biçiminde yorumlanabilir. Sınıf değişkenine yönelik karşılaştırmalarda ise dördüncü sınıflar 

yönünde bir eğilim bulunmuştur. Bu durumun yorumlanmasında da olumlu eğilimin daha çok 

dördüncü sınıflar düzeyinde kendini göstermiş olabileceği söylenilebilir. Anabilim dalı düzeyinde 

yapılan ölçümlerde ise anlamlı fark oluşmamış, olumlu eğilimin oluşmasında anabilim dalı 

değişkeninin etkili olmadığı gözlenmiştir. 

Sonuç olarak bakıldığında çalışma grubunun sanata bakış açısının olumlu olduğu, bu olumlu 

bakış açısının cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılık gösterdiği ama öğrenim görülen anabilim 

dalının etkili olmadığı genel bir sonuç ifadesi olarak yazılabilir. Çalışma grubu nezdinde ifade 

edebileceğimiz bu genel sonuç ifadesinin daha geniş biçimde yorumlanabilmesi ve 

değerlendirilebilmesi için bu ve benzeri çalışmaların farklı ya da daha geniş gruplarla uygulanması 

önemlidir. Geniş gruplarla uygulamanın yanın sanata ilişkin görüşlerin cinsiyet, okul, yaş, sosyo 

kültürel yapı, gelir durumu gibi hem özel hem de daha toplumsal değişkenlerle de irdelenmesi faydalı 

olacaktır. Ders başarısı ve bilhassa sanatla ilgili bir ders ya da eğitim almış olması veya bu 

eğitimlerdeki başarı puanları gibi değişkenler de sonuçların genişletilmesinde faydalı olabilecektir. 
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ÖZET 

Okul çağı başlangıcında temel eğitim olarak görülen ve bu sürecin de önemli bir parçası olan sınıf 

öğretmenlerinin müzik dersine yönelik görüşleri, sınıf öğretmenlerinin hem bu derse yönelik bakış açılarını, hem 

de gelecekte bu dersin işlenişine yönelik konumunu tahmin etmiş olmak açısından önemlidir. Bu bakış açısıyla 

yürütülen çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi dersi ve bu ders kapsamındaki konu, içerik, 

işleyiş gibi süreçlere yönelik bakış açıları elde edilmeye çalışılmıştır. Görüşlerin elde edilmesinde Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim gören ve 

müzik dersini almış olan sınıf öğretmeni adayları çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubuna ilk olarak 

Kurtuldu (2009) tarafından geliştirilerek kullanılmış olan “Sınıf Öğretmenliği Müzik Öğretimi Dersine Yönelik 

Anket” uygulanmıştır. Anket toplamda 22 maddeden oluşan ve sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi 

dersine yönelik görüşlerini elde etmeye yarayan bir yapıda hazırlanmıştır. Bu kapsamda ankette dersin işlenişi, 

derste öğretilen konular ve şarkılar, ders içeriğinin kullanılabilirliği gibi kavramlar irdelenmiştir. Anket 

uygulaması sonrasında ankete katılan sınıf öğretmeni adaylarının ilgili derse yönelik başarı puanları 

üniversitenin öğrenci işleri bilgi sisteminde elde edilmiştir. Elde edilen başarı puanları ile anket sonuçları 

istatistiksel işlemler neticesinde gruplandırılarak iyi orta ve düşük biçiminde gruplanmıştır. Her iki veri için 

karşılaştırmalı ölçümlerin yapıldığı çalışmada anket puanları, diğer bir deyişle müzik öğretimi dersine yönelik 

görüşleri iyi düzeyde olan öğrencilerin, ders başarılarının da iyi düzeyde olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, müzik öğretimi, görüş, başarı. 

Comparison on Success and Opinion Towards Music Teaching Lesson of the Candidate Primary 

School Teachers 

ABSTRACT 

Primary school teachers are seen as the foundation of the education received at the start of school years 

and are an important part of this process, therefore their views are significant both in terms of determining their 

views on music courses and in terms of the manner in which this course will be delivered in the future. In the 

study that was carried out with this perspective the aim has been to obtain their views on music teaching course 

and on processes in the context of this course such as subject, content, methodology. The study group in order to 

obtain the views consists of preservice teachers who are studying in the Primary School Education Department 

of The Faculty of Education of Recep Tayyip Erdoğan University and have taken the music and music teaching 

courses. The “Survey for the Primary School Education Music Teaching Lesson” first developed and used by 

Kurtuldu (2009) was applied to the study group. The survey has been developed in a structure to help obtain 

views of primary school education preservice teachers on the music teaching course and consists of a total of 22 

items. In this context, in the survey, concepts like the method of teaching, subjects and songs being taught, the 
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applicability of course content have been analysed. After the survey application academic success points of 

preservice teachers who participated in the survey were obtained from the student information system of the 

university. The points obtained and survey results were grouped through statistical operations and were classified 

as good and average. Comparative measurements were made for both kinds of data in the study and it was 

observed that students’ survey points, that is views of students that had good views on the music teaching lesson, 

had good scores in their courses overall. 

Keywords: Primary School teacher, musical education, view, success. 

 

1. GİRİŞ 

Bireyin sağlıklı büyümesi, gelişmesi ve toplumda yer edinmesi içinde yaşadığı topluluğa 

uyum göstermesi, ayak uydurabilmesi ile ilişkilidir. Bu ayak uydurma sürecinde içinde yaşadığı 

topluluk da biriktirdiği değerlerini o bireye öğretmeye gayret eder. Bu da “toplum gelenekleri” 

dediğimiz öğretidir. Buradan hareketle eğitim denilen kavram öne çıkmaktadır ki bu gelenek ve 

aktarımlar da eğitim öğretim yoluyla olmaktadır. Ertürk’e (1972) göre eğitim, bireylerin 

davranışlarında kendi yaşantılarını da kapsayan bir yaklaşımla ve planlanmış biçimde bir değişim 

meydana getirmek olarak tanımlanabilir. 

Bu noktada öne çıkan bir başka kavram ise müzik ve müzik eğitimi kavramlarıdır. İnsan var 

olduğundan beri müzik onunladır. Müzik; insanın kalp atışında, soluk alışında, duygularında, 

sevincinde, üzüntüsünde, savaşında, barışında her zaman yanındadır. Kurtuldu’ya (2013) göre adeta 

presto başlayan, allegro devam eden, daha sonra moderato süregelen, andanteye dönüşen ve largoya 

düşen bir hayat yaşar insanoğlu. Çünkü insan ruhunun en temel gereklerinden biridir müzik. İnsanın 

doğumundan önce müzikle dolaylı şekilde kurmaya başladığı ilişki, doğumundan sonra da ömür boyu 

güçlenerek ve farklılaşarak devam eder (Uçan, 2005). 

Eğitim sürecinin ana dallarından, önemli alanlarından biri de müzik eğitimidir. Büyük 

önderimiz Atatürk’ün 1925 yılında “Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise, müzik kesinlikle 

vardır. Müziksiz hayat zaten var olamaz. Müzik hayatın neşesi, sevinci ve her şeyidir” (Sun, 1998: 

116) sözleri, müziğin ve müzik eğitiminin önemini ortaya koymaktadır. Çağdaş toplumlardaki müzik 

eğitiminin amacı, bireyin entelektüel gelişimine katkı sağlaması, bireyin insani duygularının 

geliştirilmesi ve hayattan zevk alma duygusunun güçlendirilmesidir. Bu sebeplerden dolayı müzik 

eğitimi bireye çok erken yaşlarda verilmelidir (Say, 2012). Bu kapsamda bakıldığında genel olarak 

müzik eğitimini eğitimin genel tanımına da benzeterek aktaran Uçan (2005, 8) doğrudan şöyle açık bir 

tanım vermiştir; “müzik eğitimi bireye kendi davranışları aracılığı ile amaçlı olarak belirli müziksel 

davranışlar kazandırma, bireyin müziksel davranışlarını kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak 

değiştirme ya da değişiklikler oluşturma ve bu müziksel davranışları geliştirme sürecidir.”  

Bu noktada öne çıkan bir müzik eğitimi yaklaşımı ise bu tip bir eğitimin küçük yaşlarda 

doğrudan başlamasıdır. Bireyler küçük yaşlarda özel olarak müzik eğitimi almasalar da ilkokul ve 

anaokulu aşamalarında kimi zaman müzikle ders işlemekte, çeşitli okul şarkıları öğrenerek bu süreci 

kısmen de olsa yaşamaktadırlar. Bu tip bir genel müzik eğitimi sürecinde öğrenciler tarafından erken 

çocukluk dönemlerinde müzik eğitimi alabilecekleri en önemli kişiler okul öncesi ve sınıf 

öğretmenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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İlkokul eğitiminde müzik eğitimi, o çağdaki bir çocuğun her açıdan eğitimi ve gelişimi için 

çok büyük önem taşır. Dolayısıyla ilkokul sıralarında alınan müzik dersleri, örgün eğitimde 

yürütülecek müzik eğitimi sürecinin de temelini oluşturmaktadır (Arapgirlioğlu, Karagöz, 2011). Sınıf 

öğretmenlerinin, ilkokul düzeyindeki öğrencilere verilmekte olan genel müzik eğitimi sürecini 

sürdürebilecek kapasitede müzik bilgisine, gerektiğinde kullanabileceği bir çalma ve/veya söyleme 

becerisine sahip olması önemlidir.  Diğer yandan müzik öğretimi sürecinde kullanılabilecek genel 

veya müziksel öğretim yöntem ve tekniklerine hâkim olması ve bu etkinlikleri gerçekleştirecek 

nitelikte yetişmiş olması da beklenmelidir. Dolayısıyla sınıf öğretmenlerine ve sınıf öğretmeni 

adaylarına bu anlamda gerekli tüm becerileri kazandıracak nitelikteki ders olan müzik öğretimi dersi, 

doğru ve ciddi biçimde planlanmalıdır (Kurtuldu, 2009). 

Arzu edilen ve istenilen kalitede bir müzik dersini işleyebilmek ve gerçekleştirebilmek için 

sınıf öğretmeninin yetecek düzeyde nota bilgisine, sesini güzel ve doğru kullanabilme becerisine ve 

müzik öğretimine dönük yöntemleri uygulama yeterliğine sahip olması gibi hususlara ihtiyaç vardır 

(Çilingir, 2012). İlkokul, insan yaşamının en önemli yıllarını oluşturmaktadır. Gerek kültürel ve 

sanatsal gerekse akademik anlamda her türlü temel bilgiler sınıf öğretmeni tarafından öğrenciye 

aktarılmaktadır. Böylesine önemli bir misyonu üstlenmiş olan sınıf öğretmenlerini de sanatla ilgili 

önemli derslerden olan müzik ve müzik öğretimi konularında da nitelikli yetişebilmesi ülke eğitimi ve 

geleceği için önem teşkil etmektedir. 

“İleriki meslek yaşantılarında sınıf öğretmeni adayları için müzik eğitimi, ilköğretim 

okullarının birinci kademesindeki çocukların eğitimi açısından gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. 

Bu bağlamda, sınıf öğretmeni adaylarının, müziksel bilgi ve becerileri kazanmaları, öğrendikleri teorik 

bilgileri uygulayabilme becerileri kazanmaları ve bu konularda nitelikli olarak yetiştirilmeleri önem 

taşımaktadır” (Çevik, 2011). 

2. AMAÇ 

Bu çalışmada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü 

sınıf öğretmeni adaylarının müzik dersine yönelik görüşlerinde ders başarılarının müzik dersine 

etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. 

3. YÖNTEM 

Çalışma için betimsel araştırmalar kapsamında tarama modelinden ve ilişkisel araştırmalar 

modelinden faydalanılmıştır. Betimsel araştırmalar olayları ya da durumları olduğu hali ile ele alıp 

araştıran çalışmalardır. Bu tip araştırmanın bir türü olan tarama modelleri ise ilgili gruplardaki 

bireylerin herhangi bir konu ya da olay ile ilgili görüşlerinin alındığı veya tutumlarının belirlendiği 

araştırma türüdür. İlişkisel araştırmalar ise değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmeye çalışıldığı ve 

analiz edildiği bir araştırma türüdür (Karayaka, 2014, 59, 68).  

3.1.Çalışma Grubu 

Araştırma için çalışma grubu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel 

Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi programında öğrenim gören 71 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma 
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grubunun müzik dersine ilişkin becerileri, 2018 – 2019 güz yarıyılında yılsonu sınavlarında alınan 

başarı puanları ile tespit edilmiştir. Bu puanlara göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrenci not 

değerlendirme yönetmeliği ile harf aralıkları düşünülerek sınıf eğitimi bölümü ikinci sınıf 

öğrencilerine ilgili anket uygulanmıştır. Toplam çalışma grubunu 71 kişi oluşturmuştur. 

3.2.Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması sürecinde ilk olarak literatür gözden geçirilmiş, müzik, müzik öğretimi, 

sınıf öğretmenliği gibi anahtar kelimeler ile tarama yapılmıştır. Bu kapsamda sınıf öğretmenliği 

eğitiminde yer alan derslerden biri olan müzik veya müzik öğretimi gibi derslere yönelik görüşlerin 

elde edilebilmesi amacını taşıyan bir ankete ulaşılmıştır. Kurtuldu (2009) tarafından geliştirilerek 

kullanılmış olan “Sınıf Öğretmenliği Müzik Dersine Yönelik Anket” veri toplama sürecinde 

kullanılmıştır. İlgili anket toplam 22 maddeden oluşan ve sınıf öğretmenliği programında müzik dersi 

almış ya da almakta olan öğrencilerin genel kapsamda derse olan bakış açılarını ve görüşlerini elde 

etmeye yönelik bir ankettir. İlk geliştirme sürecinde anketin Alpha güvenirlik katsayısı 0,90 olarak 

bulunmuştur. Toplam varyansı açıklama oranı %66 olan anket, üç alt başlık altında toplanmıştır. 

Ankette ters kodlanan madde olmadığında toplamda 22 puan ile 110 puan aralığında değişen bir yük 

alınacağı öngörülmektedir. Öğrencilerin verdiği cevapların toplam dağılımında ise ortalama puan 66 

puandır. Bu duruma göre görüşler toplamında 66 puanın altında kalan öğrenciler olumsuz bakış 

açısına, üzerinde kalan öğrenciler ise olumlu bakış açısına sahip öğrencilerdir.  

Verilerin toplanmasında izlenen diğer bir yol ise çalışma grubuna ait ders notlarıdır. Ders 

notları ilgili üniversitenin (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) bilgi sisteminde elde edilmiş ve 

anketlere karşılık olarak eşleştirilerek istatistik ortama aktarılmıştır. İstatistik ortama aktarılırken 

karşılaştırma ve ortalama değerleri hesaplamasında kolaylık sağlaması bakımında başarı puanları üç 

gruba (düşük, orta ve yüksek) ayrılmıştır. Gruplara ayırma işlemi yapılırken ilgili üniversitenin not 

sistemi ve bu sistemdeki harf aralıklarının (AA dan FF’e kadar toplam 9 harf aralığı) üçerli biçimde 

gruplanması yaklaşımı tercih edilmiştir.  

3.3.Verilerin Analizi 

Verilerin toplanması ve istatistik ortama aktarılması sonrasında ilk olarak güvenirlik ölçümleri 

ile verilere yönelik normallik varsayımı sınaması yapılıştır. Bu çalışmada anketin çalışma grubundan 

elde edilen veriler çerçevesindeki Alpha güvenirlik katsayısı 0,74 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuç 

verilerin güvenilir bir varsayımdan geldiğini ileri sürmektedir. Normallik ölçümlerinde ise verilerin 

normal dağılım varsayımını karşıladığı tespit edilmiştir. İlk ölçümler sonrasında verilere yönelik 

frekans ve yüzde dağılımı yapılmış, hem maddelere verilen cevaplar, hem de anketten alınan toplam 

puanlar ile ortalamaları tespit edilmiştir. Öğrencilerin başarı puanları ile görüşlerinin 

karşılaştırılmasında ise Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı hesaplaması yapılmıştır. 

Tablo 1 Normallik Varsayımına İlişkin Veriler 

Çarpıklık Basıklık Kolmogorov - Smirnow 

Ölçüm  SS Ölçüm  SS Z p 

-,864 ,285 1,526 ,563 ,786 ,567 
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Yıldırım (2013) Kolmogorov – Smirnov testinin oranlama ya da eşit aralıklı düzeyde ölçülen 

değişkenler için geliştirilmiş bir ölçüm olduğundan bahsederken, Çokluk vd. (2014) ölçüm sonucunun 

manidar olmasının normal dağılım hipotezini geçersiz kılacağını yani anlamlı fark olması durumunda 

normal dağılım olamayacağını öne sürmüşlerdir. Normallikten sapma ölçümlerinde en sık kullanılan 

ölçütlerden ikisi ise basıklık ve çarpıklık katsayıları olarak bilinen ölçümlerdir (Larsen, Marx, 2001; 

Sokal, Rolf, 2003; Akt: Türkoğlu, 2009). Ölçümlerin referans sınırları için Tabachnick ve Fidell’in 

+1,5 ve -1,5 değerleri arasında bir aralık önerdiği (Akt: Sevin ve Küçük, 2016) gözlenmiştir. Bu 

sonuçlara göre p değeri p<0,05 düzeyine göre manidar olmadığından, çarpıklık ve basıklık değerleri 

de referans sınırları içerisinde olduğundan verilerin normal dağılım varsayımını karşıladığı 

söylenilebilir. 

4. BULGULAR 

Bu bölümde elde edilen bulgular, ilk olarak ankete verilen cevaplara ait frekans yüzde 

dağılımı biçiminde tablo haline getirilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin ilk olarak genel 

yaklaşımları ve bakış açıları incelenmiş, daha sonra başarı düzeyleri ile ilişkilendirilecek tablolar ile 

yorum yapılmıştır. 

Tablo 2 Müzik Dersinde Yöntem Kullanımına İlişkin Cevaplar 

Sorular Evet Büyük 

Ölç. 

Kısmen Çokaz Hiç 

Müziğin nasıl öğretilebileceğine yönelik bilgi alma %54,9 %23,9 %15,5 %4,2 %1,4 

Kullanılabilecek yöntemler hakkında bilgilendirilme  %59,2 %19,7 %14,1 %5,6 %1,4 

Teorik bilgilerin öğretilmesinde kullanılan yöntemleri 

yeterli bulma 

%33,8 %15,5 %39,4 %9,9 %1,4 

Farklı yöntemler kullanmanın öğrenmeyi kolaylaştırma %53,5 %36,6 %9,9 ---- ---- 

Anlatılan teorik konuları yeterli bulma %45,1 %33,8 %19,7 %1,4 ---- 

Teorik bilgileri anlamakta zorlanma %18,3 %21,1 %40,8 %14,1 %5,6 

Öğrenilen okul şarkılarının yeterli bulma %29,6 %22,5 %29,6 %11,3 %7 

Teorik konular dışında yapılan ders içi aktiviteleri yeterli 

bulma 

%40,8 %29,6 %23,9 %4,2 %1,4 

Teorik konuları pekiştirmek için şarkı öğretimi haricinde 

farklı uygulamalar yapma 

%38 %18,3 %22,5 %14,1 %7 

Müzik dersini ders saati bakımından yeterli bulma %46,5 %7 %26,8 %11,3 %8,5 

Müzik dersini uygulama bakımından yeterli bulma %40,8 %21,1 %29,6 %5,6 %2,8 

Dersi yürüten öğretmeni bilgi açısından yeterli bulma  %64,8 %22,5 %8,5 %1,4 %2,8 

Öğrenilen konuların öğrenci tarafından uygulanmasını 

gerekli bulma 

%36,6 %23,9 %23,9 %5,6 %9,9 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin müzik dersine yönelik görüş ve bakış açılarının olumlu 

düzeyde olduğu gözlenmektedir. Müziğin öğretilmesi ve kullanılacak yöntemler hakkında %50’nin 

üzerinde bilgilendirildiklerini ileten öğrenciler, anlatılan konuların yeterliği, farklı yaklaşımlar 

uygulanması, ders içi aktiviteler ve ders içerikleri ile öğretmenin yeterliği konularında da oldukça 

yüksek düzeyde olumlu eğilimler sergilemişlerdir. En yüksek yüzdenin %64,8 ile öğretmene yönelik 

olduğu sonuçlarda yüksek yüzdeli olumlu yaklaşımlar da %40 ve üzerinde gerçekleşmiştir. Evet 

seçeneği haricinde büyük ölçüde seçeneğinde de kimi zaman %20 veya 30’un üzerindeki oranlar 

olumlu bir katkı olarak yorumlanabilir. 
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Tablo 3 Müzik Dersinde Yapılan Uygulamaların Meslek Hayatına Yansımalarıyla İlgili Cevaplar 

Sorular Evet Büyük 

Ölç. 

Kısmen Çokaz Hiç 

Öğrenilen teorik konuların öğretmenlik hayatına katkısı %36,3 %25,7 %14,4 %15,3 %8,3 

Öğrenilen konuların ilköğretim müfredatına uygun olup 

olmadığı 

%31,9 %22,2 %24,3 %13,2 %8,3 

Öğrenilen okul şarkılarının ilköğretim müfredatına uygun 

olup olmadığı 

%63,4 %23,9 %8,5 %2,8 %1,4 

Derste kullanılan çalgıların meslek hayatına katkı 

sağlaması 

%60,6 %22,5 %12,7 %2,8 %1,4 

Yararlanılan ders veya şarkı kaynak kitaplarının meslek 

hayatındaki kullanılabilirliği 

%52,1 %26,8 %14,1 %5,6 %1,4 

 

Tablo 3’ye göre öğrenciler ilgili dersin meslek hayatına ve yaşantılarına olan katkıları 

konusunda da büyük ölçüde olumlu görüşler ileri sürmüşlerdir. Şarkıların müfredata uygunluğu 

maddesinde %63,4 düzeyinde, çalgıların meslek hayatına yansıması maddesinde ise %60,6 düzeyinde 

evet seçeneğini işaretleyen öğrenciler, diğer seçeneklerde de büyük ölçüde cevabı ile birlikte 

düşünüldüğünde %50 ve üzeri bir olumlu eğilim göstermişlerdir. 

Tablo 4 Müzik Dersinde Kullanılan Materyaller ve Ölçümlere İlişkin Cevaplar 

Sorular Evet Büyük 

Ölç. 

Kısmen Çok az Hiç 

Kullanılan çalgıların dersin amacına uygunluğu %60,6 %31 %1,4 %4,2 %2,8 

Flüt haricinde başka çalgı kullanımının derse ilgiyi arttırması 

durumu 

%48,6 %32,6 %6,9 %6,3 %5,6 

Derste kullanılan kaynakların yeterliliği %36,6 %31 %29,6 %1,4 %1,4 

Yapılan ölçümlerin (sınav vb..) öğrenciyi yeterince test 

edebilme durumu  

%13,6 %20,1 %30,4 %24,8 %11,1 

 

Dersteki ölçüm ve materyallere ilişkin tabloya göre diğer alt başlıklardaki olumlu eğilimin 

burada da kendini gösterdiği gözlenmiştir. Kullanılan çalgıları dersin amacına %60,6 düzeyinde uygun 

gören öğrencilerin, farklı çalgı kullanmanın da önemine (evet ve büyük ölçüde seçenekleri toplamı 

%81,2) vurgu yaptığı söylenilebilir. Derste kullanılan kaynakları kısmen yeterli bulan öğrencilerin en 

manidar yaklaşımı yapılan sınavlar ve sınavların yeterliği konusunda orta düzeyde bir yaklaşım 

göstermiş olmalarıdır. 

Tablo 5 Genel ve Gruplara Göre Anket Puan Aralıkları 

Gruplar Min. Max.  Ort. 

Tüm Grup 53 105 87,66 

Düşük 73 102 87,58 

Orta 53 102 88,09 

Yüksek 71 105 87,15 

 

Tabloya genel olarak bakıldığında tüm grubun ortalama puanları ile alt başarı gruplarındaki 

puan ortalamalarının çok yakın olduğu gözlenmektedir. Düşük ve en yüksek puanlar açısından da 

yakın olan sonuçların ortalama düzeyinde ise 66 puanın üzerinde olması, genel grup gibi başarı alt 

gruplarında da görüşlerin olumlu yönde gerçekleştiğini, olumlu görüş dağılımının başarı puanı alt 

gruplarına göre farklılık göstermediğini göstermektedir. 
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Tablo 6 Anket Puanları ve Başarı Puanları Arası Korelasyon Sonuçları 

 Tüm Grup Düşük Orta Yüksek 

Anket Puan ,010 ,-288 ,099 ,152 

 

Tablo 6’da yer alan korelasyon değerleri incelendiğinde hem genel başarı puanları, hem de 

başarı puanları alt gruplarında düşük düzeyli bir ilişki olduğu gözlenmemiştir. Düşük alt grubunda 

negatif yönde diğer gruplarda ise pozitif yönde fakat oldukça düşük düzeyli bu korelasyon ilişkisi, 

başarı ile görüşler arasında doğrudan bir bağlantı olmadığı, görüşlerin başarı düzeyine göre oluşmadığı 

yönünde yorumlanabilir. 

5. SONUÇ 

Çalışma sonucunda gelinen düzey genel olarak yorumlandığında başarı düzeyi ile ilişkili 

olmayan fakat genel olarak yüksek düzeyde olumlu bir bakış açısı biçiminde özetlenebilir. 

Öğrencilerin üç alt başlıkta da anket maddelerine verdikleri cevaplar ölçme yeterliği maddesi hariç 

yüksek veya oldukça yüksek olumlu bakış açısı içermesi yönüyle değerlendirilebilir. Ölçme 

yöntemleri konusunda ise orta düzeyli eğilim gösteren öğrencilerin bu noktada ortaya koydukları 

eğilim yine olumsuz olarak yorumlanabilecek bir eğilim değildir. Öğrencilerin olumlu bakış açısına 

sahip olması aldıkları ders ve bu dersin gereği konularında önemli ölçüde bilinç sahibi oldukları 

biçiminde yorumlanabilir. Bu durum ilgili çalışma grubu için önemli ve sanatsal farkındalık açısından 

kıymetli bir veridir. Sonuçların genel ders başarı düzeyi ve başarı düzeyi alt gruplarına yönelik 

karşılaştırılmasında ise bir ilişki bulunamamıştır. Bu durum olumlu görüşlerin başarı ile ilişkili 

olmadığı, başarıdan etkilenmediği, diğer bir deyişle bu görüşlerin öğrencinin dersten aldığı nottan 

etkilenmediği söylenilebilir. 

Yapılan çalışmanın önceden bu dersi almış öğrenciler düzeyinde de uygulanması, hatta farklı 

çalışma grupları ile tekrarlanması faydalı olacaktır. Gerek görüşlerin elde edilmesi, gerekse bu 

görüşlerin başarı, sosyal durum, cinsiyet gibi değişkenlerle karşılaştırılmasında daha geniş katılımlı 

çalışmaların yapılması da sınıf öğretmenliği ve müzik dersleri açısından mevcut portreyi oluşturması 

açısından önemli görülmektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algı düzeylerinin ve bu 

algılarının çeşitli değişkenler açısından betimlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde yürütülmüş 

olup çalışma grubu basit seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Bu yöntemle belirlenen çalışma grubu; 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim 

gören toplam 188 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veriler, Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algı Ölçeği 

aracılığıyla toplanmıştır. Ölçme aracından elde edilen verilerin cinsiyet değişkeni açısından manidar düzeyde 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız gruplar için t-testi uygulanmıştır. Sınıf düzeyi, anne-

baba eğitim düzeyi, haftalık okunan sayfa sayısına göre manidar düzeyde farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için ise tek yönlü varyans analizi (One Way Anova) yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Türkçe 

öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algı düzeylerinin ölçeğin toplamı ve tüm alt boyutlarında 

ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bu değerlendirmede Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma 

özyeterlilik algı düzeyleri benzerlikleri ve farklılıkları bulma boyutunda en yüksek düzeyde ortalamaya sahipken 

en düşük düzeyde ortalamanın ise değerlendirme boyutuna ait olduğu tespit edilmiştir. Kategorik değişkenlere 

ilişkin analizler sonucunda ise Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının sorgulama 

ve analiz boyutunda manidar düzeyde farklılık gösterdiği ölçeğin toplamı ve diğer alt boyutlarında ise cinsiyet 

açısından benzer özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Sınıf düzeyi değişkeni açısından ise sorgulama, 

analiz, benzerlikleri ve farklılıkları bulma ile ölçeğin toplamında manidar düzeyde farklılık olduğu ve bu 

farklılıkların 4. sınıf düzeyinde belirginleştiği tespit edilmiştir. Eleştirel okuma özyeterlilik algılarının anne ve 

baba eğitim düzeyine ve haftalık okunan sayfa sayısına göre benzer özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Türkçe öğretmeni adayları, eleştirel okuma, özyeterlilik algısı, cinsiyet, sınıf. 

An Evaluation Regarding Critical Reading Self-Efficacy Perceptions of Prospective Turkish 

Teachers  

ABSTRACT 

This study aimed to to determine the critical reading self-efficacy perception levels of prospective 

Turkish teachers and to describe their perceptions in terms of various variables. The study was conducted in a 

screening model and the study group was determined by simple random sampling. The study group determined 

by this method consisted of 188 prospective teachers who were studying their 1st, 2nd, 3rd and 4th years in the 

Department of Turkish Language Teaching at Recep Tayyip Erdoğan University. The data were collected 

through the Critical Reading Self-Efficacy Perception Scale. The t-test was applied to independent groups in 

order to determine whether the data obtained from the scale showed significant differences in terms of gender 

variable. One-way variance analysis (One Way Anova) was used to determine whether there was a significant 

difference in terms of grade level, parental education level, weekly number of pages read. As a result of the 

analyzes, it was determined that the levels of critical reading self-efficacy perceptions of prospective Turkish 

teachers were found above average in total and all sub-dimensions of the scale. In this evaluation, it was found 

that the levels of critical reading self-efficacy perceptions of prospecive Turkish teachers had the highest average 
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in finding similarities and differences while they had the lowest average in evaluation. As a result of the analysis 

of categorical variables, it was found that the critical reading self-efficacy perceptions of prospective Turkish 

teachers showed significant differences in the dimensions of questioning and analyzing, and the other sub-

dimensions of their perceptions on this had similar characteristics in terms of gender. In terms of grade level 

variable, it was found that there were significant differences in the total of the scale by questioning, analyzing, 

finding similarities and differences, and these differences were clarified at the 4th grade level. Critical reading 

self-efficacy perceptions of participants were found to have similar characteristics with respect to parenal 

education levels and weekly number of pages read. 

Key words: Prospective Turkish teachers, critical reading, self-efficacy perception, gender, grade. 

 

GİRİŞ 

Eleştiri (critic) kavramı, etimolojik olarak batı dillerindeki karşılığı incelendiğinde Yunanca 

kritikos, krites (hükmetme) kelimesinden türemiş ve bir şeyin değeri hakkında hüküm verme anlamına 

gelmektedir. Arapçada ise tenkid kelimesiyle karşılık bulan eleştiri, satın alınan bir şeyin kıymet 

ölçüsü anlamıyla karşılık bulan nakd (nakit) kökünden gelmektedir (Ercilasun 1981’dan aktaran Çiftçi, 

2006).  

Freire’nin eleştirel kuramı ile pedagojik uygulamalarına dayanan eleştirel okuma, 20. yüzyılda 

okumaya ilişkin değişen algıyla beraber iyi okumanın yeterli olmayıp eleştirel okuma becerisinin 

kazanılması gerektiği fikrine dayanmaktadır (Hoddy 2008; McDonald vd., 2006). Eleştirel okuma 

bünyesinde eleştiriye ilişkin pek çok kavramı barındırmakla birlikte temelde bir metni muhakeme 

etmektir (Devine, 1986). Başka bir söylemle bireyin bir metindeki önemli noktaları belirleyerek 

okuduklarını derinlemesine, dikkatli, detaylı bir şekilde sorgulaması, analiz etmesi, değerlendirmesi ve 

yorumlamasıdır (Karabay, 2013; Özdemir, 2007). Yani eleştirel okuma, mevcut doğrular içerisinde 

kişinin kendi doğrularını bulma etkinliği olup metindeki bilgi ve düşünceleri keşfetme tekniğinin 

adıdır. Nitekim okumanın amacına varılması, okumanın ilk basamağı olan dildeki sembollerin 

seslendirilmesi olan mekanik becerilerin aşılarak manaya erişilmesi ve yorumlanmasıdır (Aşılıoğlu, 

2008). Eleştirel okumanın gayesi edebiyat estetiği açısından kıymetlendirmek değildir. Bu okuma 

yönteminin amacı yazarın verdiği mesajları kavrayarak bunları doğru bir şekilde kavrayarak kendisini 

yazarın ve metninin güdümünden kurtararak zihinsel bağımsızlık becerilerinin gelişimi amaçlanır.  

Eleştirel okuma, metne şüpheci bir şekilde yaklaşma esasına dayanmakta olup bu metodun 

esası hiçbir metnin tarafsız olmayıp tüm metinlerin ideolojik olduğuna ve yazarın bakış açısını 

yansıttığı fikrine dayanmaktadır (Hoody, 2008). Felsefi olarak çıkış noktası bu bakış açısı olmakla 

birlikte eleştirel okuryazarlığın günümüzde gittikçe yaygınlaşan her insanın sahip olması gereken 

temel becerilerden biri haline gelmiştir. Bu yaygınlığın sebeplerinden biri de dijital devrimle birlikte 

iletişim araçlarında yaşanan hızlı değişim ve bu değişimin meydana getirdiği çeşitlilik birçok bilgiye 

anında erişimi sağlamaktadır. İnternet aracılığıyla bilgiye erişimin kolaylaşmasına karşın pek çok 

kaynaktan aynı anda erişilebilen bilginin doğruluğunu değerlendirmek, karşılaşılan bilgiyi sorgulamak 

ve eleştirel bir süzgeçten geçirmek gerekmektedir (Karadeniz, 2014). Bu durumun sonucu olarak 

eleştirel okuma becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesinin eğitimin temel amaçlarından biri haline 

gelmiş ve Türkçe Öğretim Programında ilk kez 2005’te yer alabilmiştir. Yenilenen Türkçe 

Öğretmenliği Lisans Programı (2019) ile değişen ders müfredatında alan eğitimi seçmeli derslerine 
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eklenen “Eleştirel Okuma” ve meslek bilgisi seçmeli derslerine eklenen “Eleştirel ve Analitik 

Düşünme” dersleri de bu becerinin geliştirilmesine ilişkin gereken önemin verilmesi adına olumlu 

gelişmelerdir. Elbette ki bu dersler kadar bu derslerin içeriğin de sunulacak zengin ve kaliteli içeriğe 

sahip eserlerle bu süreç daha hızlı ve daha sağlıklı ilerleyecektir.  

Okuma yöntemlerinden biri olan eleştirel okuma becerisinin kazanılmasında doğal olarak 

kabul edilene meydan okuma, problem yaklaşımlı sorular, tarihteki çoklu karakterler, tematik edebiyat 

çalışmaları sırasında kitaplarla farklı bakış açılarını yan yana getirmek gerekmektedir (DeVoogd, 

2008’den aktaran Karadeniz, 2014). Temelde sorgulama, tartışma ve farklı bakış açılarının 

geliştirilmesini amaçlayan eleştirel okuma; dikkat, şüphe, soru, metacognition (kendi yeterlik ve 

yetersizliklerinin farkında olma) dört temel kavramdan oluşmaktadır (Knott, 2005). Eleştirel okumanın 

en son basamağında bireyin kendini değerlendirebilme ya da kendi öz yeterliliklerinin ve bu 

yeterliliklere ilişkin algılarının farkında olması amaçlanır. Öğrenmeyi arttıran güdüsel bir yapı olan öz 

yeterlilik algısı insan davranışının en önemli yordayıcılarından biridir (Karabay, 2013). Bireyler öz 

yeterlilik algıları arttıkça kendilerini daha yeterli görmekte ve o alanda daha özgür hissetmektedirler. 

Eleştirel okuma öz yeterlilik algısı ise öğrencinin eleştirel okuma yeterlilik düzeyine ilişkin inancıdır 

(Kurbanoğlu, 2004). Bu inanç bireyin okuduklarını eleştirel bir bakışla değerlendirmesine ilişkin sahip 

olduğu bireysel inancıdır.  

Günümüz eğitimiyle amaçlanan hedeflerden biri de eleştirel okuryazarlık seviyesine erişmiş, 

düşünen, sorgulayan, eleştiren ve değerlendirmeler yapan nitelikli bireylerin yetiştirilmesidir. Bu 

bireylerin yetişmesinde kaliteli ve model olacak öğretmenlere de önemli görevler düşmektedir. Bu 

bağlamda öğretmen adaylarının eleştirel okuma öz yeterlilik algılarının bilinmesi eğitim sürecinin 

yönetilmesi adına önemli ipuçları verecektir. Bu araştırma ile Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel 

okumaya yönelik özyeterlilik algı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde araştırmada şu alt problemlere cevap aranmaktadır: 

1.Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algıları cinsiyete göre manidar 

düzeyde farklılık göstermekte midir?  

2.Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algıları sınıf düzeyine göre 

manidar düzeyde farklılık göstermekte midir?  

3.Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algıları anne eğitim düzeyi 

değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık göstermekte midir? 

4.Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algıları baba eğitim düzeyi 

değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık göstermekte midir? 

5.Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algıları haftalık okunan sayfa 

sayısı değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık göstermekte midir? 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algı düzeyi ve bu algılarının çeşitli 

değişkenler açısından incelenmesinin amaçlandığı bu araştırma tarama modellerinden betimsel tarama 

modelinde gerçekleştirilmiştir. Betimsel tarama; yaşayanların, hali hazırda var olanların açıklanarak 

ortaya konulmasını amaçlanmaktadır. Bu modelde varlığını sürdüren olgular ele alınır; olgulara ya da 

olaylara müdahale edilmez, akışı engellenmez ve ortama yeni bir değişken sokulmaz, olay nasıl 

işliyorsa öyle ele alınıp incelenir (Karasar, 2005). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu seçkisiz örnekleme yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme 

yoluyla belirlenmiş olup katılımcılar 2018-2019 akademik yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Türkçe Öğretmenliği Bölümünde 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören toplam 188 öğretmen adayından 

oluşmaktadır. Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde; 128’i (%68.1) kadın, 60’ı (%31.9) 

erkek olmakla birlikte 46’sı (%24.5) 1. sınıfta, 53’ü (%28.2) 2. sınıfta, 52’si (%27.7) 3. sınıfta, 37’si 

(%19.7) de 4. sınıfta öğrenim görmektedir. 

Verilerin Toplanması 

Bu araştırmada veriler, öğretmen adaylarına yönelik olarak hazırlanan Eleştirel Okuma 

Özyeterlilik Algısı Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Ölçeğin uygulanması için gerekli izinler alındıktan 

sonra ölçek, her sınıf düzeyine farklı saatlerde uygulanmıştır. Katılımcılara ölçeğin cevaplanma süresi 

için 15 dakika verilmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin toplanmasında Karadeniz (2014) tarafından 

öğretmen adaylarının eleştirel okuma öz yeterlilik algılarını ölçmek için geliştirilen Eleştirel Okuma 

Özyeterlilik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçme aracı; 25’i olumlu, 8’i olumsuz ifadeden oluşan 

Likert tipi beşli derecelendirme ölçeğidir. 33 maddelik bir ölçme aracının birinci faktörü sorgulama, 

ikinci faktörü analiz, üçüncü faktörü değerlendirme, dördüncü faktörü benzerlikleri ve farklılıkları 

bulma ve beşinci faktörü çıkarımda bulunma olarak adlandırılmıştır. Bunun yanında ölçeğin Cronbach 

Alpha değeri birinci faktör için .866; ikinci faktör için .828; üçüncü faktör için .841; dördüncü faktör 

için .830 ve beşinci faktör için .798 olarak bulunmuştur. Ölçeğin genelinin güvenirliği için hesaplanan 

Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .937’dir. Ölçeğe ilişkin yapılan doğrulayıcı faktör analizi 

sonucunda yapısal modelin uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilir 

(χ2/sd=2.04, RMSEA=.04, GFI=.91, CFI=.98, NFI=.97, AGFI=.90). 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler için frekans, yüzde, 

ortalama, basıklık ve çarpıklık değerleri hesaplanmıştır. Katılımcıların eleştirel okuma özyeterlilik 
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algılarının cinsiyet değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

için bağımsız gruplar için t-testi, homojen dağılım göstermeyenler  (p>.05)  için ise Mann-Whitney U 

testi uygulanmıştır. Sınıf düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi, haftalık okunan sayfa sayısı değişkeni 

açısından manidar düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise tek yönlü varyans 

analizi (One Way Anova), homojen dağılım göstermeyenler (*p>.05) için ise Kruskal-Wallis testi 

uygulanmıştır.  

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde, Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma öz yeterlilik algı 

düzeyleri incelenmiş ve eleştirel okuma öz yeterlilik algılarının çeşitli demografik değişkenler 

açısından manidar düzeyde farklılık gösterip göstermediğine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.  

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algı Düzeyleri 

Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algı düzeylerini belirlemek amacıyla 

yapılan betimsel analiz sonuçlarına ilişkin bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algılarına İlişkin Betimsel 

İstatistik Sonuçları 

Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algıları n  ̅ SS 

Sorgulama 188 3.64 .37 

Analiz 188 3.54 .34 

Değerlendirme 188 3.44 .33 

Benzerlik ve Farklılıkları Bulma 188 3.69 .40 

Çıkarımda Bulunma 188 3.58 .44 

Ölçek Toplam 188 3.58 .27 

 
Tablo 1’e göre Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının ölçeğin 

toplamı ve alt boyutlarına ilişkin aldıkları puanlar büyükten küçüğe; benzerlik ve farklılıkları bulma, 

sorgulama, çıkarımda bulunma, ölçeğin toplamı analiz ve değerlendirme olarak sıralanmaktadır. 

Öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarına ilişkin en yüksek ortalamanın benzerlik ve 

farklılıkları bulma, en düşük ortalamanın ise değerlendirme boyutunda olduğu görülmektedir. Ayrıca 

öğretmen adaylarının ölçeğin toplamı ve alt boyutlarına ilişkin ortalamalarının hepsi 3’ten büyük 

olduğu ve öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının ortalamanın üzerinde olduğu 

söylenebilir.  

Cinsiyet Değişkeni Açısından Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algıları 

Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının, cinsiyet değişkeni 

açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-Testine ilişkin sonuçlar 

Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algılarının Cinsiyet Değişkeni 

Açısından t-Testi Sonuçları 

Eleştirel Okuma Cinsiyet 
  n,   ̅ ve SS Değerleri Levene Testi t-Testi 

n  ̅ SS F p t SD p 

Sorgulama 
Kadın 128 36.04 3.79 

.04 .84 2.20 186 .02 
Erkek 60 37.33 3.63 

Analiz 
Kadın 128 24.52 2.28 

.35 .55 2.78 186 .00 
Erkek 60 25.55 2.54 

Değerlendirme 

 

Kadın 128 20.62 1.96 
12 .72 .74 186 .46 

Erkek 60 20.85 2.13 

Benzerlik ve 

Farklılıkları Bulma 

Kadın  128 18.46 1.96 
1.09 .29 .08 186 .93 

Erkek 60 18.48 2.15 

Çıkarımda 

Bulunma 

Kadın 128 17.98 2.08 
1.06 .30 -.66 186 .50 

Erkek 60    17.75 2.50 

Toplam 
Kadın 128 117.61 8.82 

1.37 .24 1.64 186 .10 
Erkek 60 119.97 9.86 

 
Tablo 2’ye göre ölçeğin toplamı ve tüm alt boyutlarında varyansların homojen olduğu 

görülmüştür. Öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının cinsiyet değişkeni açısından 

farklılık gösterip göstermediğini belirtmek amacıyla yapılan t-Testi sonuçlarına göre sorgulama 

[t(186)=2.20; p<.05], analiz  [t(186)=2.78; p<.05] ve değerlendirme  [t(186)=.74; p<.05] boyutunda manidar 

düzeyde farklılık olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte benzerlik ve farklılıkları bulma [t(186)=.08; 

p>.05] ve çıkarımda bulunma [t(186)=-.66; p>.05] boyutuyla ölçeğin toplamında [t(186)=1.64; p>.05] 

cinsiyet değişkenine göre istatistiksel açıdan manidar düzeyde farklılık olmadığı görülmüştür. Manidar 

farklılıklar incelendiğinde sorgulama [  ̅=37.33], analiz [  ̅=25.55] ve değerlendirme [  ̅=20.85] 

boyutunda erkek öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının, kadın öğretmen 

adaylarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin toplamı, benzerlik ve farklılıkları bulma 

ile çıkarımda bulunma boyutunda öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının cinsiyet 

değişkeni açısından benzer özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Sınıf Düzeyi Değişkeni Açısından Eleştirel Okuma Öz Yeterlilik Algıları 

Ölçeğin toplamı ve alt faktörlerinin sınıf düzeyine ilişkin betimsel istatistik sonuçları Tablo 

3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Sınıf Düzeyine İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları 

Eleştirel Okuma Sınıf n  ̅ SS 

Sorgulama 

1 46 35.09 4.15 

2 53 35.48 2.71 

3 52 37.27 4.05 

4 37 38.41 3.21 

Analiz 

1 46 24.63 2.34 

2 53 24.72 1.97 

3 52 24.43 2.49 

4 37 25.89 2.75 

Değerlendirme 

1 46 20.67 1.75 

2 53 20.41 1.61 

3 52 20.50 2.37 

4 37 21.38 2.20 
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Benzerlik ve Farklılıkları Bulma 

1 46 18.35 1.76 

2 53 1789 1.50 

3 52 18.62 

19.22 

2.63 

4 37 1.78 

Çıkarımda Bulunma 

1 46 17.67 2.22 

2 53 17.64 2.05 

3 52 17.98 2.36 

4 37 18.49 2.21 

Toplam 

1 46 116.41 8.65 

2 

3 

4 

53 

52 

37 

116.15 

118.79 

123.38 

7.16 

1.31 

9.16 

 

Tablo 3’e göre eleştirel okuma özyeterlilik algılarına ilişkin puan ortalamalarının ölçeğin 

toplamı ve alt boyutlarında sınıf düzeyine göre farklılık gösterdiği gözlenmektedir. Bu farklılıkların 

manidar düzeyde olup olmadığını incelemek amacıyla öncelikle ölçeğin toplamı ve alt boyutlarına 

ilişkin varyansların homojenliği varsayımı Levene testiyle incelenmiştir. Bu analiz sonucunda 

sorgulama (Levene=263, p=.051>.05), analiz (Levene=.94, p=.41>.05), değerlendirme (Levene=1.71, 

p=.16>.05) ve çıkarımda bulunma (Levene=.67, p=.57>.05) boyutunda varyansların homojen olduğu 

belirlenmiştir. Ölçeğin toplamı (Levene=2.71, p=.04<05) ile benzerlikler ve farklılıklar (Levene=5.15, 

p=.00<05) boyutunda ise varyansların homojen olmadığı gözlenmiştir.  

Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının sınıf düzeyi değişkeni 

açısından manidar düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ölçeğin toplamı ve 

alt boyutları için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizine ve Kruskal Wallis Testine ilişkin sonuçlar 

Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algılarının Sınıf Düzeyi 

Değişkeni Açısından Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

  

Tek Yönlü Varyans Analizi 

Eleştirel Okuma 
Varyansın  

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
SD 

Kareler 

Ort. 
F p LSD 

Sorgulama 

Gruplar arası 311.10 3 103.70 

8.06 .00 
4>1, 4>2, 

3>1, 3>2 
Gruplar içi 2367.01 184 12.86 

Toplam 2678.12 187  

Eleştirel Okuma 
Varyansın  

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
SD 

Kareler 

Ort. 
F p LSD 

Analiz 

Gruplar arası 52.65 3 17.55 

3,10 .00 
4>1, 4>2, 

   4>3 
Gruplar içi 1039.27 184 5.64 

Toplam 1091.93 187  

Değerlendirme 

Gruplar arası 23.45 3 7.81 

3.99 1.95 .12 - Gruplar içi 734.33 184 

Toplam 757.78 187  

Çıkarımda 

Bulunma 

Gruplar arası 18.90 3 6.30 

1.28 .28 - Gruplar içi 904.59 184 4.91 

Toplam 923.49 187  
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Tablo 4’e göre Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının sınıf 

düzeyi değişkenine göre değerlendirme [F(184)=1.95; p>.05] ile çıkarımda bulunma [F(184)=1.28; p>.05] 

boyutunda manidar düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Sorgulama  [F(184)=8.06; p<.05], 

analiz [F(184)=3.10; p<.05], benzerlik ve farklılıkları bulma [X2
(3)=12.17; p<.05] boyutları ile ölçeğin 

toplamında [X2
(3)=18.95; p<.05] istatiksel açıdan manidar düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Manidar farklılıklar incelendiğinde sorgulama boyutunda 4. sınıftaki öğrencilerin ortalamaları 

[  ̅=38.41], 1. ve 2. sınıftakilerin ortalamalarından [  ̅=35.09,  ̅=35.48]; 3. sınıftaki öğrencilerin 

ortalamaları da [  ̅=25.89] 1. ve 2. sınıftakilerin ortalamalarından [  ̅=35.09,  ̅=35.48] daha yüksektir. 

Ölçeğin toplamıyla analiz boyutunda ise 4. sınıftaki öğrencilerin ortalamaları [  ̅=38.41] ise 1., 2. ve 

3. sınıftakilerin ortalamalarından [  ̅=35.09,  ̅=35.48,  ̅=25.89] daha yüksektir. Benzerlik ve 

farklılıkları bulma boyutunda ise 4. sınıftaki öğrencilerin ortalamaları [  ̅=38.41], 1. ve 2. sınıftakilerin 

ortalamalarından [  ̅=35.09,  ̅=35.48] manidar düzeyde yüksektir. Değerlendirme ve çıkarımda 

bulunma boyutunda ise öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının sınıf düzeyi 

değişkenine göre benzer özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir.  

Anne Eğitimi Değişkeni Açısından Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algıları 

Ölçeğin toplamı ve alt faktörlerinin anne eğitim düzeyine ilişkin betimsel istatistik sonuçları 

Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. Anne Eğitim Düzeyine İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları 

Eleştirel Okuma 
Anne Eğitim 

Düzeyi 
  n  ̅ SS 

Sorgulama 

İlk (1) 140 36.44 3.90 

Orta(2) 28 36.96 3.59 

Lise (3) 14 35.10 3.38 

Üniv.(4) 6 37.50 2.07 

Analiz 

İlk (1) 140 24.70 2.34 

Orta(2) 28 25.11 2.00 

Lise (3) 14 25.21 3.49 

Üniv.(4) 6 26.17 3.06 

Değerlendirme 

İlk (1) 140 20.78 2.04 

Orta(2) 28 20.29 1.08 

Lise (3) 14 20.14 3.00 

Üniv.(4) 6 21.83 1.32 

Benzerlik ve Farklılıkları 

Bulma 

İlk (1) 140 18.55 1.90 

Orta(2) 28 18.54 1.83 

Lise (3) 14 17.21 2.19 

Üniv.(4) 6 19.17 2.92 

Kruskal Wallis Testi 

  Sınıf n 
Sıra 

Ortalaması 
 X2 SD p Fark 

Benzerlik ve 

Farklılıkları 

Bulma 

 

1 46 92.08 

 12.17 3 .00 

 

    4>1, 4>2 

 

2 53 77.14 

3 52 98.98 

4 37 116.08 

Toplam  

1 46 88.09 

 18.95 3 .00 4>1, 4>2,4>3 
2 53 74.85 

3 52 99.10 

4 37 124.16 
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Çıkarımda Bulunma 

İlk (1) 140 17.92 2.27 

Orta(2) 28 17.86 1.80 

Lise (3) 14 17.29 2.16 

Üniv.(4) 6 19.28 2.45 

Toplam 

İlk (1) 140 118.39 9.35 

Orta(2) 28 118.75 7.69 

Lise (3) 14 114.96 10.43 

Üniv.(4) 6 123.95 8.08 

 

Tablo 5’e göre eleştirel okuma özyeterlilik algılarına ilişkin puan ortalamalarının ölçeğin 

toplamı ve alt boyutlarında anne eğitim düzeyine göre farklılık gösterdiği gözlenmektedir. Bu 

farklılıkların manidar düzeyde olup olmadığını incelemek amacıyla öncelikle ölçeğin toplamı ve alt 

boyutlarına ilişkin varyansların homojenliği varsayımı Levene testiyle incelenmiştir. Bu analiz 

sonucunda sorgulama (Levene=.91, p=.43>.05), analiz (Levene=.84, p=.47>.05), benzerlik ve 

farklılıkları bulma (Levene=.86, p=.45>05), çıkarımda bulunma (Levene=.16, p=.91>05) boyutuyla 

ölçeğin toplamında (Levene=.24, p=.86>05) varyansların homojen olduğu belirlenmiştir. 

Değerlendirme boyutunda ise (Levene=3.69, p=.01<.05) varyansın homojen olmadığı tespit edilmiştir.  

Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının anne eğitim düzeyi 

değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ölçeğin 

toplamı ve alt boyutları için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizine ve Kruskal Wallis Testine ilişkin 

sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algılarının Anne Eğitim Düzeyi 

Değişkeni Açısından Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

Boyut 

 

Anne Eğitim 

Düzeyi 
n 

Sıra 

Ortalaması 
 X2 SD p Fark 

Değerlendirme 
 

İlk (1) 140 97.35      

Orta(2) 28 81.04  6.90 3 .07 - 

Lise (3) 14 76.68     

 Üniv.(4) 6 132.42     

 

Tablo 6’ya göre Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının anne 

eğitim düzeyi değişkenine göre sorgulama  [F(184)=.91; p>.05], analiz [F(184)=.98; p>.05], benzerlik ve 

Tek Yönlü Varyans Analizi 

Eleştirel 

Okuma 

 

 

 

Varyansın  

Kaynağı 

Kareler  

Toplamı 
SD 

Kareler 

Ort. 
F p LSD 

Sorgulama 

 Gruplar arası 39.37 3 13.12 .91 .43 - 

 Gruplar içi 2638.74 184 14.34    

 Toplam 267812 187     

Analiz 

 Gruplar arası 1721 3 5.73 .98 40 - 

 Gruplar içi 1074.72 184 5.84    

 Toplam 1091.93 187     

Benzerlik ve 

Farklılıkları 

Bulma 

 Gruplar arası 2590 3 8.63 2.14 .09  

 Gruplar içi 739.28 184 4.01   - 

 Toplam 765.19 187     

Çıkarımda 

Bulunma 

 Gruplar arası 16.87 3 5.62 1.14 .33 - 

 Gruplar içi 906.61 184 4.92    

 Toplam 923.49 187     

Toplam 

 Gruplar arası 353.61 3 117.87 1.39 .24 - 

 Gruplar içi 15504.68 184 84.26    

 Toplam 15858.30 187     
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farklılıkları bulma [F(184)=2.14; p>.05], çıkarımda bulunma [F(184)=1.14; p>.05] ve değerlendirme 

[X2
(3)=6.90; p>.05] boyutu ile ölçeğin toplamında [F(184)=1.39; p>.05] manidar düzeyde farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik 

algıları anne eğitim düzeyi açısından ölçeğin toplamı ve alt boyutlarında benzer özelliklere sahiptir.  

Baba Eğitim Düzeyi Değişkeni Açısından Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algıları 

Ölçeğin toplamı ve alt faktörlerinin baba eğitim düzeyine ilişkin betimsel istatistik sonuçları 

Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Baba Eğitim Düzeyine İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları 

Eleştirel Okuma Baba Eğitim Düzeyi n  ̅ SS 

Sorgulama 

İlk (1) 75 35.79 3.80 

Orta(2) 49 37.23 3.81 

Lise (3) 42 36.68 4.08 

Üniv.(4) 22 36.59 2.73 

Analiz 

İlk (1) 75 24.61 2.16 

Orta(2) 49 24.90 2.59 

Lise (3) 42 25.12 2.71 

Üniv.(4) 22 25.00 2.30 

Değerlendirme 

İlk (1) 75 20.75 1.77 

Orta(2) 49 20.79 1.96 

Lise (3) 42 20.57 2.32 

Üniv.(4) 22 20.50 2.32 

Benzerlik ve 

Farklılıkları Bulma 

İlk (1) 75 18.52 1.99 

Orta(2) 49 18.40 1.94 

Lise (3) 42 18.43 1.83 

Üniv.(4) 22 18.50 2.66 

Çıkarımda Bulunma 

İlk (1) 75 18.03 2.21 

Orta(2) 49 17.98 2.29 

Lise (3) 42 17.55 2.39 

Üniv.(4) 22 18.03 1.96 

Toplam 

İlk (1) 75 117.69 8.94 

Orta(2) 49 119.30 8.95 

Lise (3) 42 118.35 9.88 

Üniv.(4) 22 118.62 9.77 

 

Tablo 7’ye göre eleştirel okuma özyeterlilik algılarına ilişkin puan ortalamalarının ölçeğin 

toplamı ve alt boyutlarında baba eğitim düzeyine göre farklılık gösterdiği gözlenmektedir. Bu 

farklılıkların manidar düzeyde olup olmadığını incelemek amacıyla öncelikle ölçeğin toplamı ve alt 

boyutlarına ilişkin varyansların homojenliği varsayımı Levene testiyle incelenmiştir. Bu analiz 

sonucunda sorgulama (Levene=1.15, p=.32>.05), analiz (Levene=.18, p=.90>.05), değerlendirme 

(Levene=1.09, p=.35>05), benzerlik ve farklılıkları bulma (Levene=1.78, p=.15>05), çıkarımda 

bulunma (Levene=.38, p=.76>05) boyutuyla ölçeğin toplamında (Levene=.13, p=.93>05) varyansların 

homojen olduğu belirlenmiştir.  

Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının baba eğitim düzeyi 

değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ölçeğin 

toplamı ve alt boyutları için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizine ilişkin sonuçlar Tablo 8’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 8. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algılarının Baba Eğitim Düzeyi 

Değişkeni Açısından Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 

Tablo 8’e göre Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının baba 

eğitim düzeyi değişkenine göre sorgulama  [F(184)=1.52; p>.05], analiz [F(184)=.44; p>.05], benzerlik ve 

farklılıkları bulma [F(184)=.43; p>.05], çıkarımda bulunma [F(184)=.47; p>.05] ve değerlendirme 

[X2
(3)=.17; p>.05] boyutu ile ölçeğin toplamında [F(184)=.30; p>.05] manidar düzeyde farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik 

algıları baba eğitim düzeyi açısından ölçeğin toplamı ve alt boyutlarında benzer özelliklere sahiptir.  

Haftalık Okunan Sayfa Sayısı Açısından Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algıları 

Ölçeğin toplamı ve alt faktörlerinin ilişkin haftalık okunan sayfa sayısı açısından betimsel 

istatistik sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9. Haftalık Okunan Sayfa Sayısına İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları 

 
Haftalık Okunan  

Sayfa Sayısı 
n  ̅ SS 

Sorgulama 

0-25 (1) 17 35.09 3.54 

26-50(2) 33 36.79 3.02 

51-100 (3) 75 36.70 3.95 

100 üzeri (4) 63 36.36 3.98 

Analiz 

0-25 (1) 33 24.00 1.76 

26-50(2) 75 24.67 1.97 

51-100 (3) 63 25.17 2.70 

100 üzeri (4) 17 24.78 2.38 

Değerlendirme 

0-25 (1) 75 19.82 1.87 

26-50(2) 63 20.64 1.98 

51-100 (3) 17 20.87 2.08 

100 üzeri (4) 33 20.75 1.95 

  

                                 Tek Yönlü Varyans Analizi 

Eleştirel 

Okuma 

Varyansın  

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
SD 

Kareler 

Ort. 
F p LSD 

Sorgulama 

Gruplar arası 64.97 3 21.65 

1.52 .21 - Gruplar içi 2613.14 184 14.20 

Toplam 2678.12 187  

Analiz 

Gruplar arası 7.86 3 2.62 
.44 .72 - 

Gruplar içi 1084.07 184 5.89 

Toplam 1091.93 187     

Değerlendirme

  

Gruplar arası 2.16 3 .72 

.17 .91           - Gruplar içi 755.62 184 4.10 

Toplam 757.78 187  

Benzerlik ve 

Farklılıkları 

Bulma 

Gruplar arası .53 3 .17 

.04 .98            - Gruplar içi 764.66 184 4.15 

Toplam 765.19 187  

Çıkarımda 

Bulunma 

Gruplar arası 7.10 3 2.36 

.47 .70 - Gruplar içi 916.39 184 4.98 

Toplam 923.49 187  

Toplam 

Gruplar arası 77.82 3 25.94 

.30 82           - Gruplar içi 15780.47 184 85.76 

Toplam 15858.30 187  
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Benzerlik ve 

Farklılıkları Bulma 

0-25 (1) 63 17.59 2.52 

26-50(2) 17 18.39 1.99 

51-100 (3) 33 18.65 1.98 

100 üzeri (4) 75 18.51 1.91 

Çıkarımda Bulunma 

0-25 (1) 17 17.65 2.02 

26-50(2) 33 17.58 2.43 

51-100 (3) 75 18.32 2.18 

100 üzeri (4) 63 17.67 2.17 

Toplam 

0-25 (1) 33 114.14 9.41 

26-50(2) 75 118.06 7.21 

51-100 (3) 63 119.70 9.76 

100 üzeri (4) 17 118.07 9.22 

 

Tablo 9’a göre eleştirel okuma özyeterlilik algılarına ilişkin puan ortalamalarının ölçeğin 

toplamı ve alt boyutlarında haftalık okunan sayfa sayısına göre farklılık gösterdiği gözlenmektedir. Bu 

farklılıkların manidar düzeyde olup olmadığını incelemek amacıyla öncelikle ölçeğin toplamı ve alt 

boyutlarına ilişkin varyansların homojenliği varsayımı Levene testiyle incelenmiştir. Bu analiz 

sonucunda sorgulama (Levene=.38, p=.76>.05), analiz (Levene=.45, p=.71>.05), değerlendirme 

(Levene=.16, p=.91>05), benzerlik ve farklılıkları bulma (Levene=.87, p=.45>05), çıkarımda bulunma 

(Levene=.15, p=.92>05) boyutuyla ölçeğin toplamında (Levene=.52, p=.66>05) varyansların homojen 

olduğu belirlenmiştir.  

Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının haftalık okunan sayfa 

sayısı değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

ölçeğin toplamı ve alt boyutları için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizine ilişkin sonuçlar Tablo 

10’da sunulmuştur. 

Tablo 10. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algılarının Haftalık Okunan 

Sayfa Sayısı Değişkeni Açısından Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 

                                 Tek Yönlü Varyans Analizi 

Eleştirel 

Okuma 

Varyansın  

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
SD 

Kareler 

Ort. 
F p LSD 

Sorgulama 

Gruplar arası 40.34 3 13.44 

.93 .42 - Gruplar içi 2637.77 184 14.33 

Toplam 2678.12 187  

Analiz 

Gruplar arası 21.52 3 7.17 
1.23 .29 - 

Gruplar içi 1070.40 184 581 

Toplam 109193 187     

Değerlendirme

  

Gruplar arası 15.38 3 5.12 

1.27 .28           - Gruplar içi 742.40 184 4.03 

Toplam 757.78 187  

Benzerlik ve 

Farklılıkları 

Bulma 

Gruplar arası 16.03 3 5.34 

1.31 .27            - Gruplar içi 749.15 184 4.07 

Toplam 765.19 187  

Çıkarımda 

Bulunma 

Gruplar arası 20.95 3 6.98 

1.42 .23 - Gruplar içi 902.54 184 4.90 

Toplam 923.49 187  

Toplam 

Gruplar arası 445.74 3 148.58 

1.77 .15           - Gruplar içi 15412.55 184 83.76 

Toplam 15858.30 187  
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Tablo 10’a göre Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının haftalık 

okunan sayfa sayısı değişkenine göre sorgulama  [F(184)=.93; p>.05], analiz [F(184)=1.23; p>.05], 

benzerlik ve farklılıkları bulma [F(184)=1.31; p>.05], çıkarımda bulunma [F(184)=1.42; p>.05] ve 

değerlendirme [X2
(3)=1.27; p>.05] boyutu ile ölçeğin toplamında [F(184)=1.77; p>.05] manidar düzeyde 

farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre öğretmen adaylarının eleştirel okuma 

özyeterlilik algıları haftalık okunan sayfa sayısı değişkeni açısından ölçeğin toplamı ve alt 

boyutlarında benzer özelliklere sahiptir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algı düzeyleri ve bu 

algıları çeşitli değişkenler açısından betimlenmiştir. Araştırma sonucunda, Türkçe öğretmeni 

adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarına ilişkin puanlar sıralandırıldığında; benzerlik ve 

farklılıkları bulma, sorgulama, çıkarımda bulunma, ölçeğin toplamı, analiz ve değerlendirme olarak 

sıralanmaktadır. Yani Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma öz yeterlilik algılarında benzerlik 

ve farklılıkları bulmaya ilişkin algıları en yüksek düzeydeyken değerlendirmeye ilişkin algılarının en 

düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma 

özyeterlilik algılarının ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde Topçuoğlu-Ünal ve 

Sever (2013)’in araştırmasında Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okumaya yönelik algılarının 

yüksek olduğunu tespit etmiştir. Aybek ve Aslan (2015)’in araştırmasında katılımcıların eleştirel 

okuma özyeterlik algıları; sorgulama, analiz, değerlendirme ve çıkarımda bulunma alt boyutlarına 

katılıyorum düzeyinde; benzerlikleri ve farklılıkları bulma alt boyutuna ise kısmen katılıyorum 

düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Aşılıoğlu ve Yaman (2017)’in araştırmasında ise öğretmen 

adaylarının eleştirel okuma öz yeterlik algı seviyelerinin orta düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir. 

Karasakaloğlu, Saracaloğlu ve Özelçi (2012)’nin yaptığı araştırmada ise sınıf öğretmeni adaylarının 

eleştirel okuma öz yeterlilik algılarının çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Özden (2018) tarafından 

yapılan araştırmada ise lisans ve ön lisans öğrencilerinin eleştirel okuma öz yeterlik algılarının 

katılıyorum düzeyinde olduğu; sorgulama, analiz, değerlendirme ve çıkarımda bulunma alt 

boyutlarında kız öğrencilerin lehine farklılık olduğu, sorgulama, analiz ve değerlendirme boyutlarında 

ise lisans öğrencilerinin lehine farklılık olduğu tespit edilmiştir. Lisans öğrencilerinin ön lisans 

öğrencilerine göre eleştirel okuma öz yeterlik algılarının daha iyi durumda olduğu tespit edilmiştir. 

Yapılan araştırmalarda genel olarak Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma öz yeterlilik 

algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiş, sınıf öğretmeni adaylarının ise düşük düzeyde olduğu 

tespit edilmiştir. Sultan ve diğerleri (2017), eleştirel okuryazarlık yaklaşımının öğretmen adaylarının 

eleştirel okuma becerilerini anlamlı bir şekilde etkilediğini; eleştirel okuryazarlık yaklaşımının 

üniversite öğrencilerinin problemleri anlama, değerlendirme ve eleştirel dönüşler sağlamada faydalı 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu bulgulardan hareketle Türkçe öğretmenliğinde orta düzeyde 

oluşundan hareketle öğretmen adaylarının eleştirel okuryazarlık öz yeterlilik algılarının 

yükseltilmesinin eleştirel okuma becerilerine katkı sağlayacağından hareketle bu algı düzeylerinin 

yükseltilmesi için çalışmalar yapılabilir.  

Öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının cinsiyet değişkeni açısından 

sorgulama, analiz ve değerlendirme boyutunda manidar düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Manidar farklılıklar incelendiğinde sorgulama, analiz ve değerlendirme boyutunda erkek öğretmen 

adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının, kadın öğretmen adaylarına göre daha yüksek 
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olduğu belirlenmiştir. Özden (2018) tarafından lisans ve ön lisans öğrencileriyle gerçekleştirilen 

araştırmada ise toplamda ve bütün alt boyutlarda kız öğrenciler lehine manidar farklılık 

göstermektedir. Demir ve Kan (2017) tarafından yapılan araştırmada da kız öğrenciler lehine anlamlı 

bir farklılık olduğu saptanmıştır. Aşılıoğlu ve Yaman (2017) yaptıkları çalışmada ise cinsiyet 

değişkenine göre eleştirel okuryazarlık öz yeterlik algısında kadın öğretmen adaylarının lehine 

farklılık bulmuştur. Demir ve Kan (2017) eleştirel okuma becerilerinde ortaokul öğrencileri arasında 

kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu saptamıştır. Sadioğlu ve Bilgin (2008) beşinci sınıfta 

öğrenim gören kız öğrencilerin lehine eleştirel okuma becerileri ile ilgili tespitte bulunmuştur. 

Topçuoğlu-Ünal ve Sever (2013)’in araştırmasında ise katılımcıların cinsiyete göre eleştirel okumaya 

yönelik öz yeterlik algıları benzer özelliklere sahiptir. Maltepe (2016) araştırmasında cinsiyet 

değişkeninin öğretmen adaylarının eleştirel okuma düzeyleri üzerinde etkili olmadığını belirlemiştir. 

Bağcı ve Şahbaz (2012) yaptıkları çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme 

becerilerinde cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık olmadığını belirlemiştir. Aybek ve Aslan (2015) 

öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlik algılarının cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermediğini tespit etmiştir. Alan yazında yapılan araştırmalarda cinsiyet değişkenine ilişkin ortak 

bir fikir birliğine varılamamakla birlikte bu araştırmadan hareketle erkek öğretmen adaylarının 

sorgulama, analiz ve değerlendirme özelliklerinin daha ön plana çıktığı görülmektedir. Erkek 

öğretmen adaylarının okuma sürecinde daha sorgulayıcı, analizci ve değerlendirici niteliklerinin ön 

plana çıktığı söylenebilir.  

Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının sınıf düzeyi değişkenine 

göre ise sadece değerlendirme ve çıkarımda bulunma boyutunda manidar düzeyde farklılık 

göstermediği, sorgulama, analiz, benzerlik ve farklılıkları bulma boyutları ile ölçeğin toplamında 

istatiksel açıdan manidar düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Manidar farklılıklar 

incelendiğinde sorgulama boyutunda 4. sınıftaki öğrencilerin ortalamaları, 1. ve 2. sınıftakilerin 

ortalamalarından; 3. sınıftaki öğrencilerin ortalamaları da 1. ve 2. sınıftakilerin ortalamalarından daha 

yüksektir. Ölçeğin toplamıyla analiz boyutunda ise 4. sınıftaki öğrencilerin ortalamaları ise 1., 2. ve 3. 

sınıftakilerin ortalamalarından daha yüksektir. Benzerlik ve farklılıkları bulma boyutunda ise 4. 

sınıftaki öğrencilerin ortalamaları, 1. ve 2. sınıftakilerin ortalamalarından manidar düzeyde yüksektir. 

Değerlendirme ve çıkarımda bulunma boyutunda ise öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik 

algılarının sınıf düzeyi değişkenine göre benzer özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulara 

göre öğretmen adaylarının sorgulama, analiz, benzerlik ve farklılıkları bulma boyutlarında özellikle 3. 

ve 4. sınıfta eleştirel okuma özyeterlilik algılarının etkin bir şekilde farklılaştığı söylenebilir. Benzer 

şekilde Aybek ve Aslan (2015) öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlik algılarının öğrenim 

görülen sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmıştır. Özmutlu ve diğerlerinin 

(2014) araştırmasında 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma düzeylerinin sınıf düzeyine göre 

farklılık göstermediğini belirlemişlerdir. Yalınkılıç ve Çelik (2011), 6. 7. ve 8. sınıflarla yaptıkları 

çalışmada 6. ve 7. sınıftaki öğrencilerin 8. sınıflardan daha yüksek eleştirel okuma özyeterliğine sahip 

olduklarını belirlemişlerdir. Işık (2010), 9. sınıflar ile 11. sınıflar arasında 9. sınıfların lehine fark 

belirlemiştir. Bu sonuçlardan hareketle yükseköğretimde eleştirel okuma öz yeterlilik algısının sınıf 

seviyesine göre arttığı ve özellikle 4. sınıf düzeyinde belirgin bir şekilde farklılaşmasına rağmen 

ortaöğretim seviyesinde sınıf düzeyinin artışına bağlı olarak eleştirel okuma öz yeterlilik algılarında 

düşüş olduğu söylenebilir. Yükseköğretimin özellikle eleştirel ve özgün düşünceye kapı açması 

açısından olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Ancak mevcut araştırma sonucunda 
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değerlendirme ve çıkarımda bulunma boyutunda herhangi bir değişimin yaşanmaması özellikle 

eleştirel okumanın ileriki boyutlarına erişiminde sorunlar olduğu şeklinde değerlendirilebilir ki 

araştırma sonunda Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma seviyelerinin orta düzeyde oluşu da 

bu öngörüyü destekler niteliktedir. 

Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algılarının anne ve baba eğitim 

düzeyi açısından ölçeğin toplamı ve alt boyutlarında benzer özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Bu durumdan hareketle ailenin eleştirel okuma öz yeterlilik algısında etkin bir role sahip olmadığı 

söylenebilir ki alan yazında bu benzerliği ortaya koyan çeşitli araştırmalar da bulunmaktadır (Gündüz, 

2015; Sadioğlu ve Bilgin, 2008). Eleştirel düşünme ve okuma becerisi kazandırmak Türkçe öğretimi 

aracılığıyla kazandırılması amaçlanan temel becerilerdendir. Bu amaca ulaşılmasında sadece sınıf içi 

uygulamaların değil ailede bu ortamın sağlanmasının da etkin bir rolü vardır. Nitekim Güven ve Çam 

Aktaş (2013) ile Özmutlu ve diğerleri (2014) de yaptıkları çalışmalarda annenin eğitim düzeyi 

yükseldikçe öğrencilerin eleştirel okuma düzeylerinin yükseldiğini belirlemişlerdir. Bu da aile içi 

eğitimin önemini ve özellikle de annenin eğitiminin çocuklar üzerindeki etkisini gösteren sonuçlardır. 

Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma özyeterlilik algıları, haftalık okunan sayfa sayısı 

değişkeni açısından ölçeğin toplamı ve alt boyutlarında benzer özelliklere sahiptir. Yani bu 

araştırmadan elde edilen bulgulara göre eleştirel okuma öz yeterlilik algısını etkileyen değişkenler 

arasında haftalık okunan sayfa sayısı etkili bir faktör değildir. Demir ve Kan (2017) tarafından yapılan 

araştırmada haftalık olarak okumaya daha fazla süre ayıran öğrencilerle yıl boyunca daha çok kitap 

okuyan öğrencilerin ölçme aracından daha yüksek puan aldıkları belirlenmiştir. Türkçe dersinde 

kendini başarılı ve çok başarılı gören öğrenciler ile Türkçe dersinde birinci dönem sonu ders notu 

yüksek olan öğrencilerin ölçme aracından aldıkları puanların daha yüksek olduğu görülmüştür. Bir 

yılda okunan ders dışı kitap sayısı ile eleştirel okuma özyeterliliği arasında olumlu yönde, orta 

düzeyde ve anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Bu durum okuma alışkanlığı ile eleştirel okuma 

arasında ilişkinin varlığını göstermektedir. Özmutlu ve diğerleri (2014) eleştirel okuma düzeyi ile 

okunan kitap sayısı arasında anlamlı bir farklılık olduğunu belirlemişlerdir. Oğurlu (2014), 0-25 sayfa 

kitap okuyanlara göre 51 ve üstü sayfa okuyanların, 26-50 sayfa okuyanlara göre 101 ve üstü sayfa 

okuyanların eleştirel okuma puanlarının anlamlı derecede yüksek olduğunu belirlemiştir. Yani okunan 

kitap sayfa sayısı arttıkça öğrencilerin eleştirel okuma becerisi olumlu yönde gelişmektedir. Bu 

sonuçlar öğretmenlerin çocuklara kitap okutmalarının ve okunan kitaplar üzerinde tartışmalarının 

eleştirel okuyucular yetiştirmede ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca aylık gelir, bir 

yılda okunan ders dışı kitap sayısı ve Türkçe dersi başarı notu ile eleştirel okuma özyeterliliği arasında 

olumlu yönde anlamlı ilişkiler belirlenmiştir (Özdemir, 2017). Alan yazındaki araştırmaların çoğunda 

okunulan sayfa sayısı ve kitap sayısına bağlı olarak eleştirel okuma becerileri ve öz yeterlilik algıları 

gelişmektedir. Alan yazındaki sonuçlar bütün olarak değerlendirildiğinde genel olarak çok okumanın 

eleştirel okuma özyeterliğini geliştiğini, eleştirel okuma özyeterliği ile Türkçe ders başarısı arasında 

ilişki bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma 

öz yeterlilik algılarının yükseltilmesi için yapılacak çalışmalar öğretmen adaylarının bu boyuttaki 

farkındalıklarının artışına ve öğretmenlik sürecindeki eleştirel okumaya ve bu beceriyi 

kazandırmalarına etki edecektir. Bu becerinin gelişimi için üniversitelerde farklı uygulamalarla süreç 

desteklenmesi gerekir. Mevcut araştırmada haftalık okunan sayfa sayısına göre eleştirel okuma öz 

yeterlilik algılarının farklılık göstermemesine ilişkin sonuç da öğretmen adaylarının okudukları 
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eserlerin eleştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Çünkü eserin niteliği, özgünlüğü nispetinde 

eleştirel okuma öz yeterliliğinde varılması gereken en üst seviye bireyin kendini değerlendirmesi ve 

eleştirmesi boyutuna ulaşmaktır. Eğer ki okunulan eser bahsedilen seviyeye ulaşarak istenilen amacı 

açığa çıkarmıyorsa okunulan eserlerin, bu eserleri okuma ve değerlendirme yöntemlerinin gözden 

geçirilmesi gerektiği söylenebilir. Ayrıca bu araştırmada öğretmen adaylarının öz yeterlilik algıları 

üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Özyeterlik algısı gerçek yeterlik düzeyi değil bireyin kendi 

yeterlik düzeyi hakkındaki inancıdır (Kurbanoğlu, 2004). Dolayısıyla öğretmen adaylarının ya da 

farklı örneklem düzeylerinin okuma ve eleştirel okuma başarılarının, eleştirel okuma öz yeterlilik 

algılarının da sürece dâhil edileceği çalışmalarla alan yazına olumlu katkılar sağlayacaktır.  

KAYNAKÇA 

Aşılıoğlu, B. (2008). Bilişsel öğrenmeler için eleştirel okumanın önemi ve onu geliştirme yolları. 

Dü Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 1-11. 

Aşılıoğlu, B., ve Yaman, F. (2017). Öğretmen adaylarının eleştirel okumaya yönelik özyeterlik 

algıları. Electronic Journal of Education Sciences, 6(12), 171-179. 

Aybek, B., ve Aslan, S. (2015). Öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlik algılarının çeşitli 

değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 4(4). 1672-1683. 

Belet, Ş. D. (2011). Eleştirel okuma becerisinin geliştirilmesinde hikâye anlatma yönteminin 

kullanımı: öğretim deneyi uygulaması. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 59(1), 67-96. 

Çifçi, M. (2006). Eleştirel okuma. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 49(2006/1), 55-80. 

Demir, R., ve Kan, M. O. (2017). 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri. Mersin 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 666-682. 

Devine, T. G. (1986). Teaching Reading Comprehension. Boston: Allyn & Bacon. 

Gündüz, B. (2015). Üniversite 1. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları ve eleştirel okuma 

becerileri üzerine bir durum çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İhsan Doğramacı Bilkent 

Üniversitesi, Ankara. 

Güven, M., ve B. Çam Aktaş. (2013). Eleştirel okuma ve görsel okuma arasındaki ilişki. 

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 3 (6), 31-45. 

Hoody, Margaret Lynn (2008). Critical Literacy in Primary Education: Policy, Praxis and the 

Postmodern. PhD. Thesis. Minnesota: University of Minnesota. 

Karabay, A. (2013). Eleştirel okuma öz yeterlik algı ölçeğinin geliştirilmesi. Electronic Turkish 

Studies, 8(13), 1107-1122. 

Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, A. S., ve Özelçi, S. Y. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel 

okuma öz-yeterliklerine ilişkin algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 9(19), 405-422. 

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Kurbanoğlu, S. S. (2004). Özyeterlik İnancı ve bilgi profesyonelleri için önemi. Bilgi Dünyası, 

5(2), 137-152. 

Knott, D. (2005). Critical Reading Towards Critical Writing. Toronto: New College Writing 

Center. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

615 

McDonald, B., Nicholas., Thomas S., and Trautman (2006). Enhancing critical reading skills with 

kindergartens: A study of a computer-based intervention. 

www.coloradocourseware.com/pdf/EnhancingCriticalReadingSkills.pdf. Erişim tarihi: 09. 07. 2019. 

Oğurlu, Ü. (2014). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin okuma ilgisi, tutumu ve eleştirel okuma 

becerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 15 (2), 29-41. 

Özdemir, S. (2017). Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma özyeterlikleri. Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(7), 40-55. 

Özden,  M. (2018). Lisans ve ön lisans öğrencilerinin eleştirel okuma algıları. Sosyal Bilimler 

Dergisi, 5 (29), 303-313. 

Özdemir, E. (2007). Eleştirel okuma. Ankara: Bilgi Yayınevi. 

Özmutlu, P., Gürler, İ., Kaymak, H., ve Demir, Ö. (2014). Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma 

becerilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Studies, 9 (3), 1121-1133. 

Sadioğlu, Ö. ve Bilgin, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile cinsiyet 

ve anne-baba eğitim durumu arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 7(3), 814-822. 

Schunk, D. H. (1990). Goal setting and self-efficacy during self-regulated learning. Educational 

Psychologist, 25(1): 71-86. 

Topçuoğlu Ünal, F., ve Sever, A. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okumaya yönelik 

özyeterlik algıları. Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 6(2), 33-42.  

Yalınkılıç, K., ve Çelik, M. E. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ayrı değişkenler 

bağlamında eleştirel okuma becerilerine ait görünümleri. 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi 

Kurultayı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. 

 

  

http://www.coloradocourseware.com/pdf/EnhancingCriticalReadingSkills.pdf


XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

616 

TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME SİSTEMİ 

 

Doç. Dr. Ertuğ CAN 

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, KIRKLARELİ 

ertugcan@gmail.com 

Doç. Dr. Şenol SEZER 

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, ORDU 

senolsezer.28@gmail.com 

 

ÖZET 

Türkiye’de, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi her zaman gündemdeki yerini korumaktadır.  

Konu ile ilgili pek çok yasal düzenleme ve politikalar geliştirilmektedir. Ancak ilgili alanyazın incelendiğinde, 

öğretmen yetiştirme ve geliştirme sisteminin gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Bu 

araştırmanın amacı, Türkiye’de mevcut öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemini değerlendirmek ve daha 

etkili bir öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi için öneriler geliştirmektedir. Araştırma nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman incelemesi deseninde tasarlanmıştır.  Araştırmada kapsamında bu alandaki bilimsel 

yayınlar, yasal metinler, araştırma raporları ve istatistikler incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğretmen 

yetiştirmede yaşanan nicel gelişmelere rağmen, nitelik sorunu bulunmaktadır. Türkiye'de, öğretmen yetiştirme ve 

öğretmen istihdamı konusunda sorunlar bulunmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin kişisel ve meslekî gelişimlerinin 

sağlanması gerekmektedir. Öğretmen yetiştirmede niteliği esas alan politikalara ve düzenlemelere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu amaçla, öğretmenlerin meslekî gelişimlerinin sağlanması, öğretmenlerin çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi, kariyer ve ödüllendirme sisteminin geliştirilmesi faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirme, öğretmen niteliği, eğitimde kalite, meslekî gelişim. 

ABSTRACT 

In Turkey, teacher training and development system is still on the agenda all the time. Many legal 

regulations and policies are being developed. However, when the relevant literature is examined, it is understood 

that there is a need to revise the teacher training and development system. The aim of this study was to evaluate 

the existing teacher training and development system in Turkey and to develop recommendations for a more 

effective teacher training and development system. The research was designed in the qualitative research 

methods in the document analysis pattern. In the scope of the research, scientific publications, legal texts, 

research reports and statistics were examined. According to the research findings, despite the quantitative 

developments in teacher training, there is a quality problem. In Turkey, there are problems with teacher training 

and teacher employment. In addition, teachers are required to provide their personal and professional 

development. There is a need for policies and regulations based on quality in teacher training. For this purpose, it 

may be beneficial to ensure the professional development of teachers, to improve the working conditions of 

teachers and to develop career and reward system. 

Keywords: Teacher training, teacher quality, quality in education, professional development. 
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GİRİŞ 

Öğretmen yeterlikleri kavramı, öğretmenlerin sahip olmaları gereken bilgi, beceri, tutum, 

değer ve davranışlar açısından öngörülen özellikler ya da nitelikler bütününü ifade etmek için 

kullanılmaktadır (Şişman, 2009). Öğretmen yeterlikleri, öğretmenin bireysel olarak sergilediği 

performansa ve bu performansın ölçülmesine vurgu yapmaktadır. Bu nedenle yeterliklerle birlikte 

performans göstergeleri de belirlenmektedir. Oysa okul, ortak eylemlerin ve ortaklaşa üretilen 

sonuçların önemli olduğu bir örgüttür. Çünkü istendik ve nitelikli bir eğitim, ortak çabaların bir 

sonucudur. Öte yandan öğretmen nitelikleri, aynı zamanda eğitim ve öğrencilerle ilgili standartların da 

belirlenmesini gündeme getirmektedir (Connel, 2009).  

Problem Durumu 

21. yüzyılda öğretmenlik, profesyonel bir meslek olarak görülmektedir. Profesyonelliği sadece 

bilim insanları tarafından ortaya konulan teori, yaklaşım ve anlayışların mesleki anlamda uygulanması 

şeklinde algılamamak gerekir. Profesyoneller, hangi ortam ve koşullarda hangi davranışları 

sergilemeleri gerektiğine karar verebilme becerisine sahiptirler. Bir meslek üyesinin profesyonel 

davrandığının iki temel göstergesi vardır. Bunlar, durumu tüm bileşenleriyle analiz etme ve duruma 

göre davranmadır. Bu bağlamda, günümüzün profesyonel öğretmenlerini yetiştirmede öğretmeni 

bilgiyle donatma anlayışı değişmiştir. Yeni anlayışa göre öğretmen yetiştirme,  öğretmenin sınıftaki 

öğrenme-öğretme süreçlerinde duruma göre ve duruma uygun olarak nasıl davranması gerektiğini 

bilmesi, buna uygun bir yaklaşım geliştirmesi ve bu yaklaşımı diğer bilim insanları tarafından ortaya 

konmuş yaklaşımlarla ilişkilendirmesi yeterlikleri üzerine odaklanmaktadır (Verloop, Driel ve Meijer, 

2001). 

Türkiye’de öğretmen eğitimi program modeli olarak lisans ve yüksek lisans düzeylerinde 

kaynaşık, alternatif sertifika sisteminde kaynaşık-ardışık modeller kullanılmaktadır. Ülkede 

programların Yükseköğretim Kurumu tarafından yapıldığı, üniversitelerin ise kendi programlarını 

yapma konusunda özgür olmadıkları, bu durumun ciddi bir zayıflık olarak belirtildiği görülmektedir 

(Aksoy ve Gözütok, 2017). Öğretmen yetiştirme sisteminin tüm bileşenlerinin, sürekli bir 

değerlendirme süreci içinde sorgulanması ve bugünün ve geleceğin gerektirdiği nicelik ve nitelikte 

öğretmen yetiştirmek için sürekli iyileştirilmesi gerekmektedir (Atanur-Başkan ve Aydın, 2006). 1982 

yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı yasa ile daha önce Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 

gerçekleştirilen öğretmen yetiştirme süreci, Eğitim Fakültelerinin kurulmasıyla üniversitelere 

aktarılmıştır. Eğitim Fakültelerinde yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında program değişiklikleri 

1997 ve 2006 yıllarında gerçekleştirilmiştir (YÖK, 2007). 2018 yılında öğretmen yetiştirme lisans 

programlarının güncellenmesi bu kapsamda ele alınabilecek en son yasal düzenlemelerden biridir 

(TEDMEM, 2019). 

Bazı araştırmaların bulguları (Akyüz, 2012; Bümen, Ateş, Çakar, Ural ve Acar, 2012; Kesen 

ve Öztürk, 2019; Tekışık, 1986), Türkiye’de öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi meslekî 

gelişimlerinin yeterli düzeyde olmadığını ve öğretmenlerin değişen koşullara göre kendilerini sürekli 

olarak yenilemeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Öte yandan nitelikli bir eğitim için nitelikli bir 

öğretmen yetiştirme sistemine, nitelikli öğretmenlerin istihdamına ve meslekî gelişimlerinin 

sağlanmasına gereksinim duyulmaktadır. Bunların yanında uygulanabilir ve sistemli bir öğretmen 
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strateji belgesine ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye’de öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimi, istihdamı ve 

hizmet içi eğitimlerinin birbirinden bağımsız, kopuk ve sürekli değiştirilen uygulamalar şeklinde 

sürdürüldüğü görülmektedir. Nitelikli bir öğretmen yetiştirme için öğretmen adaylarının 

yükseköğretim kurumlarına seçimi, öğrencilere sunulan eğitimin kalitesi ve yükseköğretim 

kurumunun niteliği önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda eğitim fakültelerinin sayısı ile buralarda 

öğrenim gören öğrenci ve mezun sayılarında önemli artışlar görülmektedir. Ayrıca, eğitim fakülteleri 

dışındaki fakültelerde öğrenim gören veya mezun olanların pedagojik formasyon eğitimine yönelik 

taleplerinde ve mezun sayılarında da önemli artışlar yaşanmaktadır. MEB (2017b) verilerine göre, 

yaklaşık bir milyonu aşan mezun öğretmen adayı olarak atanmayı beklemektedir. Bu sayının 

Türkiye’de öğretmen ihtiyacından çok daha fazla olduğu görülmektedir.  

Öğretmen yetiştirmede yaşanan nicel gelişmelere rağmen, nitelik sorunu devam etmektedir. 

Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının uluslararası standartlara uygun, kalite standartlarında 

öğretim hizmeti sunabilmesine yönelik bir sistemin oluşturulması gerekmektedir. 2023 Vizyon 

Belgesi’ne (2018) göre, sertifikaya dayalı pedagojik formasyon yerine lisansüstü düzeyde, 

“Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı” açılacağı belirtilmektedir. Eğitim fakültelerinde, öğretmen 

yetiştirme programlarının özgün bir yapılanmayla uygulama ağırlıklı düzenleneceği ifade 

edilmektedir. Öğretmen Strateji Belgesi (2017b), MEB 2015-2019 Stratejik Planı (2015), MEB 2023 

Eğitim Vizyonu Belgesi (2018), başta olmak üzere yasal metin ve raporlar incelendiğinde, Türkiye’de 

öğretmen yetiştirme ve istihdamı ile öğretmenlerin kişisel ve meslekî gelişimi konusunda önemli 

sorunlar olduğu, öncelikle niteliği esas alan politikalara ve düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu 

görülmektedir. Öğretmenlerin meslekî gelişimleri için düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri ile 

2016 yılında başlatılan aday öğretmen yetiştirme programı, bu amaçla sürdürülen olumlu uygulamalar 

olarak değerlendirilebilir. Ancak bu uygulamalardan elde edilen sonuçlar, öğretmen yetiştirmede 

kaliteye odaklanmanın gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Öğretmen Strateji Belgesi’ne (2017b) göre, sayısal olarak gerçekleşen artış ile birlikte mevcut 

öğretmenlerin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda meslekî gelişimlerinin sağlanması, Türkiye’nin eğitim 

politikalarında öncelikli konular arasında yer almak durumundadır. Çünkü öğretmenlerin lisans 

eğitimleri süresince aldıkları eğitimin yetersizliği, zaman içinde çok çeşitli problemlerle karşı karşıya 

kalmaları, bilginin zamanla eskimesi ve değişmesi, zamanla bir monotonluk ve ilgili durum ve 

problemlere karşı duyarsızlaşma gibi sorunlar öğretmenlerin meslek hayatları boyunca profesyonel 

gelişime ihtiyaç duyduklarını göstermektedir (Elçiçek, 2016). MEB (2019) verilerine göre, Millî 

Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 1.030.130 öğretmen görev yapmaktadır. İstihdam edilen 

öğretmenlerin sayısal büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, öğretmenlerin meslekî 

gelişimlerinin sağlanması önemli bir planlama, uygulama ve değerlendirme becerisi gerektirmektedir. 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de mevcut öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemini 

değerlendirmek ve daha etkili bir öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi için öneriler 

geliştirebilmektedir. 

YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi desenindedir. 

Araştırma kapsamında incelenen dokümanlar, bu alandaki yasal metinlerden 19. Milli Eğitim Şura 
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Kararları, MEB 2015-2019 Stratejik Planı, Öğretmen Strateji Belgesi, 2023 Vizyon Belgesi, araştırma 

raporları ve Milli Eğitim Bakanlığı istatistikleridir. 

BULGULAR 

19. Millî Eğitim Şûrası kararları (MEB, 2014) incelendiğinde, öğretmenlerin niteliğinin 

arttırılmasına yönelik önemli kararlar alındığı görülmektedir. Bunlardan bazıları şu şekilde 

özetlenebilir: öğretmenlerin meslekî gelişimleri için programlar düzenlemek ve bu programlar için 

öğretim materyalleri hazırlamaktır. Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Milli Eğitim Akademisi 

kurulması alınan kararlar arasındadır. 19. Millî Eğitim Şûrasında, öğretmenlik mesleğinde hizmet 

öncesi eğitimin önemi vurgulanarak, öğretmenlik mesleğine akademik, sosyal, psikolojik açıdan 

uygun olmayan öğrencilere diğer fakülte ve bölümlere yatay ve dikey geçiş imkânları sunulması kararı 

alınmıştır. Alınan kararlar arasında öğretmen yetiştirmeye yönelik öğretim programlarında uygulama 

derslerinin oranı %50’ye yaklaştırılması ve fakülte-okul işbirliği sürecine işlerlik kazandırılması yer 

almaktadır. Bunların yanı sıra eğitim fakülteleri dışında öğretmenlik atamasına kaynaklık teşkil eden 

lisans programlarından mezun olanlara uygulanacak öğretmen yetiştirme programları, uygulamalı 

ağırlıklı en az iki yıllık olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.   

Başta eğitim fakülteleri olmak üzere tüm öğretim kademelerine yönelik öğretmen yetiştirilen 

yükseköğretim programlarında, mesleki yeterliğe ilişkin dersler dışında, ‘müfredat dışı etkinlikler’ 

olarak tanımlanabilecek sanat, spor, müzik ve kültür temalı, etkinlik merkezli seçmeli genel kültür 

derslerinin konulması ve eğitsel kol ve kulüp faaliyetlerinin işlevsel hale getirilmesi benimsenmiştir. 

Ayrıca yeni eğitim fakültesi ve var olan eğitim fakültelerinde yeni programların, ihtiyaç olmadığı 

takdirde açılmaması, ihtiyaç halinde yeni eğitim fakültelerinin ve öğretmen yetiştirme programlarının 

açılması için ulusal ve uluslararası standartların belirlenmesi ve yeni programların bu standartların 

temel alınarak açılması kararı alınmıştır.  

19. Millî Eğitim Şûrası’nda (MEB, 2014) alınan diğer kararlar ise şu şekilde ifade edilebilir. 

Öğretmen aday adaylarının mesleğe seçiminde, KPSS ve ÖABT testlerinde öğretmen yeterlikleri 

dikkate alan öğretmenlik mesleğinin bilişsel boyutunun yanında duyuşsal ve psiko-motor özelliklerini 

de temel alan çoklu değerlendirme sistemlerini içeren bir model oluşturulmalıdır. Adaylık ve uyum 

eğitim programları bütünleştirilerek, öğretmenlerin mesleki gelişimini, kişisel gelişimini ve çevreye 

uyumunu sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.  Sürekli mesleki gelişim için öğretmen 

yeterliklerini de dikkate alan bir model oluşturulmalıdır. Öğretmenlerin, yükseköğretim kurumlarınca 

sunulan mesleki gelişim modüllerinden aldıkları eğitimler kredilendirilerek MEB bünyesinde kariyer 

geliştirme sistemine dâhil edilmelidir. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişiminin sürdürülebilirliğini 

sağlamak amacıyla öğretmenlerin katılacağı eğitimlerin karşılığında mesleki ve kişisel gelişim ödeneği 

ayrılmalıdır.  Öğretmenlerin mesleki yeterlikler doğrultusunda kariyer basamaklarında yükseltilmesi, 

sınav dışında lisansüstü eğitim, yer aldığı bilimsel, sosyal, ulusal ve uluslararası projeler, katıldığı 

mesleki gelişim programları, öz ve akran değerlendirmesi, okul temelli mesleki gelişim (OTMG), 

öğrenci-veli geri bildirimleri gibi konuları içeren çoklu değerlendirme sistemi ile değerlendirilmelidir. 

Öğretmenlik mesleğine ilişkin farklı mevzuatları birleştiren ve öğretmenlik mesleğinin uzmanlık 

statüsünü geliştirecek bir ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ çıkarılmalıdır. 
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Millî Eğitim Bakanlığının 2015-2019 Stratejik Planı’na (MEB, 2015) göre, eğitim ve öğretim 

sisteminin sorun ve gelişim alanları arasında, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler ve öğretmen 

yeterlikleri, çalışanların ödüllendirilmesi, motivasyon ve kurumsal aidiyet, çalışanların genel ve 

mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi ve yabancı dil becerileri, hizmet içi eğitim kalitesi ve uzaktan 

hizmet içi eğitim uygulamaları, öğretmenlik mesleği adaylık eğitimi süreci gibi konular yer 

almaktadır. Bu sorun alanlarının çözümüne yönelik stratejiler olarak ise öğretmenlere yönelik 

gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin sayısı ve niteliği artırılmasıdır. Öte yandan 

öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelinin yaygınlaştırılması 

öngörülmektedir. Hizmet içi eğitim planlamalarının, öğretmenlik genel ve özel alan yeterlikleri, 

çalışanların talepleri, birimlerin ihtiyaçları, denetim raporları ve birimlerce tespit edilen sorun alanları 

dikkate alınarak yapılacağı ifade edilmektedir. Türkiye’de bölgeler arası öğretmen dağılımının ülke 

genelinde dengeli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için ortalama görev süresinin düşük olduğu 

bölgelere yönelik özendirici tedbirlerin geliştirileceği belirtilmektedir. Öğretmenlik alanları ile atama 

ve ders okutma esaslarının yükseköğretim kurumları ile iş birliği içinde sürdürülebilirlik ilkesi 

çerçevesinde güncelleneceği,  öğretmen atamalarında çoklu değerlendirme sistemine geçilerek aday 

öğretmenlik sürecinin öğretmenlerin mesleğe uyum ve hazırlıklarını sağlayacak şekilde düzenleneceği 

ifade edilmiştir. Ayrıca plan kapsamında öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterliliklerinin 

belirlenmesi çalışmalarının başlatılmış olması önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 

Öğretmen Strateji Belgesinde (MEB, 2017b) öğretmenlik mesleğinin nitelik ve yeterliklerinin 

belirlenmesine yönelik amaçlar doğrultusunda, öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, ‘mesleki bilgi’, 

‘mesleki beceri’, ‘tutum ve değerler’ olmak üzere üç yeterlik alanında birleştirilmiştir. Bu yeterlikler 

altında 11 yeterlik ve bu yeterliklere ilişkin 65 gösterge yer almaktadır (MEB, 2017a). Mesleki bilgiye 

ilişkin yeterlik alanları alan bilgisi, alan eğitimi bilgisi, mevzuat bilgisi şeklindedir. Mesleki beceriye 

ilişkin yeterlik alanları eğitim öğretimi planlama, öğrenme ortamları oluşturma, öğretme ve öğrenme 

sürecini yönetme, ölçme ve değerlendirme şeklindedir.  Tutum ve değerlere ilişkin yeterlik alanları 

millî, manevi ve evrensel değerler, öğrenciye yaklaşım, iletişim ve işbirliği, kişisel ve meslekî gelişim 

şeklindedir. Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin (MEB, 2017): 

a) Öğretmenlerin kendi yetkinlik düzeylerini ve geliştirilmesi gereken yönlerini 

belirlemelerinde, 

b) Öğretmen adayı yetiştiren yükseköğretim kurumlarının öğretim programlarının 

düzenlenmesinde, 

c) Öğretmenlerin mesleğe kabul ve adaylık süreçlerinde, 

d) Meslekî gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesinde ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik 

faaliyetlerin planlanmasında, 

e) Öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesinde, 

f) Kariyerlerini geliştirmelerinde, 

g) Öğretmenlik mesleğinin statüsünün güçlendirilmesi çalışmalarında, kullanılması 

öngörülmüştür. 
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2017-2023 dönemini kapsayan Öğretmen Strateji Belgesi’nde (MEB, 2017b) öğretmen 

yetiştirme, geliştirme ve istihdam süreçlerine ilişkin olarak ‘hizmet öncesi eğitim, öğretmenlik 

mesleğine adayların seçimi ve istihdamı, adaylık ve uyum eğitimi, kariyer geliştirme ve ödüllendirme, 

öğretmenlik mesleğinin statüsü ve sürekli mesleki gelişim’ olmak üzere altı temel bileşenin 

belirlendiği görülmektedir. Ayrıca belgede, bu bileşenlerle ilgili amaçlar ile bu amaçları 

gerçekleştirmeye yönelik hedef ve eylemlere yer verilmiştir. Strateji belgesinde yer alan amaçlar 

(MEB, 2017b):  

a) Yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını 

sağlamak,  

b) Öğretmenlerin kişisel ve meslekî gelişimini sürekli kılmak,  

c) Öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü güçlendirmek, 

şeklinde belirlenmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planında 

(2019) yer alan 2019-2023 hedeflerinin eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulması, öğretmenlerin 

ve okul yöneticilerinin motivasyonları ve meslekî gelişimlerinin artırılması, öğretmenlik mesleğinin 

toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, öğretmenlik meslek kanunu çıkarılması, ehliyet ve liyakat 

temelli kariyer sisteminin hayata geçirilmesi, hizmet içi eğitimlerin içeriğinin öğretmenlerin 

ihtiyaçlarına göre belirlenmesi yer almaktadır. 

TEDMEM’in (2019) raporuna göre, öğretmen yetiştirme programlarının süreç, içerik ve 

çıktılarında asgari standartların oluşturulması ve bu standartların güvence altına alınması önemli 

görülmektedir. Ancak, söz konusu standartlara uygun çıktılar elde edebilmek veya bu standartları daha 

üst seviyeye taşıyabilmek için yükseköğretim kurumlarının imkân ve kabiliyetleri ölçüsünde öğretmen 

yetiştirmede özgün ve yenilikçi uygulamalar geliştirebilmeleri ve bunları uygulayabilmelerine fırsat 

tanınması gerekmektedir. Ayrıca, öğretmen yetiştirme programlarının çıktıları tanımlanmadığı için her 

bir programda yer alan derslerin ve seçmeli derslerin hangi amaca hizmet edeceği ve neden var olduğu 

rasyonel bir çerçevede açıklanamamaktadır. 

Öğretmen niteliğinin geliştirilmesi amacıyla öğretmen yetiştirme programlarının içerikleri, 

dersleri, yapısı ve uygulamaları ile ilgili değişikliklerin her bir programın amaçlarını ve çıktılarını 

başlangıç noktası olarak alması gerekmektedir. Merkezi yönetimin her bir programın amaçlarını ve 

çıktılarını temele alarak ‘çıktılar, süreçler ve uygulamalarla ilgili asgari standartların belirlenmesi’ ve 

bu standartların gerçekleştirilmesi ve ötesine geçilebilmesi için öğretmen yetiştiren kurumların özgün 

ve yenilikçi uygulamalar yapmasını teşvik eden bir yaklaşımı benimsemesi öğretmen eğitiminin 

kalitesinin artırılmasına daha çok katkı sağlayabilir (TEDMEM, 2019). 

Öğretmen adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda yapacakları öğretmenlik 

uygulaması çalışmalarına ilişkin usul ve esasların (MEB, 2018), yeniden tanımlanarak uygulama 

öğretim elemanına düşen öğretmen adayı sayısı en fazla sekiz, uygulama öğretmenine düşen öğretmen 

adayı sayısı da dört olarak belirlenmiştir. Uygulama okullarında ders başına düşen öğretmen adayı 

sayısı ise iki olarak belirlenmiştir. Ayrıca, aday öğretmenlere rehberlik edebilmek için uygulama 

öğretmenlerine ‘Öğretmenlik Uygulaması Eğitimi Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilmiş ve bu 
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kapsamda hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. Öğretmen adaylarına ilişkin her türlü iş ve 

işlemlerin MEBBİS üzerinden gerçekleştirilmesine başlanmıştır. TEDMEM (2019) raporuna göre, 

uygulama öğretim elemanı-öğretmen adayı-uygulama öğretmeni arasındaki etkileşimin istenen 

düzeyde olması için bu düzenlemeler yerinde bulunmaktadır. Uygulama okulları ve Eğitim Fakülteleri 

arasındaki ilişkiyi güçlendirecek, hem okul ortamını hem de fakültedeki kazanımları zenginleştirecek, 

çift yönlü fayda sağlanmasına katkı sağlayacak her türlü düzenleme desteklenmelidir. 

TEDMEM (2019) raporuna göre, her yıl öğretmen olarak atanabilmek için sınava giren aday 

sayısı, yıl bazında gerçekleştirilen atama sayıları ve öğretmen ihtiyacına yönelik yapılan açıklamalar 

bir arada değerlendirildiğinde, öğretmen yetiştirme ve atama uygulamalarının değiştirilmesi 

gerekmektedir. TEDMEM’in (2018a) bulgularına göre, Türkiye’de öğretmen yetiştiren lisans 

programlarına öğrenci seçimi üniversiteye öğrenci seçme ve kabul sisteminden farklı değildir. 

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları ise genellikle hayat boyu öğrenme kapsamında ele 

alınmakta ve kontenjanları YÖK tarafından sınırlandırılmamaktadır. Yani ihtiyaçtan bağımsız, çok 

sayıda öğretmen adayının öğretmen olmanın gerektirdiği eğitimleri almaları sağlanarak istihdam 

konusu toplumsal bir sorun haline getirilmektedir. TEDMEM raporuna göre, Türkiye’de benimsenen 

ancak ihtiyaçlarla uyumlu olmayan öğretmen seçme ve yetiştirme sürecinin sürdürülebilir olmadığı 

belirtilerek şu önerilerde bulunulmuştur (TEDMEM, 2018b):  

a) Öğretmen yetiştiren programların kontenjanlarının öğretmen ihtiyacı ile uyumlu bir şekilde 

sınırlandırılması,  

b) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programlarının sadece öğretmen yetiştirmek üzere 

açılmış yükseköğretim programı bulunmayan alanlarda öğretmen ihtiyacının karşılanması ile 

öğretmen yetiştirme lisans programları tarafından karşılanamayan sayıda öğretmen ihtiyacının 

giderilmesi amacıyla açılması, 

c) Öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarına öğrenci kabulünün üniversiteye öğrenci 

seçme ve kabulünden farklılaştırılması; yetenek, yetkinlik, beceri ile insana ve öğrenmeye yönelik 

tutumların çoklu yöntem ve araçlarla değerlendirilmesine dayalı bir seçme ve yerleştirme 

gerçekleştirilmesi. 

TEDMEM (2019) raporunda da belirtildiği üzere, öğretmenlerin meslekî gelişim ihtiyaçlarının 

belirlenmesine yönelik belirsizlikler devam etmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin mesleki statüleri, 

çalışma koşulları, özlük hakları, mesleki nitelikleri, okulların yönetim ve denetiminin geliştirilmesi 

yoluyla öğrencilerin iyi olma hali, bütünsel olarak gelişimi ve akademik olarak öğrenmelerini güvence 

altına almayı esas alan kapsamlı bir Öğretmenlik Meslek Kanununa ihtiyaç bulunmaktadır. 

 SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de nitelikli bir öğretmen yetiştirme ve geliştirme 

sisteminin geliştirilerek uygulanabilmesi için öğretmenliğe yönelik hizmet öncesi eğitim, öğretmen 

adaylarının mesleğe kabulü ve istihdamı, adaylık ve uyum eğitimlerinin geliştirilmesi ve yeniden 

düzenlenmesi gerekmektedir. Öğretmen ihtiyacının belirlenmesi ve ihtiyaca göre öğretmen yetiştirme 

programlarına öğrenci alımının sağlanması zorunluluk haline gelmiştir. Öğretmen adaylarının değişen 
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öğrenme yaklaşımlarına ve öğrenme ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirilmesi ön planda tutulmalıdır. 

Ayrıca, öğretmelerin kariyer gelişimleri ile ödüllendirme sisteminin geliştirilmesi, öğretmenlik 

mesleğinin statüsünün yeniden ele alınarak geliştirilmesi ve etkili bir öğretmen yetiştirme ve 

geliştirme stratejisinin belirlenerek uygulanması yararlı olacaktır.  

19.Millî Eğitim Şûrası (MEB, 2014), Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (2017a), 

Öğretmen Strateji Belgesi (2017b), MEB 2015-2019 Stratejik Planı (2015), MEB 2023 Eğitim 

Vizyonu Belgesi (2018) ve  On Birinci Kalkınma Planı (2019) gibi bazı önemli üst politika 

metinlerinde geleceğe yönelik hedefler arasında ağırlıklı olarak öğretmen yetiştirme ve öğretmenlerin 

meslekî gelişimlerini sağlamaya yönelik hedeflere yer verilmesi, Türkiye’de mevcut öğretmen 

yetiştirme ve geliştirme sisteminin sürdürülebilir olmadığını ve mutlaka geliştirilmesi gerektiğini 

doğrulamakta ve desteklemektedir. 

ÖNERİLER 

Bu sonuçlara dayalı olarak, adaylık sürecinden itibaren öğretmenlerin kişisel ve mesleki 

gelişim faaliyetlerinin niteliğini artıracak eğitim politikalarının uygulanması gerektiği söylenebilir. 

Bunun için öncelikle, öğretmenlerin kişisel ve meslekî gelişim ihtiyaçları belirlenmelidir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre, toplumda öğretmenlik mesleğine yönelik algının iyileştirilmesi için 

öğretmenlik mesleğinin statüsünün güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, öğretmenlerin çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi, kariyer basamakları sisteminin uygulanması, mesleki gelişim ve akademik 

başarının ödüllendirilmesi sisteminin uygulanması yararlı olabilir. 

KAYNAKLAR 

Aksoy, E. & Gözütok, F. D. (2017). Farklı öğretmen eğitimi programları ve paradigmalarının 

karşılaştırmalı analizi. İlköğretim Online, 16 (4), 1672-1688. doi: 10.17051/ilkonline.2017.342984 

Akyüz, Y. (2012). Türkiye’de öğretmenlerin toplumsal değişmedeki etkileri (1839-1950). Ankara: 

Pegem Akademi. 

Atanur-Başkan, G. & Aydın, A. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı 

bir bakış. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), 35-42 

Bümen, N. T., Ateş, A., Çakar, E., Ural, G., & Acar, V. (2012). Türkiye bağlamında öğretmenlerin 

meslekî gelişimi: Sorunlar ve öneriler. Millî Eğitim Dergisi, 194, 31-50. 

Can, E. (2014). Öğretmenlerin meslekî gelişimleri: Engeller ve öneriler. Öğretmen Yetiştirme 

Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV-ISPITE2014. 15-16 Mayıs 2014. Bildiri özetleri içinde, 

(s.59-62). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

Connel, R. (2009). Good teachers on dangerous ground: Towards a new view of teacher quality 

and professionalism. Critical Studies in Education, 50 (3), 213-229. 

Elçiçek, Z. (2016). Öğretmenlerin mesleki gelişimine ilişkin bir model geliştirme çalışması. 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. 

Kesen, İ. & Öztürk, M. (2019). Etkili öğretmen meslekî gelişimi, etkinlik temelli öğretmen eğitimi 

yaklaşımı. İstanbul: SETA Yayınları. 

MEB. (2014). 19. Millî Eğitim Şûrası Kararları, http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_ 

dosyalar/35/27/719973/dosyalar/2015_02/02041116_19.millieitimuraskararlar.pdf adresinden erişilmiştir. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

624 

MEB. (2015). Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı. http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_ 

dosyalar/2015_09/10052958_10.09.2015sp17.15imzasz.pdf adresinden erişilmiştir. 

MEB. (2017a). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme 

Genel Müdürlüğü. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_ dosyalar/2017_12/11115355_ YYRETMENLYK_ 

MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf adresinden erişilmiştir.  

Millî Eğitim Bakanlığı. (2017b). Öğretmen strateji belgesi 2017-2023.Öğretmen Yetiştirme ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğü. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_ 06/09140719_ 

Strateji_Belgesi_Resmi_Gazete_sonrasY_ilan.pdf  adresinden erişilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Güçlü yarınlar için 2023 eğitim vizyonu belgesi. 

http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf  adresinden erişilmiştir. 

Resmî Gazete. (2019). Temmuz 2019, Sayı: 30840. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/.pdf   

tarihinde erişilmiştir. 

Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı), 10 (3), 63-82. 

TEDMEM. (2018a). 2017 Eğitim değerlendirme raporu. Ankara: Türk Eğitim Derneği. 

TEDMEM. (2018b). Öğretmenlik meslek kanunu öneri metni. 

https://tedmem.org/yayin/ogretmenlik-meslek-kanunu-oneri-metni  adresinden erişilmiştir. 

TEDMEM. (2019). 2018 eğitim değerlendirme raporu (TEDMEM Değerlendirme Dizisi 5). 

Ankara: Türk Eğitim Derneği. 

Tekışık, H. H. (1986). Türkiye’de öğretmenlik mesleği ve sorunları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 

11(116), ss. 1-9. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/88438  adresinden erişilmiştir. 

Verloop, N., Driel, J. V., & Meijer, P. (2001). Teacher knowledge and the knowledge base of 

teaching. International Journal of Educational Research, 35 (5), 441-461. 

 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

625 

Öğretmen Adaylarının Kariyer Uyumluluklarının Çözüm Odaklı Olma Açısından İncelenmesi 

 

Prof. Dr. Ali ERYILMAZ 

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

erali76@hotmail.com 

Melike ARABACI 

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

pd.melikearabaci@gmail.com 

Ayşenur AYGÜN 

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

aysenuraygun28@gmail.com 

 

ÖZET 

Mesleklerin temelini, bireylerin belirli bir alanda faaliyet içerisinde bulunarak diğerlerinin yararına bir 

şeyler üretme ve bu üretimin karşılığında da yaralanabileceği başka şeyleri elde etme amacı oluşturur 

(Kuzgun,2014). Bireyin mesleği, bireye toplumla bütünleşme, topluma uyumunu sağlayan bir bütünleşme 

mekanizması sunmaktadır (Savickas, 2005). Sağlıklı insanlar, üreterek kapasitelerini kullanırlar, kendilerini 

geliştirirler ve bunun sonucunda haz ve doyum sağlarlar bu bakımdan meslekler ekonomik bir getirinin daha 

ötesinde, var olan kapasiteyi kullanma ve kendini gerçekleştirebilmenin yoludur (Kuzgun,2014). Bireylerin 

kendilerini gerçekleştirmeleri aynı zamanda benliklerini ve kimliklerini keşfetmeleri anlamına da gelmektedir 

(Arnet, 2001). Kariyer gelişimi ile benlik arasındaki ilişkileri ifade eden kavram kariyer uyumluluğudur. Bu 

araştırma öğretmen adaylarının çözüm odaklı düşünme ve kariyer uyumluluğu düzeyleri incelenmek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 201 (152 kadın; 49 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama 

aracı olarak Kariyer Uyumluluğu Ölçeği ve Çözüm Odaklı Envanter kullanılmıştır. Bu çalışma, kariyer 

uyumluluğu ile çözüm odaklı düşünme arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için ilişkisel tarama desende 

tasarlanmıştır. Çalışmanın bağımlı değişkeni kariyer uyumluluğu, bağımsız değişkeni ise çözüm odaklı 

düşünmedir. Verilerin analizi için basit regresyon tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde hem 

kariyer planı hem de kariyer keşif alt boyutu için, çözüm odaklı olmanın hedefe yönelim alt boyutunu önemli 

ölçüde yordadığı görülmektedir. Bu çalışma, öğretmen adaylarının çözüm odaklı düşünme ve kariyer 

uyumluluğunu incelemeyi hedeflemiştir. Çalışmanın sonuçları öğretmen adaylarının kariyer uyumluluklarını 

arttırmak amacıyla kullanılabilir. Literatür incelendiğinde bu iki değişkenin birlikte incelendiği bir araştırma 

bulgusuna rastlanmamıştır. Bu bağlamda her iki değişkenin birlikte ele alınacağı daha fazla araştırmaya 

gereksinim vardır. Bu çalışmada veriler yalnızca öğretmen adaylarından toplanmıştır. Farklı bölüm,yaş ve 

meslek grupları üzerinde bireylerin çözüm odaklı olmaları ve kariyer uyumluluğu arasındaki ilişki incelenebilir. 

Anahtar Kavramlar: Kariyer Uyumluluğu, Çözüm Odaklı Düşünme, Öğretmen Adayı 

ABSTRACT 

The basis of professions is to create something for the benefit of others by operating in a specific area 

and to obtain other things that can benefit from this production (Kuzgun, 2014). The profession of the individual 

presents an integration mechanism that provides integration with the society and adaptation to the individual 

(Savickas, 2005). Healthy people use their capacities to produce, improve themselves, and as a result provide 

pleasure and satisfaction. In this respect, professions are the way to use the existing capacity and realize itself 

beyond an economic return (Kuzgun,2014). Individuals' self-realization also means discovering their identity and 

identity (Arnet, 2000).The concept that defines the relationship between career development and self is career 

adabtability. This research was conducted to examine the solution-focused thinking and career adaptability levels 
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of teacher candidates. The study group consist of 201 (152 females, 49 males) teacher candidates. The data were 

collected by the Career Adaptability Scale and The Solution Focused Inventory. This work was designed in 

relational screening design to reveal the relationship between career adaptability and solution-focused thinking. 

Regression analysis technique was used for data analysis. When the findings are examined, it is seen that the 

solution orientated focuses on the target orientation sub-dimension is very significant for both the career plan 

and the career discovery sub-dimension. The aim of this study was to examine teacher solution focuses thinking 

and career adaptability. The results of the study can be used to improve the career adaptability of teacher 

candidates. When the literature is examined, no findings of research were examined. In this context, there is a 

need for further research in which both variables will be considered together. In this study, data were collected 

only from teacher candidates. The relationship between the solution focused and career adaptability of 

individuals on different departments, ages and occupational groups can be examined. 

Keywords: Career Adaptability, Solution Focused Thinking, Teacher Candidates 

 

GİRİŞ 

Mesleklerin temelini, bireylerin belirli bir alanda faaliyet içerisinde bulunarak diğerlerinin 

yararına bir şeyler üretme ve bu üretimin karşılığında da yaralanabileceği başka şeyleri elde etme 

amacı oluşturur (Kuzgun,2014). Bireyin mesleği, bireye toplumla bütünleşme, topluma uyumunu 

sağlayan bir bütünleşme mekanizması sunmaktadır (Savickas, 2005). Sağlıklı insanlar, üreterek 

kapasitelerini kullanırlar, kendilerini geliştirirler ve bunun sonucunda haz ve doyum sağlarlar bu 

bakımdan meslekler ekonomik bir getirinin daha ötesinde, var olan kapasiteyi kullanma ve kendini 

gerçekleştirebilmenin yoludur (Kuzgun,2014). Bireylerin kendilerini gerçekleştirmeleri aynı zamanda 

benliklerini ve kimliklerini keşfetmeleri anlamına da gelmektedir (Arnet, 2001). Kariyer gelişimi ile 

benlik arasındaki ilişkileri ifade eden kavram kariyer uyumluluğudur.  

Kariyer, uyumluluğu literatürü incelendiğinde bu kavramın çeşitli şekillerde ele alınıp 

incelendiği görülür. Örneğin Savickas (1997), kariyer uyumluluğunu yetenekler açısından 

değerlendirmiştir. O, kariyer uyumluluğunu; bireyin kariyer süreci içerisinde karşısına çıkan 

öngörülen ya da öngörülemeyen durumlardaki değişimlerle baş etme düzeyi ve değişikliklere uyum 

sağlama yeteneği olarak açıklamıştır. Başka araştırmacılar ise kariyer uyumluluğunu; bireylerin 

öngörülemez kariyer olayları sonucunda yaptıkları planlarını, yeni iş sorumlukları ile baş etme 

düzeylerini ve değişiklik gösteren kariyerleri ile baş etmeye ilişkin mevcut kapasitelerine ilişkin 

algılarını içeren çok boyutlu bir yapı olarak görmüşlerdir (Rottinghaus, Day ve Borgen,2005; Savickas 

ve Porfeli ,2011).  

Savickas (2005) kariyer uyumluluğunu ilgilenme, kontrol, merak ve güven boyutları olacak 

şekilde dört boyut ile açıklamıştır. Zikic ve Klehe (2006) ise kariyer uyumluluğunun kariyer keşfi ve 

kariyer planı olarak iki alt boyuttan oluştuğunu ifade etmişlerdir. Eryılmaz ve Kara (2016) da kariyer 

uyumluluğunu iki boyut olarak tanımlamışlardır. Kariyer keşfi kendi içerisinde iki alt boyuta daha 

ayrılmaktadır; kendini keşif ve çevreyi keşif.  Kendini keşif, bireyin kariyer gelişimi sürecinde kendini 

tanıması için, ilgilerini, değerlerini ve deneyimlerini keşfetmesidir. Çevreyi keşif ise bireyin meslekler 

ve iş yaşamı hakkında bilgi toplayarak kariyer seçeneklerini araştırmasıdır. Kariyer planı ise kariyer 

gelişim sürecinde amaçlar belirleyip bu amaçlarını ortaya koymaya çalışmasına denilmektedir.  
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Öğretmenlik mesleği, öğrencilere problem çözme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Aynı zamanda bu meslek, sınıf ortamında bir öğretim ve değerlendirme yöntemi olarak sorun çözmeyi 

ve de çözüm odaklı olmayı gerektirmektedir (Krulik & Rudnick, 1987).   Bu noktada çözüm odaklı 

yaklaşıma değinmek gerekir. Bireylerin var olan güçlerine, kaynaklarına ve sorun çözme becerisine 

sahip olduğunu kabul eden yaklaşım çözüm odaklı düşünme yaklaşımdır (Karahan, 2016). Bu 

bakımdan iyilik öz yeterliliği artırır ve iyilik halini olumlu yönde etkiler (Karahan ve Hamarta, 2015) 

Bu yaklaşım da sorunlar ve onların nedenlerine odaklanmaktan kaçınılır; sorun üzerinde durulmaz, 

çözüm üzerinde durulur ve geçmişle çözüm arasında bir nedensellik kurulmaz. (Karahan ve Hamarta, 

2015; Doğan,2016). Geçmişle çözüm arasında bir nedensellik kurulmadığı için de yalnızca şimdi ve 

gelecek üzerinde odaklanılır bu bakımdan problem odaklı düşüncenin tam tersidir. (Doğan, 2016). 

Çözüm odaklı düşünmek üç alt boyutu içerir. Bunlar hedefe yönelim, kaynakları harekete geçirme ve 

problemden ayırmadır. Hedefe yönelim boyutu yaklaşım hedeflerinin ve aktif öz düzenlemenin ifade 

edilerek ve kullanılarak çözüm inşasına doğru yönelmeyi ifade eder. Kaynakları harekete geçirme 

büyük çapta, farklı türlerdeki kişisel ve bağlamsal kaynakları ve kişisel güçleri tanımayı, kabul etmeyi 

ve bunları etkin hale geliştirmek ile ilgilidir. Son boyut problemden ayırma boyutu ise problemden 

ayrılabilmeyi, mevcut kaynaklarının farkında olmayı ve kaynakların kullanımından daha fazlası 

olduğunu ifade etmektedir (Grant, 2011).  

Kariyer uyumluluğu ile ilgili literatür incelendiğinde, öğretmen adaylarının üzerinde yapılmış 

çeşitli araştırmalara rastlanmaktadır. Örneğin McLennan, McIIveen ve Perera (2017) öğretmen 

adaylarının öz yeterliliklerinin kariyer uyumlarıyla ilişkili olduğunu bildirmişlerdir.   Eryılmaz ve 

Kara (2018) farklı bölümlerde öğrenimlerine devam eden öğretmen adaylarını kariyer 

uyumluluklarını, cinsiyet ve algılanan kontrol açından incelemişler ve algılanan kontrol ve kariyer 

arasında anlamlı ilişkiler olduğu ve aday kadın öğretmenlerin kariyer uyumlulukları, aday erkek 

öğretmenlere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Erus ve Zeren (2017) öğretmen 

adaylarının kariyer uyumluluklarını incelemişler ve mesleği bilinçli bir şekilde seçen öğretmen 

adaylarının, diğer öğretmen adaylarına göre kariyer uyumlarının daha yüksek olduğu ifade etmişlerdir. 

Gerçek (2018) ise öğretmen adaylarının mesleki kaygılarının kariyer uyumluluğu üzerindeki etkisini 

incelemiş ve öğretmen adaylarının, mesleki kaygılarının artması sonucunda kariyer uyumlarının 

azaldığı sonucuna ulaşmıştır.  

Karahan ve ark. (2017)  öğretmen adaylarının çözüm odaklı düşünme ve empati seviyelerini 

incelemişlerdir. 253 öğretmen adayından elde edilen sonuçlara göre çözüm odaklı düşünme ve empati 

seviyesi arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının çözüm 

odaklı düşünmelerinin ve empati seviyelerinin cinsiyet ve bölüm değişkenine göre de anlamlı 

farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca çözüm odaklı düşünmenin alt boyutlarından 

hedefe yönelim ve kaynaklara harekete geçirme alt boyutlarının öğretmen adaylarının empati düzeyi 

anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür. Burwell ve Chen (2006) çözüm odaklı yaklaşımın  

ilkelerine dayanarak bir kariyer danışmanlığı modeli geliştirilmiştir. Modelde çözüm odaklı yaklaşım 

kariyer danışmanlığına teorik ve teknikler bağlamında uyarlanmasının kariyer danışmanlarının 

mesleki refahını arttıracağı savunulmuştur. Sonuç olarak literatür incelendiğinde çözüm odaklı olmak 

ile kariyer uyumluluğu arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmaların olmadığı görülür. Bu çalışmanın 

amacı, kariyer uyumluluğu ile çözüm odaklı olma arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. 
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YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Bu çalışma, kariyer uyumluluğu ile çözüm odaklı düşünme arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak 

amacıyla ilişkisel tarama desenindedir. Bu ilişkiyi ortaya koymak amaç belirlenmiştir. Bu amaç şu 

şekildedir: Öğretmen adaylarının, çözüm odaklı düşünme stilleri, kariyer uyumluluğunu anlamlı bir 

şekilde yordamakta mıdır? Araştırmanın bağımlı değişkeni kariyer uyumluluğu, bağımsız değişkeni 

ise çözüm odaklı düşünmedir. Araştırmaya başlanılmadan önce kullanılan ölçekler uygun bir şekilde 

düzenlenip iki hafta içerisinde çalışma grubuna bireysel olarak uygulanmıştır.  

Çalışma Grubu 

Bu araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Eğitim Fakültelerinin 3. ve 4. Sınıflarında 

öğrenim gören 201 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada yer alan öğretmen 

adaylarının 152’si kadın ve 49’u erkektir. Kadınların yaş ortalaması 21.11 iken erkeklerin ortalaması 

22.06’dır. Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretmen adayları Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmektedirler. 

Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada, öğretmen adaylarına Genel Kariyer Uyumluluğu Ölçeği ve Çözüm Odaklı 

Envanter kullanılmıştır. Ölçeklere ait psikometrik özellikler aşağıda açıklanmıştır. 

Kariyer Uyumluluğu Ölçeği: Eryılmaz ve Kara (2016) kişilerin kariyerlerine uyum 

seviyelerini ölçmek maksadıyla  Kariyer Uyumluluğu Ölçeği’ni geliştirmişlerdir. İki alt boyutlu olan 

ölçek plan ve keşif boyutlarından oluşmuştur. Ölçek içerisinde toplam 10 madde olup maddeler 5’li 

likert tarzındadır.  Keşif alt boyutunun hesaplanan iç tutarlılık sayısı 0.84 iken, plan alt boyutunun 

hesaplanan iç tutarlık katsayısı 0.71’dir. Ölçeğin tümünün iç tutarlılık sayısı ise 0.85’tir. Keşif ve plan 

alt boyutlarında test-tekrar test yöntemiyle hesaplanan güvenirlik katsayıları ise sırasıyla 0.82 ve 

0.87’dir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre toplam açıklanan varyansı % 55.87 olan 

iki boyutlu bir ölçek elde edilmiştir.Faktör yükleri 0.57 ile 0.80 arasında değişen ölçeğin, ölçüt 

geçerliliği için Kariyer Geçerliliği ölçeği ile korelasyon analizi yapılmıştır.Analizden elde edilen 

sonuca göre iki ölçek arasında 0.64 yüksek düzeyde bir anlamlı ilişki bulunmuştur. Ölçeğe doğrulayıcı 

faktör analizi yapılarak yapı geçerliliği hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre ölçeğin RMSEA 

değerinin 0.071; serbestlik derecesinin 34 ve kay kare değerinin ise 70.75 olduğu görülmüştür. Kay 

kare değerinin serbestlik derecesine bölümüne (70.75/34= 2.08) göre 2.08 değerine ulaşılmıştır. 

Doğrulayıcı faktör analizine göre ölçeğin uyum iyiliği değerleri NFI, 0.95; NNFI, 0.97; IFI, 0.98; CFI, 

0.98; GFI, 0.94 ve AGFI değeri ise 0.90 olarak görülmüştür. 

Çözüm Odaklı Envanter: Grant ve ark. (2012) tarafından geliştirilen Şanal-Karahan ve 

Hamarta (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Çözüm Odaklı Envanter, çözüm odaklı düşünmeyi 

ölçmektedir. Envanter toplam 12 madde, 3 alt boyut içermekte ve 6’lı likert şeklindedir. Alt boyutlar 

sırasıyla; Problemden ayırma, hedefe yönelim ve kaynakları harekete geçirme şeklindedir. Problemden 
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ayırma alt boyutundaki 1. 2. 4. Ve 5. Maddeler ters olarak puanlanmaktadır. Ölçeğin orjinali ve 

Türkçe’ye çevrilmiş olan form arasında yapılan dilsel eşdeğerlik çalışması yapılmış ve iki formun da 

eşdeğer olduğu görülmüştür. Formların eşdeğerliği görüldükten sonra geçerlik ve güvenilirlik 

analizleri yapılmış ve analiz sonuçlarına göre problemden ayırma alt boyutunda 92;  hedefe yönelim  

alt boyutunda .94  ve  kaynakları harekete  geçirme  alt boyutunda ise .91 olduğu görülmüştür. 

Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre elde edilen 3 faktörün içinde bulunan 12 maddenin faktör 

yükleri .50 üzerinde olduğu için faktör analizi sonucunda ölçekten madde atımı yapılmamıştır.  

Doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen bulgulara göre modelin iyi seviyede uyum verdiği ve 

ölçeğin orijinal faktör yapısının, uyarlanmış olan versiyonunun faktör yapısıyla uyuştuğu görülmüştür. 

İç tutarlık katsayıları problemden ayrılma, hedefe yönelim ve kaynakları harekete geçirme sırasıyla 

.77, .84 ve .70 şeklindedir. (Karahan-Şanal & Hamarta, 2015).  

BULGULAR 

Tablo 1: Betimsel İstatistikler 

 N Ortalama SS 

Plan 201 14.87 3.05 

Keşif 201 24.16 4.07 

Problemden Ayırma 201 13.63 3.94 

Hedefe Yönelim 201 18.10 3.30 

Kaynaklardan Hareket 201 18.58 2.98 

 

Çalışmada yer alan değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Elde edilen bulgular, Tablo-1’de gösterilmiştir.  

Tablo 2: Kariyer Uyumluluğu, Kariyer Uyumluluğunun Alt Boyutları ve Çözüm Odaklı Olma 

Arasındaki Korelasyonu Gösteren Pearson Korelasyon Tablosu  (N=201) 

Değerler 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 

1.Problemden Ayırma 1       

2.Hedefe Yönelim ,200** 1      

3. Kaynakları Harekete 

Geçirme 

,139* ,298** 1     

4.Çözüm Odaklı Olma ,711** ,707** ,641** 1    

5.Plan ,074 ,494** ,004 ,275** 1   

6.Keşif ,182** ,419** ,213** ,389** ,572** 1  

7.Kariyer Uyumluluğu ,153* ,508** ,139* ,382** ,849** ,919** 1 

*p<.05, ** p<.01  

Kariyer uyumluluğu iki alt boyutu (plan, keşif) ve toplam puanı ile Çözüm Odaklılık 

Ölçeği’nin üç alt boyutundan (Problemden Ayırma, Hedefe Yönelim, Kaynakları Harekete Geçirme) 

ve toplam puanından alınan puanlar arasındaki korelasyonu belirlemek için Pearson Korelasyon 

Katsayısı hesaplanmıştır ve elde edilen sonuçlar Tablo 2’de ifade edilmiştir.  Sonuçlara göre en 

yüksek ilişki kariyer uyumluluğunun toplam puanı ile Çözüm Odaklı Envanterin ‘Hedefe Yönelim’ alt 

boyutu arasında görülmektedir.  (r= .508, p<.01) 
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Tablo 3: Çözüm Odaklılığın Kariyer Keşfini  Yordamasına İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler B SH ß T p 

Sabit 8.896     

Problemden ayırma

  

-.01 .048 -.014 -.217 .829 

Hedefe Yönelim .502 .060 .544 8.387 .000** 

Kaynakları Harekete 

Geçirme 

-.16 .066 -.156 -2.436 .016* 

F= 23.937   R= .517       R2=.267 

* p < .05,  ** p < .01 

Araştırmada regresyon analizi yapılmıştır. Analiz bulguları incelendiğinde üç değişkenin 

regresyon eşitliğinde yer almasıyla oluşan regresyon katsayısı (R=.517, R2=.267,  F= 23.937, p<.01  ) 

istatiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Bulunan üç değişken kariyer planındaki varyansın %26.7’sini 

açıklamaktadır.  Tablo 3  incelendiğinde hedefe yönelimin kariyer planını pozitif yönde ve anlamlı 

düzeyde (ß=.544, p<.01 ) yordadığı görülmektedir.  

Tablo 4: Çözüm Odaklılığın Alt Boyutlarının Kariyer Keşfini  Yordamasına İlişkin Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler B SH ß T p 

Sabit 12.228     

Problemden ayırma  .099 .068 .095 1.454 .148 

Hedefe Yönelim .461 .084 .374 5.490 .000** 

Kaynakları Harekete Geçirme .121 .092 .089 1.317 .189 

F= 15.685 R=.439 R2=.193 

* p < .05,  ** p < .01 

Analiz bulguları incelendiğinde üç değişkenin regresyon eşitliğinde yer almasıyla oluşan 

regresyon katsayısı (R=.439, R2=.193,  F= 15.685, p<.001  ) istatiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. 

Bulunan üç değişken kariyer planındaki varyansın %19.3’ünü açıklamaktadır. Tablo incelendiğinde 

hedefe yönelim alt boyutunun  kariyer keşif alt boyutunu pozitif yönde ve anlamlı düzeyde (ß=.374, 

p<.001 ) yordamaktadır.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının kariyer uyumluluklarının çözüm odaklı düşünme 

açısından incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hem kariyer keşfi için hem de 

kariyer planı için, çözüm odaklı olmanın hedefe yönelim alt boyutunun önemli bir yordayıcı olduğu 

bulunmuştur. Hedefe yönelim arttıkça, öğretmen adaylarının kariyer uyumlulukları da artmaktadır.  

Literatürde öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının kariyer uyumlulukları öz yeterlilik 

(McLennan, McIIveen ve Perera, 2017), cinsiyet ve algılanan kontrol (Eryılmaz ve Kara, 2018), 

kariyer arzusu ve kariyer uyum yetenekleri (Eryılmaz & Kara, 2018), öğretmenlik mesleğine bilinçli 

yönelim (Erus & Zeren, 2017) gibi noktalarda incelenmiştir. Öte yandan öğretmen adayları üzerinde 

çözüm odaklı olma ve empati düzeyi (Karahan ve ark., 2017) arasındaki ilişkinin incelenmesi dışında 

ulusal literatürde çalışmaların olmadığı görülür. Sonuç olarak bu çalışma üzerinde çok az çalışma olan 

bir konuda yürütüldüğü için ve iki değişkenin birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koyduğu için 

literatüre katkı sağlamıştır denilebilir.  
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Bu çalışmada, çözüm odaklı düşünme boyutlarından sadece hedefe yönelimli olmanın, kariyer 

uyumluluğu ile ilişkili olmasının nedeni kariyer uyumluluğunun doğasında aranabilir. Meslek seçimi, 

çalışmaya ya da bir işe başlama aktivitesiyken; kariyer ise, çalışma yaşamının tümünü kaplamış olan 

süreçtir (Yazıcı, 2009; Bakioğlu ve Asyalı, 2005).  Kariyer bireylerin, üretken dönemlerinde çalışmaya 

başladığı, geliştirdiği ve genelde çalışma hayatının sonuna kadar sürdürdüğü iş ya da meslek olup 

üstlenilmiş olan işlerin dışında, işle ilgili olan tutum ve davranışların algılanmasını da içermektedir 

(Bakioğlu ve Asyalı, 2005). Bireyler sevdiği, kendilerini açıkça ifade edebildiği ve daha da önemlisi 

kişiliğine ve yeteneklerine uygun bir iş seçimiyle kariyerlerini şekillendirmektedirler (Kozak ve 

Dalkıranoğlu,2013).  Ancak bu süreç sabit değil sürekli değişmektedir. Değişen kariyer koşullarına 

uyum sağlamak ise kariyer uyumluluğu anlamına gelmektedir (Savickas, 1997). Kariyer uyumluluğu 

değişken bir süreç olarak değerlendirildiğinde, bireylerin ya da öğretmen adaylarının çözüm odaklı 

olma noktasında en çok hedefe yönelime ihtiyaçlarının olduğu görülmektedir. Değişen iş ve kariyer 

koşullarında, yeni hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmaya çalışma önemlidir. Böylece sürekli bir 

şekilde hedefe yönelik olmak, öğretmen adaylarının kariyer uyumluluklarını da yükseltmektedir.   Bir 

başka deyişle öğretmen adayları da sürekli değişen koşullara uyum sağlamaktadırlar.  

Bu çalışma, öğretmen adaylarının çözüm odaklı düşünme ve kariyer uyumluluğunu 

incelemeyi hedeflemiştir. Çalışmanın sonuçları öğretmen adaylarının kariyer uyumluluklarını 

arttırmak amacıyla kullanılabilir. Literatür incelendiğinde bu iki değişkenin birlikte incelendiği bir 

araştırma bulgusuna rastlanmamıştır. Bu bağlamda her iki değişkenin birlikte ele alınacağı daha fazla 

araştırmaya gereksinim vardır. Bu çalışmada veriler yalnızca öğretmen adaylarından toplanmıştır. 

Farklı bölüm,yaş ve meslek grupları üzerinde bireylerin çözüm odaklı olmaları ve kariyer uyumluluğu 

arasındaki ilişki incelenebilir. 
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ÖZET 

Bu araştırma ile ortaokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının ve KOP-KİTAPP uygulamasının 

ortaokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama 

modeli ve deney-kontrol gruplu son test desen kullanılmıştır. Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde basit 

seçkisiz örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Deney grubu (N=300) ve kontrol grubu (N=285) olmak üzere 

Konya il merkezindeki bir ortaokulda öğrenim gören toplam 585 öğrenci ile araştırma yürütülmüştür. Araştırma 

verilerinin toplanmasında İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde verilerin normal dağılım gösteriyor olması nedeniyle parametrik 

betimsel istatistikler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuca göre öğrencilerin okumaya yönelik 

tutumları sınıf ve bilgisayar kullanma saati açısından anlamlı farklılık göstermektedir. KOP-KİTAPP uygulaması 

öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında olumlu etkiye sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: KOP-KİTAPP Uygulaması, Okumaya Yönelik Tutum, Ortaokul Öğrencileri 

An Analysis of Secondary School Students' Reading Attitudes and the Effects of Kop-Kitapp 

Application on Secondary School Students' Reading Attitudes 

ABSTRACT 

 The aim of this study is to research the attitudes of secondary school students towards reading and the 

effect of  KOP-KİTAPP application on the attitudes of secondary school students towards reading. In this 

research, screening model and post-test design with experimental-control group pattern were used. In the 

determination of the sample of the research, simple random sampling method was adopted. The study was 

conducted with 585 students in a secondary school in Konya, experimental group (N=300) and control group 

(N=285). Reading Attitude Scale for Secondary School Students were used to collect the research data. 

Parametric descriptive statistics were used in the analysis of the research data due to the normal distribution of 

the data. According to the results of the study, students' attitudes towards reading showed significant differences 

in terms of class and computer usage hours. KOP-KİTAPP application has a positive effect on students' attitudes 

towards reading. 

Keywords: KOP-KİTAPP Application, Attitude towards Reading, Secondary School Students 
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GİRİŞ 

Okuma; basılı sözcükleri duyu organları yoluyla algılama ve bu sözcükleri anlamlandırarak 

yorumlamayı ve kavramayı gerektiren bir süreç olarak tanımlanabilir (Ruşen, 2001; Özdemir, 2002). 

Yalçın’a (2002) göre okuma, insanların kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları özel sembollerin 

duyu organları yoluyla algılanarak beyin tarafından yorumlanması ve değerlendirilmesidir. Akyol’a 

(2006) göre okuma, yazar ve okuyucu arasında kurulacak aktif ve etkileşimli iletişimi gerekli kılan 

dinamik bir anlam kurma sürecidir. Yıldız ve Ceviz (2008) ise okumayı gözlerle başlayıp, beyinde 

gelişerek süren ve bellekte noktalanan bir takım koordineli etkinlikler bütünü olarak ifade etmektedir. 

Okuma, bir metni seslendirme, anlayabilme, yorumlayabilme, eleştirebilme ve çok yönlü 

değerlendirmeyi içeren karmaşık bir yapı olmakla birlikte fiziksel ve zihinsel bir süreci kapsamaktadır 

(Yalınkılıç, 2007). Okuma kavramı ile ilgili farklı tanımlar yapılmasına rağmen her tanımda okumanın 

daha çok zihinsel bir süreç olduğuna vurgu yapıldığı görülmektedir (Bamberger, 1990). Eğitim 

sürecinde bireylerin okuma becerisini kazanması, geliştirmesi ve alışkanlık haline getirmesinin 

sağlanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle bireylere sadece okuma becerisini kazandırmak değil aynı 

zamanda bireyin okumayı sevmesini ve okuma alışkanlığı edinmesini amaçlamak ve sağlamak 

gerekmektedir. Bu da okumaya yönelik olumlu tutumların geliştirilmesi ile mümkün hale gelmektedir. 

Tutum; bir objeye karşı ya da objeye yönelik etki (Thurstone, 1931) olarak tanımlanabilir. 

Tezbaşaran’a (1996) göre tutum belirli bir kavram, nesne, durum ya da insanlara karşı öğrenilmiş, 

olumlu ya da olumsuz tepkide bulunma eğilimidir. Bu bağlamda tutumların öğrenilebilir, 

değiştirilebilir veya dönüştürülebilir olduğunu söylemek mümkündür. İnceoğlu (2000) ise tutumu 

bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesneye, toplumsal konuya veya olaya karşı deneyim, 

güdü ve bilgilerine dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal bir tepki eğilimi olarak 

tanımlamaktadır. Tutumlar yapılan bir işteki başarıyı etkileyen motivasyonun temel taşıdır (Özbay, 

Bağcı ve Uyar, 2008). Bireylerin okumaya yönelik motive olmasını, istek ve ilgi duymasını sağlayan 

etkenler tutumları ve meraklarıdır. Okumaya yönelik olumlu tutum içinde bulunan bireyler okumaya 

karşı ilgi ve istek duyarak okuma bilinci ve alışkanlığı kazanırken; olumsuz tutum içinde bulunan 

bireyler ilgi ve isteğe sahip olmayışları nedeniyle okuma bilinci oluşturamazlar.  

İlgili alanyazınında okumaya yönelik tutum öğrencinin okumaya yakın veya uzak durmasına 

neden olan (Alexander ve Filler, 1976), okuma ihtimalini arttıran veya azaltan, duygu ve durumların 

eşlik ettiği duygular sistemi (Smith, 1988) olarak tanımlanmıştır. Okuma becerisinin gelişimi 

öğrencinin okul hayatının başlangıcından başlayarak aşamalı bir biçimde ilerlemektedir ve bu süreçte 

içsel, ailesel ve okulla ilişkili etmenler okumaya yönelik tutumu olumlu veya olumsuz olarak 

etkilemektedir (Kocaarslan, 2016). Okuma eylemi içsel bir süreç sonucunda ortaya çıkmakta ve içsel 

motivasyonla sürdürülmektedir. Bireylerin okuma eylemlerinin kişisel bir tercih veya hoşnut olma 

olarak algılanması ve bu hoşnutluk sayesinde okuma eylemini yaşamı boyunca sürdürmesi okuma 

kültürünün oluşmasını sağlamaktadır. Ancak bireylerde içsel motivasyon, ilgi, istek ve güdülenme 

eksikliği okuma alışkanlığının edinilmesine ve okumaya yönelik olumsuz tutum sergilenmesine neden 

olabilmektedir. Öğrencilerin okumaya yönelik tutumları ailelerinin beklentileri veya inançları 

doğrultusunda şekillenebilmektedir (Black, 2006). Ev ortamında düzenli olarak kitap okunması, 

kitaplığın bulunması, kitap okuma için belli zamanların ayırılmış olması veya çocuğun ilgi duyduğu 

bir dergiye abone olmak (örneğin; bilimkurgu dergileri) olumlu tutum geliştirilmesi açısından 

önemlidir. Ayrıca çocuğun küçük yaşlardan başlayarak okuma etkinliklerinin içinde yer alması veya 
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bu ortamlarda bulunması okumaya yönelik olumlu tutum geliştirmesini sağlamaktadır (Vacca, Vacca, 

Gove, Burkey, Lenhart ve McKeon, 2003). Okul içinde okuma alışkanlığının kazandırılması 

öğretmenlerin öğrencilere rol model olmaları yoluyla sağlanabilmektedir. Sınıf içinde okuma 

alışkanlığının kazanılmasını sağlayacak tutum ve davranışlar sergileyen öğretmenler, öğrencilerin 

okuma eylemini içselleştirmelerine katkı sağlamaktadır. Öğretmenlerin öğrencileri ilgilerine, 

isteklerine ve ihtiyaçlarına uygun kitaplara yönlendirmeleri de okuma alışkanlığı kazanmalarında rol 

oynamaktadır. Çocukların okulda ve evde ilgi duydukları kitaplara ulaşabilmeleri ve ilgi alanlarının 

desteklenmesi okuma tutumu üzerinde etkili olmaktadır.  

Öğrenciler genellikle kendi kültürel ve ekonomik yaşantılarını yansıtan ve kendilerine tanıdık 

gelen metinleri okumayı tercih etmektedirler (McCarthy ve Moje, 2002). Öğrencilerin okuma 

tutumları okuma ile ilgili tecrübeleri ve okuma alışkanlığı edinmeleri ile ilişkilidir. Bir başka ifade ile 

sahip olunan bir beceriyle ilgili alışkanlık o beceriye karşı olan tutumu etkilemektedir (Aydoğan, 

2018) ve okumanın bir alışkanlık haline getirilmesinin tutumla doğru orantılı olduğu söylenebilir. 

Okuma alışkanlığının olduğu bir kültürel çevrede bulunma okumaya yönelik olumlu tutum 

geliştirmeye veya tam tersi bir durumun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Çocuklara okuma 

alışkanlığı kazandırmak için ilgilerini çekebilecek ve düzeylerine uygun kitaplar okumalarını 

sağlamak gerekmektedir (Karatay, 2011). Lazarus ve Callahan (2000) öğrencilerin okul yılları 

ilerledikçe okumaya karşı olumsuz tutum içinde bulunduklarını belirtirken; Petscher (2010) ise 

araştırması sonucunda altıncı sınıfa kadar okumaya yönelik tutumun olumsuz olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

İlgili alanyazınında ortaokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının farklı değişkenler 

açısından incelendiği araştırmalar mevcuttur. Wagner (1994) sekizinci sınıf öğrencilerinin okumaya 

yönelik tutumları ile akademik başarılarını karşılaştırdıkları araştırmalarında öğrencilerin okumaya 

yönelik tutumları ile akademik başarıları arasında düşük bir korelasyon olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Ghaith ve Bouzeineddine (2003) sekizinci sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutum ile okuma 

başarısı ve işbirlikli okuma deneyimine ilişkin algılarını inceledikleri araştırmalarında öğrencilerin 

okumaya yönelik tutumları ile akademik başarıları arasında olumlu bir ilişki olduğunu ancak okumaya 

yönelik tutum ve  işbirlikli öğrenme deneyimi algıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna 

ulaşmışlardır. Ünal (2006) beşinci sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okuduğunu anlama 

ve okumaya yönelik tutum arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında öğrencilerin okumaya ilişkin 

tutumları ile eleştirel okuma becerisi düzeyleri arasında anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Sallabaş (2008) sekizinci sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama 

becerileri arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında okumaya yönelik tutum ve okuduğunu anlama 

düzeyi arasında düşük düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Karabay ve Kayıran (2010) 

benzer bir çalışmayı beşinci sınıf öğrencileriyle yaparak öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ile 

okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma sonucunda okuduğunu anlama 

becerileri ile okumaya yönelik tutumları arasında anlamlı düzeyde düşük bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır.  Balcı, Uyar ve Büyükikiz (2012) altıncı sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları, 

kütüphane kullanımları ve okumaya yönelik tutumlarını inceledikleri araştırmalarında okumaya 

yönelik tutum ile sınıf veya okul kütüphanesini kullanma arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığını ancak 

kitaplıkları kullananlarının okumaya yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

636 

Ayçin (2009) İSOTEG tekniğinin beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarısı ve 

okumaya yönelik tutumları üzerine etkisini incelediği araştırmasında İSOTEG tekniğinin deney 

grubundaki öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını okumanın gelişmeye etkileri ve okumanın 

duyuşsal etkileri alt boyutlarında olumlu olarak etkilediği sonucuna varmıştır. Kayıpmaz (2011) 

probleme dayalı öğrenme oturumlarının beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarına 

etkisini incelediği araştırmasında kontrol ve deney grubundaki öğrencilerin okumaya yönelik tutumları 

arasında anlamlı derecede farklılık olduğu ve probleme dayalı öğrenmenin okumaya yönelik tutumu 

arttırdığı sonucuna ulaşmıştır. Kaçar (2015) hızlı okuma eğitiminin yedinci sınıf öğrencilerinin 

okuduğunu anlama ve okumaya yönelik tutumlarına etkisini incelemek için yaptığı araştırmasında 

hızlı okuma eğitiminin öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerine etkisi olmasına rağmen okumaya 

yönelik tutumlarını etkilemediği sonucuna ulaşmıştır. Gençer (2018) beşinci sınıf öğrencilerinin 

okuma becerileri dersine yönelik hazırlanan etkinliklerle yapılan öğretimin okuma tutumu, okuma 

motivasyonu, okuduğunu anlama ve çözümleme becerilerine etkisini incelediği araştırmasında etkinlik 

temelli işlenen okuma becerileri dersinin öğrencilerin okuma motivasyonlarında bir artış sağladığını 

ancak okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama ve çözümleme becerilerinde anlamlı bir fark 

yaratmadığını ortaya çıkarmıştır.  

Öğrencilerin genel anlamıyla okumaya yönelik tutumlarının gelişim süreci 

değerlendirildiğinde ilkokul döneminde hem okulda hem de evde okuma becerisini kazandırmaya 

ağırlık verilmektedir. Ancak bu süreçte öğretmenlerin ve ailelerin sadece becerinin kazandırılmasına 

yoğunlaşmaları ve okuma alışkanlığı kazandırmaya odaklanmamaları ilerleyen süreçte öğrencinin 

okuma deneyiminin azalmasına ve okuma tutumunun olumsuz olmasına neden olmaktadır. Ortaokul 

dönemine geçildiğinde öğrenciler yaşadıkları çevrenin, kültürün, okulun veya ailenin yönlendirdiği 

alanların dışına çıkarak farklı ilgi alanları geliştirebilmekte ve hoşlandıkları etkinlikler 

değişebilmektedir. Bu bağlamda tercih edecekleri kitapların içeriği de değişmektedir. Özellikle erken 

gençlik döneminde bireyin davranışlarında (Strong, 1916; Kuzgun, 2014), bireyin bir etkinliği seçmesi 

ve ona uzun süre bağlanmasında ilgilerin çok etkili olduğu (Knapp, 1994) bilinmektedir. Bireyler ilgi 

alanlarına giren kitapları severek okuma eğilimi göstermektedirler (Gül, 2008). Mevcut sistemde 

öğretmenler, öğrencilerin zekâ türleri, kitaplardan hangilerinin hangi ilgi alanına hitap ettiği 

konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Öğretmenlerin hem öğrenci özelliklerini hem de kitapları 

derinlemesine bilmiyor olması, okullarda öğrencilerin hangi kitabı okuyacaklarına veya  hangi kitabın 

kendilerine uygun olduğuna dair bir öneri mekanizmasının olmaması öğrencilerin kitapları rastgele 

okumalarına ve okumaya yönelik ilgi ve istek duymamalarına sebep olmaktadır. Bununla birlikte, 

öğrencilere kendi özelliklerinden çok, daha önce okuyan bireylerin beğendiği kitaplar önerilmektedir. 

Öğrenciler ilgi ve merakları ile düzeylerine uygun kitaplar yerine kendilerine dayatılan okuma 

listelerinden kitaplar okuma ile yüz yüze gelmektedir. Bu bağlamda, ortaokul öğrencilerinin okumaya 

yönelik tutumlarının ve geliştirilen KOP-KİTAPP uygulaması ile öğrencilere okuduğunu anlama, 

sözel akıl yürütme ve kelime dağarcıklarına göre üç düzeye ayrılmış kitaplardan kendi bireysel 

özelliklerine uygun olan kitabın önerilmesi ve bu uygulamanın öğrencilerin okumaya yönelik 

tutumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  
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Alt Amaçlar 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının ve KOP-

KİTAPP uygulamasının öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesidir. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Ortaokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları sınıf düzeyine göre anlamlı 

farklılık göstermekte midir? 

2. Ortaokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları aile gelir düzeyine göre anlamlı 

farklılık göstermekte midir? 

3. Ortaokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları yılda okunan kitap sayısına göre 

anlamlı farklılık göstermekte midir? 

4. Ortaokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları bilgisayar kullanma saatine göre 

anlamlı farklılık göstermekte midir? 

5. Ortaokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları televizyon izleme saatine göre 

anlamlı farklılık göstermekte midir? 

6. KOP-KİTAPP uygulanmasının kullanıldığı deney grubu ile uygulamanın 

kullanılmadığı kontrol grubu öğrencilerinin okumaya yönelik tutum son test puanları 

açısından anlamlı farklılık var mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada nicel yaklaşımla tarama modeli ve deney-kontrol gruplu son-test desen 

benimsenmiştir. Tarama modeli, var olan bir durumun olduğu haliyle betimlenmesini amaçlamaktadır 

(Karasar, 2009). Bu tür araştırmalar, araştırmaya konu olan durumu büyük bir perspektiften bakarak 

betimlemeyi sağlamaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2015). Deney-

kontrol gruplu son-test desende rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen iki grup (deney grubu-kontrol 

grubu) bulunmaktadır. Gruplara sadece son-test uygulanmaktadır (Kıncal, 2015; Sönmez ve 

Alacapınar, 2014). Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının görece 

büyük bir örnekleme ulaşılarak belirlenmiş olması nedeniyle tarama modeli; denel uygulama 

öncesinde  öntest yapılmaması ve gruplara sadece son-test uygulanması nedeniyle deney-kontrol 

gruplu son-test desen tercih edilmiştir.  

Tablo 1. Araştırmanın Deneysel Modeli 

Grup Uygulama Son-test 

Deney Grubu     4 ay         O1 

Kontrol Grubu    O2 

O1: Deney grubuna uygulanan İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği 

O2: Kontrol grubuna uygulanan İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmanın deneysel modeline göre uygulama süresi 4 aydır. 

Uygulama sonrasında deney ve kontrol grubundaki öğrencilere İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri 

İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği uygulanmıştır. 

 Denel Uygulama 

KOP-KİTAPP uygulamasında yaklaşık 150 adet kitap incelenerek bilim kurgu, günlük yaşam, 

macera, astronomi, doğa, eğlence, mizah, sosyal konular, değerler, spor, müzik, görsel sanatlar, vb. 

ilgi alanlarına uygun olarak kategorize edilmiştir. Her kitap ile ilgili kitabın ilk yarısından ve ikinci 

yarısından ayrı ayrı olmak üzere 6 adet basit düzey, 12 adet orta düzey ve 6 adet üst düzey olmak 

üzere toplam 48 soru hazırlanmıştır. Hazırlanan akıllı uygulama öğrencilerin ilgi duyduğu alanlara ve 

öğrencilerin okuma düzeylerine uygun kitaplar önermektedir. Öğrenci kendine önerilen kitapların en 

ilginç kısa bir bölümünü akıllı uygulama üzerinden okuyarak ve kitapları inceleyerek bir kitabı 

okumaya karar vermektedir. İlk olarak öğrenci kitapları okul kütüphanesinden temin etmektedir. 

Kitabı okumaya başladıktan sonra akıllı uygulama üzerinden izleme süreci başlamaktadır. Öğrenci 

kitabın yarısını okumayı tamamladığında, hazırlanan akıllı yazılım üzerinden kendisine sorulan 1 

basit, 2 orta ve 1 üst düzey okuduğunu anlama sorusunu cevaplandırmaktadır. Öğrenciler kitabın 

ikinci yarısı için de benzer şekilde soruları cevaplamaktadırlar. Deney grubunda yer alan öğrenciler 

KOP-KİTAPP uygulaması kapsamında 4 ay boyunca ilgi alanlarına giren kitapları seçerek okuma 

fırsatı bulmuşlardır. Kontrol grubunda yer alan öğrenciler ise uygulamayı kullanmadan kitap 

okumuşlardır.  

 Örneklem 

Araştırmanın örneklemini Konya il merkezine bağlı bir ortaokulda öğrenim gören beşinci, 

altıncı ve yedinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde 

rastgele (seçkisiz) örnekleme yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Basit 

seçkisiz örnekleme yönteminde evrendeki tüm birimler örnekleme seçilmek için eşit ve bağımsız bir 

şansa sahiptir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karagöz ve Demirel, 2015). Araştırmaya deney 

grubunda 300 ve kontrol grubunda 285 olmak üzere toplam 585 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin 

224’ü beşinci sınıfta, 154’ü altıncı sınıfta ve 207’si yedinci sınıfta eğitim almaktadır. 

 Veri Toplama Araçları 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Genel 

Bilgi Formu kullanılmıştır. Öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarının belirlenmesinde ise İlköğretim 

İkinci Kademe Öğrencileri İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. 

Genel Bilgi Formu 

Araştırmacılar tarafından hazırlanan formda öğrencinin sınıf, aile gelir düzeyi, yılda okunan 

kitap sayısı, bilgisayar kullanma saati, televizyon izleme saati ile ilgili sorular yer almaktadır. 
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İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği 

Öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Özbay ve Uyar (2009) 

tarafından geliştirilen İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması araştırmacılar tarafından Ankara’da tesadüfi 

olarak seçilen ve farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 10 ilköğretim okulunun altıncı, yedinci ve 

sekizinci sınıflarına devam eden öğrencilerin (n=819) okumaya yönelik tutumları belirlenerek 

yapılmıştır. Ölçek 4 faktörlü bir yapıya olup Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,930’dür. Ölçek 

toplam varyansın %55,973’ünü açıklayan 4 faktörlü bir yapıdadır. Ölçeğin faktör yüklerinin ,514 ile 

,762 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin dört faktörlü yapısı incelendiğinde birinci faktörde yer 

alan maddelerin okul dışı serbest okumalara, ikinci faktördeki sekiz maddenin kitaplara, üçüncü 

faktördeki altı maddenin genel okumaya, dördüncü faktördeki dört maddenin akademik okumaya 

yönelik duygu, düşünce, inanç vb. içerdiği görülmüştür. 

Ölçekte 21’i olumlu ve 4’ü olumsuz olmak üzere toplam 25 madde yer almaktadır. Beşli likert 

tipinde olan ölçekte tamamen katılıyorum (5), katılıyorum (4), kısmen katılıyorum (3), katılmıyorum 

(2) ve hiç katılmıyorum (1) şeklinde derecelendirme yapılmaktadır. Ölçekten en düşük 25 ve en 

yüksek 125 puan alınabilmektedir. Puanın yüksek olması okumaya yönelik tutumun olumlu ve ileri 

derecede olduğunu göstermektedir (Özbay ve Uyar, 2009).  

 Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde verilerin normal dağılım gösteriyor olması 

nedeniyle parametrik betimsel istatistikler kullanılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda 

ölçekten alınan toplam puanların bağımsız değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla parametrik analiz tekniklerinden bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda anlamlı farklılığın çıktığı 

durumlarda gruplar arasında farkın kaynağını belirlemek için Tukey testi kullanılmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda ortalamalar arası farkın karşılaştırmasında anlamlı farklılık çıkan t-testi 

analizlerinde etki büyüklüğünü hesaplayabilmek için Cohen’s d etki büyüklüğünden yararlanılmıştır. 

Etki büyüklüklerinin ifade edilmesinde Cohen’s d için 0.20≤küçük; 0.50≤orta; 0.80≤büyük etki 

büyüklüğü olarak yorumlanmaktadır (Cohen, 1988).  

BULGULAR 

Bu bölümde toplanan veriler analiz edilerek araştırmanın genel amacı doğrultusunda 

oluşturulan alt problemlere cevap aranmıştır. Elde edilen bulgular tablolar halinde gösterilmiş ve 

açıklanmıştır. 

Araştırmanın birinci alt probleminde öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında sınıf düzeyi 

açısından anlamlı farklılık olup olmadığı ortaya çıkarılmak istenmiştir. Elde edilen veriler Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Öğrencilerin Okumaya Yönelik Tutum Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre Değerlendirilmesi 

            

Değ. Sınıf    Var. K.     p Fark 

 5 224 95,30 15,298 G.İçi 4839,902 2 2419,951 

7
,5

9
5
 

,0
0

1
 

5>6-7 

 6 154 89,58 21,528 G.Arası  185428,960 582 318,606  

 7 207 89,25 17,395 Toplam 190268,862 584   

 Total 585 91,65 18,050        

 p<0,05 

Tablo 2’de görüldü gibi öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında sınıf düzeyi açısından 

anlamlı fark (f: 7,595, p<0,05) olduğu görülmektedir. Farkın kaynağının anlaşılması için TUKEY testi 

yapılmıştır. Buna göre beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutum puanları ortalamaları (

:95,30) altıncı ( :89,58) ve yedinci ( :89,25) sınıf öğrencileri ortalamalarından daha yüksektir. Bu 

durumda beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları daha iyidir.  

Araştırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında aile gelir 

düzeyi açısından anlamlı farklılık olup olmadığı ortaya çıkarılmak istenmiştir. Elde edilen veriler 

Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Öğrencilerin Okumaya Yönelik Tutum Puanlarının Aile Gelir Düzeyine Göre 

Değerlendirilmesi 

 Kareler Top df Kareler Ort F P 

Toplam Gruplar Arası 946,920 2 473,460 1,614 ,203 

Grup İçi 37848,800 129 293,402   

Toplam 38795,720 131    

    p>0,05 

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğrencilerin okumaya yönelik tutum ölçeğinden elde edilen 

puanlarında aile gelir düzeyi açısından anlamlı bir fark (p>0,05) olmadığı görülmektedir. Buna göre 

öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında aile gelir düzeyi açısından fark olmadığı söylenebilir. 

Araştırmanın üçüncü alt probleminde öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında yılda 

okunan kitap sayısı açısından anlamlı farklılık olup olmadığı ortaya çıkarılmak istenmiştir. Elde edilen 

veriler Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Öğrencilerin Okumaya Yönelik Tutum Puanlarının Yılda Okunan Kitap Sayısına Göre 

Değerlendirilmesi 

Kareler Top df Kareler Ort F P 

Toplam Gruplar Arası 2289,445 3 763,148 2,676 ,050 

Grup İçi 36506,275 128 285,205   

Toplam 38795,720 131    

    p>0,05 

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğrencilerin okumaya yönelik tutum ölçeğinden elde edilen 

puanlarında yılda okunan kitap sayısı açısından anlamlı bir fark (p>0,05) olmadığı görülmektedir. 

Buna göre öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında yılda okunan kitap sayısı açısından fark 

olmadığı söylenebilir. 

Araştırmanın dördüncü alt probleminde öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında bilgisayar 

kullanma saati açısından anlamlı farklılık olup olmadığı ortaya çıkarılmak istenmiştir. Elde edilen 

veriler Tablo 5’te gösterilmiştir. 

N x ss KT Sd KO F

x

x x
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Tablo 5. Öğrencilerin Okumaya Yönelik Tutum Puanlarının Bilgisayar Kullanım Saatine Göre 

Değerlendirilmesi 

            

Değ. Saat    Var. K.     p Fark 

1 0-1 82 101,67 15,413 G.İçi 3972,157 3 1324,052 

4
,8

7
3
 

0
,0

0
3
 

1
>

4
-2

-3
 

2 1-2 41 92,90 17,621 G.Arası  34505,553 127 271,697 

3 2-3 6 80,67 22,015 Toplam 38477,710 130  

4 3-4 2 97,50 20,506     

 Total 131 97,50 17,204     

p<0,05 

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında bilgisayar kullanma 

saati açısından anlamlı fark (f: 4,873, p<0,05) olduğu görülmektedir. Farkın kaynağının anlaşılması 

için TUKEY testi yapılmıştır. Buna göre 0-1 saat arasında bilgisayar kullanan öğrencilerin okumaya 

yönelik tutum puanları ortalamaları ( :101,67); 3-4 saat arasında bilgisayar kullanan ( :97,50), 1-2 

saat arasında bilgisayar kullanan ( :92,90) ve 2-3 saat arasında bilgisayar kullanan ( :80,67) 

öğrencilerin ortalamalarından daha yüksektir. Bu durumda 0-1 saat arasında bilgisayar kullanan 

öğrencilerin okumaya yönelik tutumları daha iyidir.  

Araştırmanın beşinci alt probleminde öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında televizyon 

izleme saati açısından anlamlı farklılık olup olmadığı ortaya çıkarılmak istenmiştir. Elde edilen veriler 

Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Öğrencilerin Okumaya Yönelik Tutum Puanlarının Televizyon İzleme Saatine Göre 

Değerlendirilmesi 

 Kareler Top df Kareler Ort F p 

Toplam Gruplar Arası 1376,528 3 458,843 

1,570 ,200 Grup İçi 37419,192 128 292,337 

Toplam 38795,720 131  

p>0,05 

Tablo 6’da görüldüğü gibi öğrencilerin okumaya yönelik tutum ölçeğinden elde edilen 

puanlarında televizyon izleme saati açısından anlamlı bir fark (p>0,05) olmadığı görülmektedir. Buna 

göre öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında televizyon izleme saati açısından fark olmadığı 

söylenebilir. 

Araştırmanın altıncı alt probleminde KOP-KİTAPP uygulanmasının kullanıldığı deney grubu 

ile uygulamanın kullanılmadığı kontrol grubu öğrencilerinin okumaya yönelik tutum son test puanları 

açısından anlamlı farklılık olup olmadığı ortaya çıkarılmak istenmiştir. Elde edilen veriler Tablo 7’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 7. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Son-test Puanları Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi 

 N X ss t p Cohen’s d 

Deney Grubu 300 93,36 19,464 
2,354 0,019 

 

0,195 Kontrol Grubu 285 89,86 16,272 

p<0,05 

N x ss KT Sd KO F

x x

x x
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Tablo 7’de görüldüğü gibi öğrencilerin okumaya yönelik tutum son test puanları açısından 

anlamlı bir fark (p<0,05) olduğu görülmektedir. Buna göre KOP-KİTAPP akıllı uygulamasını dört ay 

boyunca kullanarak kitap okuyan öğrencilerin okumaya yönelik tutumları uygulamayı kullanmadan 

kitap okuyan öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarına göre anlamlı düzeyde artış göstermiştir. 

Dolayısı ile KOP-KİTAPP uygulamasının öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını olumlu şekilde 

artırdığı söylenebilir. Ortaokul öğrencilerinde anlamlı farklılık olan okumaya yönelik tutum ve KOP-

KİTAPP uygulamasına ilişkin Cohen’s d (0,195) katsayısına bakıldığında ortalamalar arasındaki 

farkın küçük etki düzeyine sahip olduğu görülmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen bulguya göre öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında sınıf 

düzeyi açısından anlamlı farklılık bulunmaktadır. Ayrıca, beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik 

tutum puanları ortalamalarının altıncı ve yedinci sınıftaki öğrencilerden daha fazla olduğu ve beşinci 

sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının daha iyi olduğu görülmektedir. Parker ve Paradis 

(1986) birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını araştırdıkları 

çalışmalarında beşinci sınıf öğrencilerinin sınıf dışı okumaya yönelik daha fazla olumlu tutum 

geliştirdikleri sonucuna ulaşmışlardır. Başaran ve Ateş (2009) yaptıkları araştırmalarında beşinci sınıfa 

devam eden çocukların büyük çoğunluğunun okumaya yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. İşeri (2010) yaptığı araştırmada öğrencilerin sınıf düzeyi arttıkça okumaya 

yönelik tutum düzeylerinde azalma olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çocukların yaşlarının büyümesi ile 

birlikte deneyimleri ve ilgileri değişmektedir. Bu bağlamda okumaya yönelik tutumlarında da olumlu 

veya olumsuz bir değişim meydana gelmektedir.  Sınıf düzeyi ilerledikçe öğrencilerin boş 

zamanlarında bilgisayar oyunları oynamayı veya internette fazla zaman geçirmeyi tercih etme 

ihtimalleri yüksektir. Beşinci sınıftaki öğrencilerin altıncı ve yedinci sınıftaki öğrencilere göre 

okumaya yönelik tutumlarının daha iyi olmasını kitap okumayı bilgisayar oyunlarına veya internette 

zaman geçirmeye göre daha fazla tercih etmeleri ile açıklamak mümkündür. 

Araştırmadan elde edilen bulguya göre öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında aile gelir 

düzeyi açısından anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Kurulgan ve Çekerol (2008) yaptıkları 

araştırmalarında aile gelir düzeyi ile okuma sıklığı arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Balcı, Uyar ve Büyükikiz (2012) yaptıkları araştırmada altıncı sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik 

tutumları ile sosyoekonomik düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Akkaya ve Öztürk (2013) ortaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler 

açısından incelemek amacıyla yaptıkları araştırma sonucunda ailenin aylık geliri arttıkça öğrencilerin 

okumaya yönelik tutumlarının azaldığı sonucuna ulaşmışlardır. Çeçen ve Deniz (2015) ortaöğretim 

öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla 

yaptıkları çalışmalarında öğrencilerin ailelerinin aylık gelir durumları ile okumaya yönelik tutumları 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Araştırma sonucunda öğrencilerin 

okumaya yönelik tutumlarının aile gelir düzeyi açısından fark göstermemesi okumanın içsel ve dışsal 

motivasyon ile ilgili olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Araştırmadan elde edilen bulguya göre öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında yılda 

okunan kitap sayısı açısından anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Balcı, Uyar ve Büyükikiz  (2012)  

yaptıkları araştırmada altıncı sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutum düzeylerinde bir yılda 
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okudukları kitap sayısı açısından fark bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır. Durualp, Çiçekoğlu ve 

Durualp (2013) yaptığı araştırmalarında son bir yıl içinde okunan kitap sayısının çocukların okumaya 

yönelik tutumlarını arttırmada etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Akkaya ve Özdemir (2013) 

ortaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ile okunan kitap sayısıyla orta düzeyde ve 

pozitif yönde ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını okuma 

sonucunda elde ettikleri memnuniyet veya haz duyma hissi ile ilişkilendirmek mümkündür. 

Araştırmadan elde edilen bulguya göre öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında bilgisayar 

kullanma saati açısından anlamlı farklılık bulunmaktadır. 0-1 saat arasında bilgisayar kullanan 

öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarının daha iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aksaçlıoğlu ve 

Yılmaz (2003) günde 0-1 saat ve 2-3 saat bilgisayar kullanan öğrencilerin yaklaşık %60’ının ayda 2 

veya daha fazla  kitap okuduğu ve uzun süre bilgisayar kullanan öğrencilerin okuma sıklığının azaldığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Bilgisayar kullanımı okumaya yönelik ilginin azalmasına, kitap okumaktan 

keyif alamamaya ve kitap okumaya ayrılan zamanının azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, 

günün büyük bir bölümünü bilgisayar ekranına bağlı olarak geçiren çocukların teknolojik araçları 

zaman geçirme, oyun oynama gibi nedenlerle aşırı kullanıyor olmaları okumaya yönelik tutumlarının 

olumsuz olmasına neden olabilmektedir. 

Araştırmadan elde edilen bulguya göre öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında televizyon 

izleme saati açısından anlamlı farklılık bulunmamaktadır. İşcan, Arıkan ve Küçükaydın (2013) 

yaptıkları araştırmada boş zamanlarında televizyon izleme oranının %75 olduğu; Aksaçlıoğlu ve 

Yılmaz (2007) da benzer şekilde öğrencilerin zamanlarının büyük çoğunluğunu televizyon izleyerek 

geçirdikleri sonucuna ulaşmışlardır. Yaman ve Süğümlü (2010) öğrencilerin aylık aile geliri 

yükseldikçe kitap okuma yerine televizyon izlemeyi tercih ettikleri sonucuna ulaşmıştır. Televizyon 

bireylerin okumaya ayıracakları zamanı televizyon izleyerek geçirmelerine neden olmaktadır (Okur, 

2013). Araştırma sonucunda okumaya yönelik tutum ve televizyon izleme saati açısından anlamlı bir 

fark olmaması ilerleyen teknoloji ile birlikte bireylerin ilgi alanlarının televizyondan bilgisayara doğru 

yön değiştirmiş olması ile açıklanabilir. 

Araştırmadan elde edilen bulguya göre KOP-KİTAPP uygulamasının kullanıldığı deney grubu 

ve uygulamanın kullanılmadığı kontrol grubu öğrencilerinin okumaya yönelik son test puanları 

açısından anlamlı farklılık bulunmaktadır. Uygulamayı kullanarak kitap okuyan öğrencilerin okumaya 

yönelik tutumlarının uygulamayı kullanmadan kitap okuyan öğrencilere göre anlamlı düzeyde arttığı 

görülmektedir. KOP-KİTAPP uygulamasının öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını olumlu 

şekilde arttırdığı söylenebilir. Çakıcı (2007) ön örgütleyicilerin okumaya yönelik tutum üzerindeki 

etkisini belirlemek amacıyla yaptığı araştırmasında deney grubundaki kız öğrencilerin okumaya 

yönelik tutumlarının değer verme alt boyutunda diğer öğrencilerden daha olumlu olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Kayıpmaz (2011) probleme dayalı öğrenmenin beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya 

yönelik tutumlarına etkisini incelediği araştırmasında kontrol grubu ve deney grubu öğrencilerinin 

okumaya yönelik tutumlarının anlamlı derecede farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmıştır. Mete (2012) 

sekizinci sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığını belirlemek amacıyla yaptığı araştırmasında Malatya 

Okuyor Kampanyası’na katılan öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarının katılmayan öğrencilere 

göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Öğrencilerde okumaya yönelik olumlu tutum 

geliştirebilmek için kitap okumayı sevme, kitap okumayı alışkanlık haline getirme, okumaya yönelik 

ilgi ve istek oluşturma gerekmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin kendi ilgi alanlarına uygun kitaplara 
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erişebilmelerine olanak sağlanmalıdır. Araştırma sonucunda, KOP-KİTAPP uygulamasını kullanan 

öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında anlamlı düzeyde artışın olmasını kendi tercih ettikleri 

kitapları okuma fırsatı bulmuş olmaları ile açıklamak mümkündür. 

KAYNAKÇA 

Akkaya, N. ve Özdemir, S. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının 

ı ncelenmesi (İzmir- Buca örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 75-96. 

Aksaçlıoğlu, A. ve Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar 

kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphanec l ğ , 21(1), 3-28.  

Akyol, H. (2006). Türkçe öğret m yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.  

Alexander, J.E. ve Filler, R.C. (1976). Attitudes and reading. Newark, DE: International Reading 

Association.  

Ayçin, A. (2009). İSOTEG tekn ğ n n beş nc  sınıf öğrenc ler n n okuduğunu anlama başarısı ve 

okumaya yönel k tutumları üzer ne etk s : YİBO örneğ  (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Adana. 

Balcı, A., Uyar, Y. ve Büyükikiz, K.K. (2012). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin okuma 

alışkanlıkları, kütüphane kullanma sıklıkları ve okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish 

Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkishor Turkic, 7(4), 

965-985.  

Bamberger, R. (1990). Okuma alışkanlığını gel şt rme (Çev. B. Çapar). Ankara: Kültür Bakanlığı 

Kütüphaneler Genel Müdürlüğü.  

Başaran, M. ve Ateş, S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin 

tutumlarının incelenmesi. Gaz  Ün vers tes , Gaz  Eğ t m Fakültes  Derg s , 29, 73-92. 

Black, A.M.L. (2006). Attitudes to reading: An investigation across the primary years. Virginia, 

QLD: Australian Catholic University.  

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K.E., Akgün, Ö.E, Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel 

araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık. 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence 

Erlbaum Associates.   

Çakıcı, D. (2007). Ön örgütleyicilerin okumaya yönelik tutum üzerindeki etkileri. İnönü 

Ün vers tes  Eğ t m Fakültes  Derg s , 8(14), 65– 82.  

Çeçen, M.A. ve Deniz, E. (2015). Lise öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları (Diyarbakır ili 

örneği). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 193-212. 

Durualp, E., Durualp, E. ve Çiçekoğlu, P. (2013). Sekizinci sınıf öğrencilerinin kitap okumaya 

yönelik tutumlarının internet ve kitap okuma alışkanlıkları açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe 

Edeb yat Kültür Eğ t m (TEKE) Derg s , 2(1), 115-132.  

Gençer, G. (2018). Okuma becerı lerı  dersı ne yönelı k hazırlanan etkı nlı klerle yapılan öğretı mı n 

beşı ncı  sınıf öğrencı lerı nı n okuduklarını anlama, okumaya yönelı k tutum ve okuma motı vasyonları üzerı ne 

etkı sı  (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya. 

Gül, V. (2008). Boş zaman etk nl kler n n okuduğunu anlama ve okumaya yönel k tutumlar 

üzer ndek  etk l l ğ  (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.  

İnceoğlu, M. (2000). Tutum- algı ı let ş m. Ankara: İmaj Yayıncılık. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

645 

İşcan, A., Arıkan, İ.B. ve Alkış Küçükaydın, M. (2013). İlköğretim ı kinci kademe öğrencilerin 

kitap okuma alışkanlıkları ve okumaya ı lişkin tutumları. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 

4(11), 1-16. 

İşeri, K. (2010). The investigation of the reading attitudes of second grade students. Journal of 

Human Sciences, 7(2), 468-487.  

Kaçar, K. (2015). Hızlı okuma eğ t m n n ortaokul 7. sınıf öğrenc ler n n okuduğunu anlama 

becer ler ne ve okumaya ı l şk n tutumlarına etk s  (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Türkçe Eğitimi 

Anabilim Dalı, Elazığ.  

Karasar, N. (2013). B l msel araştırma yöntem . Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.  

Karatay, H. (2011). Okuma eğ t m  kuram ve uygulama. Ankara: Berikan Yayınevi.  

Kayıpmaz, A.Ç. (2011). Probleme dayalı öğrenmen n ı lköğret m 5. sınıf öğrenc ler n n okumaya 

yönelik tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Afyon. 

Kıncal, Y.R. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık. 

Kocaarslan, M. (2016). Garfield görselli 1-6. sınıflar için okumaya yönelik tutum ölçeğinin Türkçe 

uyarlama çalışması. Elementary Education Online, 15(4), 1217-1233. 

Kurulgan, M. ve Çekerol, G.S. (2008). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları 

üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 237-258.  

Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (2014). Eğitimde bireysel farklılıklar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Lazarus, B. D. ve Callahan, T. (2000). Attitudes toward reading expressed by elementary school 

students diagnosed with learning disabilities. Reading Psychology, 21, 271–282.  

McCarty, S., Nicastro, J., Spiros, I. ve Staley, K. (2001). Increasing recreational reading through 

the use of read-alouds. (ERIC, ED NUMBER : 453541).   

Mete, G. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığı üzerine bir araştırma (Malatya 

ili örneği). D l ve Edeb yat Eğ t m  Derg s , 1(1), 43-66.  

Özbay, M. ve Uyar, Y. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri için okumaya yönelik tutum 

ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. E-Journal of New World Science Academy, 

4(2), 632-651.  

Özbay, M., Bağcı, H. ve Uyar, Y. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma a- lışkanlığına 

yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre ı ncelenmesi. İnönü Ün vers tes  Eğ t m Fakültes  Derg s , 15, 

117-136.  

Özdemir, E. (2002). Eleşt rel okuma. Ankara: Bilgi Yayınevi.  

Parker, A. ve Paradis.,E. (1986). Attitude development toward reading in grades one through six. 

The Journal of Educational Research. 79(5). 313-315.  

Petscher, Y. (2010). A meta‐analysis of the relationship between student attitudes towards reading 

and achievement in reading. Journal of Research in Reading. 33(4). 335-355.  

Ruşen, M. (2001). Hızlı okuma. İstanbul: Melisa Matbaacılık. 

Sağlamtunç, T. (1990). Türkiye’de üniversite kütüphanecilik bölümlerinin 4. sınıf öğrencilerinin 

özgür (boş) zaman-ders dışı okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphanec l ğ , 4(1), 3-21.  

Şirin, M. ve Soylu, İ. (2003). Okuyan Türkiye ön bilgi raporu. İstanbul : Çocuk Vakfı Yayınları. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

646 

Sönmez, V. ve Alacapınar, G.F. (2014). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: 

Anı Yayıncılık. 

Tezbaşaran, A.A. (1997). L kert t p  ölçek gel şt rme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği 

Yayınları.  

 Thurstone, L. L. (1931). The measurement of social attitudes. Journal of Abnormal and Social 

Psychology, 26, (249-269). 

Vacca, J.L., Vacca, R.T., Gove, M.K., Burkey, L., Lenhart, L.A. ve McKeon, C. (2003). Reading 

and learning to read. Boston: Pearson Education, Inc,.  

Yalçın, A. (2002). Türkçe öğret m yöntemler  yen  yaklaşımlar. Ankara: Akçağ.  

Yaman, H. ve Süğümlü, Ü. (2010). İlköğretim ı kinci kademe öğrencilerinin ders dışı kitap okuma 

alışkanlıkları. Kastamonu Eğ t m Derg s , 18(1), 291-306. 

Yıldız, M. ve Ceviz, N. (2008). Arapça okuma becerisini geliştirme rehberi. İstanbul: Elif 

Yayınları.  

Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin 

duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136.  

 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

647 

AKADEMİK KULÜPLERİN ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ: ÜYE 

GÖRÜŞLERİ 

 

Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ 

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

fokaratas@trabzon.edu.tr 

Elif KARDEŞ 

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

elif_kardes@ymail.com 

 

ÖZET 

Öğrenci kulüpleri mühendislik öğrencilerinin derslerinde öğrendikleri akademik bilgilerin pekiştirilmesi 

ve pratiğe dönüştürülmesi ihtiyaçlarını karşılama imkânlarına sahip önemli okul dışı öğrenme ortamlarından 

biridir. Akademik kulüplerin öğrencilerin gelişimlerine katkılar sağladığı da ilgili alanyazında vurgulanmaktadır. 

Ancak gerek ülkemizde ve gerekse yurtdışında bu iddialar yeterince irdelenmemiştir. Bu araştırmanın amacı 

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve akademik kulüpler içerisinde etkin bir yere sahip 

olan Elektrik Elektronik Kulübünde (IEEE) organize edilen etkinlikleri ve bu etkinliklerin öğrencilerin akademik 

başarılarına etkisini üye görüşleri üzerinden belirlemektir. Araştırma özel durum çalışmasına uygun olarak 

tasarlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini kulüp içerisindeki faaliyetlerde aktif olarak görev alan 

30 üye oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan “Akademik 

Kulüplere Yönelik Görüşler” formu aracılığıyla ve bu formu esas alan odak grup mülakatları ile toplanmıştır. 

Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi sonucunda, katılımcılar 

akademik kulüp içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin okul başarılarına doğrudan etki etmediğine fakat mesleki 

hayatları için oldukça önemli olduğuna vurgu yapmışlardır. Öğrenci kulüplerinin akademik başarı üzerine 

etkisinin daha kapsamlı araştırılarak kulüplerin bu hususlarda daha iyi organize olmasına katkıda bulunulabilir.  

Anahtar Kelimeler: Mühendislik Eğitimi, Akademik Kulüp, Okul Dışı Öğrenme, Öğrenci Görüşleri. 

ABSTRACT 

Student clubs are one of the most important out-of-school learning environments that have the 

opportunity to meet the needs of engineering students to reinforce and transform their academic knowledge into 

practice. It is also emphasized in the literature that academic clubs contribute to students’ development. 

However, these claims have not been sufficiently examined worldwide. The purpose of this study is to determine 

activities organized by the Electrical and Electronic Student Club (IEEE) that operates at Karadeniz Technical 

University and their effects on engineering students’ achievement. This research was designed and conducted in 

accord with the lenses of a case study. The participants of the study consist of 30 college students who are active 

members of the club. The data analyzed by employing content analysis technique. The participants uttered that 

the activities carried out within the academic club did not directly affect their achievement, but they believed that 

they are very important for their professional life. The impact of student clubs on academic achievement would 

be further explored to contribute to improve organization of student clubs with academic aims. 

Keywords: Engineering education, academic club, out-of-school learning, student opinions. 
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1. GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda gelişmekte olan bilim ve teknoloji ile birlikte toplumların 

bireylerden beklentileri de değişmektedir. 21. yüzyıl bireyleri değişen ve sürekli gelişmekte olan 

dünyanın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için niteliklerini (eleştirel düşünen, yaratıcı, iletişim 

becerileri yüksek ve işbirliğine duyarlı) geliştirmelilerdir (Akaygun ve Aslan-Tutak, 2016; 

Demircioğlu, Kardeş ve Yılmaz 2018; Yamak, Bulut ve Dündar, 2014). Öğrencilerin bu niteliklere 

sahip olarak eğitim kurumlarından iş hayatına atılabilmesi için serbest zamanlarını verimli 

kullanmaları gerekir. Bunun için öğrencilerin formel eğitim faaliyetleri dışındaki zamanlarını da etkili 

bir şekilde değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda okul dışı öğrenme ortamlarının önemi 

ortaya çıkmaktadır. Okul dışı öğrenme ortamları öğrencilerin bilişsel düzeyde kazandığı davranışların 

uygulanmasını kolaylaştıran, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yeni kazanımlar edinmelerine katkı 

sağlayan ve onları yaşama hazırlayan ortamlar olarak tanımlanabilir (Sarı, 2011). Ders dışı 

etkinliklerin önemli ve geniş bir kısmında öğrenci kulüpleri yer almaktadır. Öğrenci kulüpleri, 

öğrencilerin eğitim faaliyetleri dışındaki zamanlarını değerlendirmeleri bilimsel, sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif alanlarda etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan ortak ilgi 

gruplarını ifade eder (MEB, 2005). Üniversite bünyesinde yer alan kulüpler, akademik kulüpler ve 

sosyal kulüpler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Akademik kulüpler mühendislik öğrencilerinin 

derslerinde öğrendikleri akademik bilgilerin pekiştirilmesi ve pratiğe dönüştürülmesi ihtiyaçlarını 

karşılamada önemli okul dışı ortamlardandır. Ayrıca akademik kulüplerin içerisinde yer alan sosyal 

faaliyetler öğrencilerin okula karşı ilgisini arttırmakta, akran etkileşimini ve işbirliğini 

güçlendirmektedir (Sarı ve Cenkseven, 2008). 

Yeni eğitim yaklaşımlarından biri olarak son zamanlarda üzerine durulan FeTeMM eğitimi 

çerçevesinde yer alan mühendislik alanının öğrencilere nasıl kazandırılacağı ile ilgili cevaplanamayan 

birçok soru vardır. Ne yazık ki, mühendis olma yeteneğine sahip birçok öğrenci veya mühendislerin ne 

yaptıklarını bilmedikleri ya da mühendis olmak için gerekli yeteneğe ve ilgiye sahip olmadıklarını 

düşündüklerinden dolayı mühendislik eğitimi almaktan kaçınmaktadırlar (NRC, 2009). Diğer yandan 

mühendislik fakültesine kayıt yapan öğrencilerin birçoğunun da mühendisliğin doğasına yönelik 

görüşlerinin sınırlı olduğu rapor edilmektedir (Karataş, Bodner ve Ünal, 2016). Bu nedenle 

mühendislik disiplininin daha iyi kavratılması ile ilgili uygulamaların çeşitlendirilmesine ihtiyaç 

olduğunu vurgulanmaktadır (Dym, 1998; Karataş, Göktaş ve Bodner, 2010). Bu bağlamda öğrenci 

kulüpleri, mühendislik ve hatta diğer lisans öğrencilerinin mühendisliğin doğasını daha iyi kavrama ve 

teknik bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanında sosyal berilerini de geliştirebilecekleri ortamlar 

olarak kabul edilebilir. 

Konu ile ilgili alanyazın incelendiğinde öğrenci kulüplerine yönelik araştırmaların daha çok 

ortaokul ve lise eğitimine yönelik (Akar ve Nayir, 2015; Ay, 2013; Sağlam ve Yayla, 2014; Sarı, 

2012;) olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmaların sosyal kulüplerin yapısı ve işleyişine odaklandığı, bu 

kulüplerin öğrenci gelişimine etkilerinin sınırlı kapsamda incelendiği görülmüştür (Akar ve Nayir, 

2015; Sağlam ve Yayla, 2014;  Sarı, 2012; Ay, 2013). Yapılan araştırmalarda sosyal kulüplerin 

etkinliğinin yanında geleceğe dair önerileri ortaya çıkarmaya (Akar ve Nayir, 2015) yönelik etkileri de 

incelenmiştir. Akar ve Nayir (2015) sosyal kulüplerin etkinliğini öğrenci görüşleri üzerinden 

belirlemeyi hedeflediği araştırmalarında, öğrencilerin sınıf seviyelerinin artması ile sosyal kulüplerin 

etkinliğinin azaldığı yönünde görüş ifade ettikleri sonucuna ulaşmıştır. Bir başka araştırmada ise 
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sosyal kulüplerin işlevleri hakkında öğretmen görüşleri incelenmiştir (Sağlam ve Yayla, 2014). Ayrıca 

Ay (2013) tarafından yapılan araştırmada öğrenci kulüp etkinliklerinin öğretim programında yer alan 

temel becerileri geliştirmedeki etkililik düzeyine yönelik öğrenci ve öğretmen görüşleri incelenmiştir. 

Ay (2013) öğrenci kulüp etkinliklerinin; öğretim programında yer alan ortak temel becerileri 

geliştirmedeki etkililik düzeyinin hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından az etkili olarak ifade 

edildiği sonucuna ulaşmıştır.  

İncelenen bu araştırmaların hedef kitlesi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ya da 

öğretmenleridir. Yapılan sınırlı alanyazın taramasında, ülkemizde üniversite bünyesinde bulunan 

akademik kulüplere yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı 

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesindeki akademik kulüpler içerisinde yer alan Elektrik Elektronik 

Kulübünde (IEEE) organize edilen etkinlikleri ve bu etkinliklerin öğrencilerin akademik başarılarına 

etkisini üye görüşleri üzerinden belirlemektir.  

2. YÖNTEM 

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan özel durum çalışmasına uygun olarak 

tasarlanmış ve yürütülmüştür. Özel durum çalışması, güncel bir olgu, olay, durum ve gruplar üzerine 

odaklanıp derinlemesine inceleme yapılan çalışmadır (Stake, 1995). Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Elektrik Elektronik Kulübü (EEK) bu kapsamda incelenen özel durumu oluşturmaktadır.  

2.1. Örneklem 

Araştırmaya Karadeniz Teknik Üniversitesinde bulunan Elektrik Elektronik Kulübüne üye 30 

öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların 15’i kadın ve 15’i erkektir. Katılımcıların 11’i 

bilgisayar mühendisliği, 10’u elektrik elektronik mühendisliği, 3’ü uluslararası ilişkiler, 2’si makine 

mühendisliği, 2’si şehir bölge ve planlama ve 2’si de iktisat programlarında öğrenim görmektedir. 

2.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan Akademik Kulüp Görüş Formu 

(AKGF) ve bu formu esas alan odak grup mülakatları ile toplanmıştır. 

2.2.1. Akademik Kulüp Görüş Formu (AKGF) 

Araştırmada KTÜ EEK’de organize edilen etkinlikleri ve bu etkinliklerin öğrencilerin 

akademik başarılarına etkisini belirlemek amacıyla Akademik Kulüp Görüş Formu araştırmacılar 

tarafından geliştirilmiştir. Formun geliştirilmesinde ilk olarak alanyazın taraması yapılıp Milli Eğitim 

Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinden yararlanılmıştır. Geliştirilen form için, okul dışı 

ortamlar ile ilgili araştırmaları olan iki akademisyen tarafından uzman görüşü alınmıştır. Görüşme 

formu iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümle, kişisel bilgileri belirlemeye dönük 9 soru yer 

alırken ikinci bölümde kulüp üyelerinin görüşlerini belirlemeye yönelik 13 açık uçlu soru yer 

almaktadır. Geliştirilen form 20 dakika süresince 30 gönüllü katılımcıya uygulanmıştır. 
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2.2.2. Akademik Kulüp Odak Grup Görüşmeleri 

Anketler uygulandıktan sonra verilen cevaplarda anlaşılmayan yerleri ortadan kaldırma ve 

daha derin bilgilere ulaşmak amacıyla AKGF esas alınarak katılımcılar ile odak grup mülakatları 

yapılmıştır. Her biri altı kişiden oluşan beş grup halinde katılımcılar ile odak grup görüşmeleri 

yapılmıştır. Ortalama 45 dakika süren her görüşme ses kayıt cihazı ile de kayıt altına alınmıştır. 

2.3. Verilerin Analizi 

Bu araştırmada Akademik Kulüplere Yönelik Görüşler Formundan ve odak grup 

görüşmelerinden elde edilen bulgular içerik analizine tabii tutulmuştur. İçerik analizinin temel amacı 

toplanan bilgilerin açıklanmasında kesin bir fikre ulaşmaktır. İçerik analizinde temel yöntem belirli bir 

fikir ve konu çerçevesinde benzer bilgi toplamak ve okuyucu tarafından anlaşılmasını sağlayacak bir 

yol bulmaktır (Yıldırım & Şimşek, 2006). 

3. BULGULAR 

Akademik Kulüp Görüş Formu ve bu forma dayalı gerçekleştirilen odak gurup 

görüşmelerinden elde edilen bulgulardan ilki EEK’nin yapısı ve işleyişini aydınlatmaktadır.   

Analizler sonucu elde edilen, kulüplerin organizasyon yapısı ve işleyişinde hangi tür 

faaliyetler gerçekleştirdiklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Kulüp İçerisinde Düzenlenen Faaliyetlere İlişkin Bulgular 

Kodlar Öğrenciler f* % 

İlk ve ortaöğretim destek etkinlikleri Ö2, Ö3, Ö12, Ö19, Ö25 5  7,81 

Kariyer ve meslek tanıtım 

etkinlikleri 

Ö4, Ö5, Ö7, Ö8, Ö9, Ö12, Ö17, Ö18, Ö19, Ö20, 

Ö23, Ö25, Ö27 

13  20,31 

Sosyal etkinlikler Ö1, Ö6, Ö7, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö18, 

Ö19, Ö21, Ö22, Ö23, Ö26 

15 23,43 

Teknik etkinlikler Ö1, Ö2, Ö5, Ö6, Ö7, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, 

Ö15, Ö18, Ö23, Ö26 

14  21,88 

Eğitimler (yabancı dil, programla, 

robotik kodlama) 

Ö5, Ö8, Ö9, Ö12, Ö17, Ö19, Ö23, Ö27 8  12,5 

Projeler ve seminerler Ö2, Ö6, Ö9, Ö11, Ö14, Ö15, Ö16, Ö21, Ö26 9  14,06 

Toplam  64 100 

*Bazı öğrenciler birden çok kodu içeren cevaplar vermişlerdir. 

Tablo 1’e bakıldığında kulüp içerisinde çeşitli etkinliklerin düzenlendiği görülmektedir.  

Katılımcıların verdikleri cevaplarda ise kulüp içerisinde düzenlenen etkinliklerin daha çok  %23,43’ü 

sosyal,  %21,88’i teknik ve  %20,31’i kariyer ve meslek tanıtımı üzerine olduğunu ifade etmişlerdir. 

Öğrenciler verdikleri cevaplarda düzenlenen etkinlikleri komite bazlı değerlendirmişlerdir. Öğrenciler 

bir kısmı Educational Activities Committee (Eğitim faaliyetleri komitesi) olarak adlandırdıkları eğitim 

faaliyetlerinin gerçekleştirildiği komitenin en dikkat çekici ve yararlı komite olduğunu düşünmektedir. 

Örneğin bir grup öğrenci kulüp içerisinde bu görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir. 

“EAC  bu sene aktifleşti. IEEE'nin içinde de bizim ekip içinde de yeni yeni canlanıyor. Önceki ismi 

SSP’ydi (Sosyal Sorumluluk Projesi). Global bir ismi yoktu. Üniversite öncesi eğitim bazlı çalışmalar 
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düzenliyorlar. Ülkemizde maalesef üniversiteye yönelik çok fazla tanıtım yapılmıyor. Bu sene en önemli ve en 

yararlı komitelerimizden birisi. Eğitimlerinin hepsini çok fazla bir şekilde destekliyoruz. Faydasız olduğunu 

düşündüğüm bir tane bile etkinlikleri yok. SSP'den biraz daha iyi hal aldı. Çünkü yaptıkları şey hem SSP'yi 

barındırıyor. Hem de üniversite öncesindeki bütün öğrencilere dokunmamız için çok iyi oldu. Üniversite 

öncesine kodlama saatleri, bilim etkinlikleri gibi etkinlikleri var.” (Grup 3) 

Analizlerden çıkan bir diğer bulgu ise kulüp bünyesinde 

düzenlenen etkinliklerin öğrencilerin akademik başarılarına 

etkisine yönelik görüşlerini içermektedir. 

Şekil 1 incelendiğinde, kulüp üyelerinin %50’si 

akademik kulüplerin akademik başarıya etkili olduğunu, %25’i 

kısmen etkili olduğunu ve %25’i ise etkili olmadığını 

belirtmişlerdir. Kulüp etkinliklerinin başarıları üzerine etkili 

olduğunu ifade eden katılımcılar daha çok kulüpteki 

görevlerinden dolayı sorumluluk bilinçlerinin geliştiğini, 

böylece kulüp ve okul arasında daha iyi bir köprü 

kurduklarını ve buna bağlı olarak da sorumluluk bilincinin 

akademik başarılarını artırdığına vurgu yapmışlardır. Örneğin 

2. sınıf bilgisayar mühendisliğinden Ö7 bu görüşünü şöyle 

ifade etmiştir:  

“Dolaylı yoldan etki etti aslında. Sadece dersler varken odaklanmam güç oluyordu. Şimdi ise hem 

dersler hem de kulüp içi sorumluluklarım olduğu için zamanımı en iyi değerlendirecek şekilde planlamamı 

yapıyorum. Üstümde daha çok sorumluluk hissetmek bana mutluluk veriyor ve akademik başarımı artırıyor.” 

(Ö7) 

Diğer bir yönelim ise kulüpte gerçekleştirilen etkinliklerin akademik başarıyı kısmen artırdığı 

yönündedir. Katılımcılar daha çok kulüp içerisinde düzenlenen etkinliklerin genel olarak akademik 

başarılarını artırdığını fakat kulüpte fazla vakit geçirmelerinden ötürü okul derslerinin ikinci plana 

atılmasına sebebiyet verdiğini ifade etmişlerdir. Örneğin 3. sınıf makine mühendisliği öğrencisi Ö25 

bu görüşünü şu şekilde ifade etmiştir: 

“Kısmen etkili diyebilirim. Bilmediğim programları öğrendim. Teknik açıdan bilgiler edindim. Fakat 

olumsuz etkileri de ben yarattım. Kendimi çok kaptırdım. Benim için okula gelme sebebiydi bir zamanlar. Böyle 

olunca da dersleri çok önemsemedim. Kendi küçük şirketimde ilerlediğim için biraz dersleri aksattım.” (Grup 5, 

Ö25) 

Bir diğer görüş ise kulüp içerisinde düzenlenen etkinliklerin akademik başarıyı artırmadığı 

yönündedir. Özellikle mühendislik dışında başka bir bölümde öğrenim gören öğrenciler bu görüşü 

savunmaktadır. Örneğin ekonometri 4. sınıf öğrencisi Ö19 bu görüşünü şöyle ifade etmiştir: 

“Etkili olmadı. Çünkü mühendislik öğrencisi değilim. Burada daha çok teknik eğitimler verilmekte. Bu 

yüzden ders başarımı artırmadı.” (Ö19) 

  

%50 

%25 

%25 

Etkili Kısmen etkili Etkili değil

Şekil 1: Öğrenci Kulüplerinin 

Akademik Başarı Üzerine 

Etkisine İlişkin Bulgular 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmanın amacı, KTÜ EEK’de organize edilen etkinlikleri ve bu etkinliklerin 

öğrencilerin akademik başarılarına etkisini üye görüşleri üzerinden belirlemektir  

Akademik Kulüp Görüş Formundan ve odak grup mülakatlarından elde edilen bulgular 

doğrultusunda kulüp içinde çok çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Kulüp 

üyelerinin verdikleri cevaplara bakıldığında kulüpte organize edilen etkinliklerden çoğunlukla sosyal, 

teknik ve kariyer ve meslek tanıtım etkinliklerini dile getirdikleri dolayısıyla da bu tarz etkinliklersin 

daha sık yapıldığı veya daha kalıcı izli olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan, akademik bir kulüp 

olmasına karşın yalnızca akademik etkinliklerin değil aynı zamanda sosyal ve kariyer odaklı 

etkinliklerin de gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Kulüp kapsamında, katılımcılar okullara giderek 

öğrencilerin fen ve mühendisliğe ilgilerini çekme ve gelişimlerine destek olma çalışmaları da 

yapılmaktadırlar. Ancak, Tablo 1’de görüldüğü gibi ilk ve ortaöğretim destek programları yalnızca beş 

katılımcı tarafından ifade edilmiştir. Bu bulgu kulübün ilk ve ortaöğretim destek programının 

yeterince güçlü olmadığını göstermektedir.   

Üniversite öğrencilerinin temel amaçlarından biri derslerindeki kazanımlara ulaşmak ve 

başarıyla mezun olmaktır. Katılımcıların kulüp üyesi olarak akademik başarılarına kulüp 

etkinliklerinin nasıl etki ettiğini belirlenmesi bu bağlamda önem kazanmaktadır. Şekil 1’de görüldüğü 

gibi katılımcıların yarısı kulüp faaliyetlerinin akademik başarına olumlu yönde etki ettiğini ifade 

etmiştir. Fakat yapılan odak grup mülakatları sonucunda akademik kulüp içerisinde gerçekleştirilen 

faaliyetlerin okul başarılarına doğrudan etki etmediği ancak ileriki meslek hayatları için oldukça 

önemli olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. EEK faaliyetleri ve katılımcı cevaplarından elde 

edilen bulgular incelendiğinde gerçekleştirilen faaliyetlerin akademik başarıdan ziyade 21.yy 

becerileri odaklı olduğu ve üyelerin bu becerilerinin geliştirmesine destek olduğu görülmektedir.  Bu 

çalışmada amaçlı ve programlı bir şekilde ders kazanımlarını desteklemeyen ders dışı etkinliklerin 

akademik başarı üzerine doğrudan etkisi olamayabileceği sonucuna varılabilir. Başka bir ifadeyle, 

kulüp faaliyetlerinin kısa vadede üyelerin derslerinde başarı göstermesine etkisi sınırlı olabilir. Uzun 

vadede nasıl etkilerinin olacağı iyi tasarlanmış çalışmalar ile incelenmelidir. 

5. ÖNERİLER 

Araştırmada elde edilen bulgulara ve sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki önerilerde 

bulunulabilir: 

 Öğrenci kulüplerinin akademik başarı ve sosyal beceriler üzerine etkisinin daha 

kapsamlı araştırılarak kulüplerin bu hususlarda daha iyi organize olmasına katkıda bulunulabilir. 

Özellikle başarı ile kulüp faaliyetleri arasındaki ilişkinin irdelenmesinin gerekli olduğuna 

inanılmaktadır. 

 Kulüp faaliyetleri içerisinde yer alan ilk ve ortaöğretim destek programın 

genişletilmesi genç kuşakların bu alanı daha iyi anlamasına katkı sağlayabilir. Aynı zamanda 

üyelerin alana özgü bilgilerini pratik uygulamaya dökmelerine imkân sağlayabilir. 
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 Öğrenci kulüplerinin etkinliğin artırılması için sosyal ve ekonomik açıdan 

desteklenmelerinin iyileştirilmesi önerilir. 
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ÖZET 

Bu araştırma ile Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan öğrencilerin tablet kullanma becerilerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 45 

OSB’li öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında SMART-ASD uygulaması kullanılmıştır. 

Veriler OSB’li öğrencinin uygulamada bulunan 12 testi tamamlaması ve öğretmenlerin testin başarılı bir şekilde 

yapılıp yapılmadığını veya öğrencinin ihtiyaç duyduğu yardım türünü uygulama üzerinde işaretlemesi şeklinde 

toplanmıştır. Betimsel analizlerle yorumlanan veriler yüzde ve frekanslar ile ifade edilmiştir. Araştırmadan elde 

edilen sonuca göre, OSB’li öğrenciler tableti kullanma, tableti duruma göre çevirme, ekrandaki hedef nesnelere 

dokunma, tabletteki büyük butona dokunma, tabletteki küçük butona dokunma, kaydırma, ses kontrol düğmesini 

kullanma, tablette masaüstünde gezinme ve kamera kullanma becerilerini yerine getirmek için en çok sözel 

yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. Bunlara ek olarak öğrencilerin belirtilen becerilerde hem fiziksel hem sözel 

desteğe en az düzeyde ihtiyaç duydukları; ekranı çevirme, nesneleri sürdürme ve genel uygulamaları kullanma 

becerilerinin tamamlanmasında ise öğrencilerin beceriyi yapamama oranlarının en fazla olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: SMART-ASD, Otizm Spektrum Bozukluğu, Otizmli Öğrenciler, Tablet 

An Analysis of Tablet Usage Skills of Autistic Students 

ABSTRACT 

The aim of this study is to research  the tablet usage skills of students with Autism Spectrum Disorder 

(ASD). The research was designed in a screening model. The study group consists of 45 students with ASD. 

SMART-ASD application was used to collect the research data. The data were collected as the students with 

ASD completing 12 tests in practice and the teachers marking whether the test was performed successfully or 

marking the type of assistance the student needs. The data interpreted by descriptive analysis are expressed by 

percentages and frequencies. According to results obtained from the research  students with ASD need verbal 

help the most to carry out their skills of using the tablet, turning the tablet as needed, touching the target objects 

on the screen, touching the big button on the tablet, touching the small button on the tablet, scrolling, using the 

volume control, navigating the desktop and using the camera. In addition, it has reached that the students needed 

both physical and verbal support at the minimum level in the mentioned skills; and the inability rate of students 

to do screen turning, maintaining objects and using general applications is the most. 

Keywords: SMART-ASD, Autism Spectrum Disorder, Students with Autism, Tablet 

                                                            
1
 Bu çalışma, ERASMUS tarafından desteklenen ‘’SMART-ASD -2015-1-ES01-KA201-015946’’ başlıklı proje 

kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
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GİRİŞ 

Ot zm Spektrum Bozukluğu (OSB)  yaşamın  lk 36 ayı önces nde fark ed len, dış dünyada 

olan olayları anlamakta zorlanan veya anlamayan,  let ş m kurmakta zorlanan, zamanlı zamansız 

tekrarlanan takıntıları olan, normal gel ş m gösteren çocuklardan farklı b r zekaya sah p oldukları 

halde dış dünyayı anlamadıkları  ç n bu yetenekler n  kullanamayan, göz temasından sakınan 

b reyler n oluşturduğu yaşam boyu devam eden nöroloj k b r bozukluk olarak tanımlamaktadır (D ken, 

2012). Kanner (1943) OSB’li çocuklar ile normal gelişim gösteren çocuklar arasında erken yaşlarda 

gözlenebilen farklılıklar olduğunu belirterek OSB’li çocukların dili iletişim amacıyla 

kullanmadıklarını, gelişim özellikleri bakımından yetersiz olduklarını, aynılığa karşı aşırı 

bağlılıklarının olduğunu ve tekrarlayan davranışlar sergilediklerini ifade etmektedir. Heward (2013) 

ise OSB’li bireylerde toplumsal iletişimde kullanılan dil ya da sembolik oyun becerilerinin en az 

birinde üç yaşından önce gecikmelerin ya da olağandışı bir işlevselliğin görüldüğünü belirtmektedir.  

OSB’li bireyler dikkati sağlama, bilgiyi işleme, bellek ile ilgili yaşadıkları güçlükler 

(Pennington, 2010) ve motivasyon eksikliği nedeniyle bir beceriyi sergilemekte zorlanmaktadırlar 

(Heward, 2013). Buna ek olarak iletişim başlatma, sürdürme, jest ve mimik kullanma, çeşitli 

etkinlikleri diğerleri ile paylaşma, ilgilendiği nesneyi işaret etme, diğerlerine nesne gösterme gibi 

becerileri sergilemekte de güçlük yaşamaktadırlar (Carpenter, 2013). Bu nedenle OSB’li bireylerin 

bağımsız ve etkili bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için birtakım becerileri başlatma ve 

devam ett reb lme becer ler n  kazanmaları gerekmekted r (McClannahan ve Krantz, 1999). G errach 

ve St ndt’e (2009) göre özel eğ t me gereks n m  olan b reyler n günlük yaşamlarında serg lemeler  

gereken becer ler  kolaylaştırmalarında  teknoloj  kullanımı oldukça destekleyici bir rol 

üstlenmektedir.  

Teknoloj , b reyler n bel rlenen alanlarda yetenekler n n ve  lg ler n n gel şt r lmes n  sağlayan 

aynı zamanda eğ t m-öğret m ortamlarının zeng nleşt r lmes nde etk n olan b r olgu olarak 

tanımlanmaktadır (İşman, 2008). Eğ t m ortamlarında taşınab l r olmaları, toplumsal olmaları, 

kullanım kolaylığı sağlaması ve b rçok becer n n kazanılmasında çalışma ortamı sunması g b  

nedenlerle taşınab l r c hazların terc h ed ld ğ  görülmekted r (Adıgüzel ve Yılmaz, 2014). Gel şen 

teknoloj   le b rl kte OSB’l  çocukların eğ t m nde d züstü b lg sayar,  Pad,  Pod ve TouchPad g b  

kolay taşınab len ve kullanılab len teknoloj k araçlardan yararlanılmasının gerekl l ğ  ortaya 

çıkmaktadır (Hourcade, Bullock-Rest ve Hansen, 2012). OSB’li çocukların yönergeleri ve kuralları 

izleyebilme becerilerinin geliştirilmesinde, problem davranışlarının ve etkinlikler arası geçişlerde 

yaşanan sorunların azaltılmasında, iletişim becerilerinin ve sosyal becerilerinin geliştirilmesinde, 

toplumsal yaşam, günlük yaşam, serbest zaman ve bağımsız yaşam becerilerinin kazandırılmasında 

teknolojik cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır. Teknoloji odaklı araçlar bu bireylerin dikkatini çektiği için 

çoğunlukla öğretim daha etkili olmaktadır (Van Eck, 2007).  

Dokunmatik tabletlerin yaygınlaşması hem OSB’ye yönelik uygulamaları beraberinde 

getirmekte (Özdemir, 2016) hem de mobil teknoloji kullanımının artmasıyla akıllı telefon ve tablet 

teknolojilerinin iletişim becerileri ve sosyal etkileşim ile ilgili güçlük yaşayan bireylerin eğitimlerinde 

teknolojiyi etkili bir biçimde kullanabilmenin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda OSB’li 

bireyler teknoloji kullanırken yeni beceriler öğrenebilir, daha çok motive olabilir, daha fazla 

yoğunlaşabilir, çevrelerindeki kişilerle daha sık etkileşim kurabilir, seçim yapabilir ve kendi 
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öğrenmelerini ve oyununu yönlendirebilme becerisine sahip hale gelebilirler. Yapılan araştırmalar 

teknolojik c hazların OSB’l  b reylere bağımsız oyun oynama becer ler n n, öz bakım becer ler n n, 

günlük yaşam becer ler n n, akadem k becer ler n kazandırılmasında ve problem davranışların 

azaltılmasında (Eliçin, 2015; Mcculloch, 2004; Stokes, 2014), öğrenmenin gerçekleşmesinde, özgüven 

geliştirmede (Reed, 2007) ve yaşam kalitesinin arttırılmasında (Lancioni ve diğerleri, 2006) etk l  

olduğunu göstermekted r. Eğ t mde teknoloj  kullanımına yer ver lmes  yoluyla OSB’l  b reylere 

geleneksel yöntemlerle verilen eğitimin yetersiz kaldığı durumlarda ortaya çıkan eksiklikleri gidermek 

ve hızlı sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır. 

İlgili alanyazını incelendiğinde OSB olan bireylere çeşitli becerilerin kazandırılmasında 

teknolojiden yararlanıldığını gösteren araştırma sonuçları bulunmaktadır. Colby ve Smith (1971) 

yaptıkları çalışmalarında sözel  let ş m  olmayan on yed  OSB’l  b rey n b lg sayar kullanarak d l 

gel ş mler n  arttırmak amacıyla klavyedek  tuşlara basıldığında  nsan ses yle b rleşt r lm ş semboller n 

ekranda görüleb ld ğ  b r oyun gel şt rm şler ve araştırma sonunda b reylerin dil gelişimlerinde 

ilerleme olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Pişkin (1995) 5-8 yaş aralığındaki OSB’li çocukların kavram 

öğrenmelerinde bilgisayar destekli öğretim ve eğitimci destekli eğitim yöntemleri arasında fark olup 

olmadığını incelediği araştırmasında bilgisayar ile öğrenen çocukların başarısının diğer gruptakilere 

göre daha fazla olduğu ve bilgisayarla çalışan grubun kavramları daha kısa zamanda öğrendikleri 

sonucuna ulaşmışlardır. Hetzroni ve Tannous (2004) OSB’li çocukların işlevsel dil becerilerini 

geliştirmek amacıyla bilgisayar tabanlı müdahalenin etkililiğini inceledikleri araştırmalarında 

çocuklara oyun, yemek ve hijyen aktivitelerinde etkileşime girme fırsatı sağlayan kontrollü ve 

yapılandırılmış bir ortamda uyguladıktan sonra çocukların beceriyi doğal sınıf ortamına 

aktarabildikleri sonucuna ulaşmışlardır.  

Yüksek-teknoloj  c hazlar kategor s ne g ren tablet b lg sayarla gerçekleşt r len çalışmalar  se 

tablet kullanımının OSB’l  b reyler  ç n d ğer b lg sayar destekl  uygulamalardaki gibi oldukça etkili 

olduğunu göstermektedir (Eliçin ve Tunalı, 2016). Kellems ve Morningstar (2012) 16-22 yaş 

aralığındaki dört bireye mesleki becerilerin öğretiminde iPod aracılığıyla sunulan videoyla model 

olmanın etkililiğini inceledikleri araştırmalarında deneklerin tümünün öğrendiklerinin kalıcılığını 

sağladığı ve iPodu bağımsız olarak kullanabildikleri sonucuna ulaşmışlardır. Carlile, Reeve, Reeve ve 

Bar (2013) OSB’li çocuklara iPod Touch cihazı ile serbest zaman becerilerinin kullanımını öğretmek 

amacıyla yaptıkları çalışmalarında araştırmaya katılan dört OSB’l  çocuğun tümünün uygulama 

sonunda yüksek düzeyde başarı gösterd kler n  ve bu başarılarının kalıcı olduğunu ortaya 

çıkarmışlardır.  Waddington ve diğerleri (2014) OSB’li üç çocuğun iPad kullanarak ilk adımda 

oyuncak isteme, ikinci adımda iki oyuncak arasından birini seçme ve son adımda teşekkür etme 

sürecini değerlendirmeyi amaçladıkları çalışmalarında OSB’li çocukların iPad kullanmayı öğrenerek 

çok adımlı iletişim kurmayı öğrenebildiklerin  ve sosyal etk leş me geçeb ld kler n  ortaya 

çıkarmışlardır. El ç n ve Tunalı (2016) OSB’l  çocuklara ç zelge kullanımının öğret m nde tablet 

b lg sayar kullanımının etk l l ğ n   nceled kler  çalışmalarında her b r deneğ n ç zelge kullanma 

becerilerini edinme, sürdürme ve genellemede tablet bilgisayarla sunulan aşamalı yardımla eğitimin 

etkili olduğunu ortaya çıkarmışlardır.  

OSB’li öğrencilerin görsel destek sistemleri kullanıldığında daha iyi öğrenebilmelerinin bir 

sonucu olarak hem genel eğitim sınıflarında hem de özel eğitim sınıflarında teknoloji destekli eğitim 

uygulamalarına sıklıkla yer verilmeye başlanmıştır (Knight, McKissick ve Saunders, 2013). Bu 
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uygulamalar aracılığıyla OSB’li öğrencilerin sosyal etkileşime girme ve iletişim kurma gibi 

zorlandıkları becerileri edinmeleri, geliştirmeleri ve genelleyebilmeleri mümkündür (Rice, Wall, Fogel 

ve Shic, 2015). Ancak teknolojinin gelişimine paralel olarak iletişim ve bilgiye ulaşmanın teknolojiye 

olan ihtiyacı arttırması teknolojiyi kullanamayan OSB’li öğrenciler için dijital bir uçurum anlamına 

gelmektedir (Barbera ve Rasmussen, 2017). Tabletlerden en üst düzeyde yararlanabilmek için OSB’li 

öğrencilerin tablet bilgisayarları açma, kapama veya etkinlikle ilgili programı çalıştırma gibi 

yönergeleri yer ne get rme becer ler ne sah p olması gerekmekted r. OSB’l  öğrenc ler n eğ t m nde 

taşınab l r c hazlarla yapılan çalışmaların oldukça yen  olması bu konuda daha fazla araştırma 

yapılmasını gerekli olduğunu göstermektedir (Doenyas, 2014). Dolayısıyla bu araştırma ile OSB’li 

öğrencilerin tablet kullanma düzeylerinin belirlenerek tabletlerden ne derecede yararlanabildiklerinin 

ortaya çıkarılması ile OSB’li öğrencilere yönelik geliştirilen akıllı uygulamalardan bu öğrencilerin 

sahip oldukları beceriler doğrultusunda en üst düzeyde yararlanabilmelerine ışık tutmak 

amaçlanmaktadır. 

 Alt Amaçlar 

Bu araştırma ile OSB’li öğrencilerin tablet kullanma becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Otizmli öğrencilerin tablette düğme açma beceri düzeyi nasıldır? 

2. Otizmli öğrencilerin tableti duruma göre çevirme beceri düzeyi nasıldır? 

3. Otizmli öğrencilerin ekrandaki hedef nesnelere dokunma beceri düzeyi nasıldır? 

4. Otizmli öğrencilerin tablette bulunan büyük butona dokunma beceri düzeyi nasıldır? 

5. Otizmli öğrencilerin tablette bulunan küçük butona dokunma beceri düzeyi nasıldır? 

6. Otizmli öğrencilerin tablette kaydırma beceri düzeyi nasıldır? 

7. Otizmli öğrencilerin tablette ekran çevirme beceri düzeyi nasıldır? 

8. Otizmli öğrencilerin tablette ses kontrol düğmelerini kullanma beceri düzeyi nasıldır? 

9. Otizmli öğrencilerin tablette masaüstü gezinme beceri düzeyi nasıldır? 

10. Otizmli öğrencilerin tablette nesneleri sürdürme beceri düzeyi nasıldır? 

11. Otizmli öğrencilerin tablette kamera kullanma beceri düzeyi nasıldır? 

12. Otizmli öğrencilerin tablette genel uygulamaları kullanma beceri düzeyi nasıldır? 

 

YÖNTEM 

 Araştırmanın Modeli 

Araştırma tarama model nde desenlenm şt r. Tarama modeller , geçm şte ya da hâlen var olan 

bir durumu var olduğu şekl yle bet mlemey  amaçlayan araştırmalara uygun b r modeld r (Karasar, 

2010). Tarama araştırmalarının amacı araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları 

içinde olduğu gibi tanımlandığından herhangi bir şekilde değiştirme veya etkileme söz konusu 

olmamaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2015). Bu araştırmada OSB’li 

öğrencilerin tablet kullanma beceri düzeyleri belirlenerek mevcut durum betimleneceğinden tarama 

modeli kullanılmıştır. 
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 Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu Konya il merkezine bağlı özel eğitim sınıflarında ve 

uygulama okullarında eğitim gören OSB’li öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilere ilişkin demografik 

bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1: Öğrencilere ilişkin demografik bilgiler 

 
Frekans (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kız 10 22 

Erkek 35 78 

Yetersizlik Derecesi 
Hafif 12 27 

Orta-Ağır 33 73 

 
Toplam 45 100,0 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan OSB’li öğrencilerin 10’u (%22) kız 35’i (%78) 

erkektir. Yetersizlik derecesi açısından değerlendirildiğinde öğrencilerin 12’sinin (%27) hafif 

düzeyde; 33’ünün (%73) orta-ağır düzeyde yetersizliğe sahip olduğu görülmektedir. 

 Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak iOS tabanlı iPad tabletler kullanılmıştır. iPadlerde 

çalışabilen yazılım programı bu araştırma için geliştirilmiş olup uygulama süresince bu program 

kullanılmıştır. Uygulama 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çocuğun teknolojiyi hangi 

kapsamda kullanacağını anlamak için ebeveynler ve öğretmenlere yönelik bir mülakat bulunmaktadır. 

İkinci bölümde çocuğun akıllı telefonları ve tabletleri etkili bir şekilde kullanabilmesi için gerekli olan 

on iki temel becerinin değerlendirilmesine yer verilmektedir. Üçüncü bölümde ise çocuğun teknolojiyi 

kullanacağı kapsam ve yetenekler değerlendirildikten sonra, SMART-ASD uygulaması çocuk için en 

uygun uygulamaları tavsiye etmektedir. Bu araştırma uygulamanın ikinci bölümü esas alınarak 

yürütülmüştür. OSB’li çocukların değerlendirilmesinde kullanılacak 12 test bulunmaktadır. Test 

düğmeyi açma, hareket ettirme, ekrana dokunma, büyük düğmeye dokunma, küçük düğmeye 

dokunma, kaydırma, ekranı çevirme, ses kontrol, masaüstü gezinme, nesne sürdürme, kamera 

kullanma ve genel uygulama aşamalarından  oluşmaktadır.  

Geliştirilen programda, tablette ekranın sol üst köşesinde yeni bir kişi eklemeyi sağlayacak 

simge bulunmaktadır. Açılan bilgi sayfasında ekrana tıklanıldığı zaman klavye görünmekte ve ilgili 

bölüme isim yazılmaktadır. Daha sonra değerlendirilen kişinin doğum tarihi, cinsiyeti ekrandan 

seçilmektedir. İsteğe bağlı olarak bilgi girişi yapılırken kişinin fotoğrafı çekilebilmekte ya da galeride 

bulunan fotoğraflardan uygun olan kullanılabilmektedir. Kişinin sevdiği ya da şarkı listesinde bulunan 

müzik de uygulama süresince kullanılmak üzere eklenebilmektedir. İkinci aşamada görüşme yapılacak 

olan kişinin kim olduğu (anne, baba, eğitmen, profesyonel) seçilerek isteğe bağlı olarak fotoğrafı ve 

mail adresi ile ilgili bilgiler kaydedilebilmektedir. Kullanıcı ayarları bir yetişkin tarafından 

tamamlanmaktadır (örneğin; öğretmen, bir ebeveyn veya uzman).  

Çocukların değerlendirilmesinde kullanılacak olan her bir test ne yapılması gerektiğini ifade 

eden yönergelerle başlamaktadır. Aile veya öğretmenin iPadi çocuğa vermesi ile test uygulaması 

başlamaktadır. Her test aşamasının çocuklar tarafından tamamlanması gereken süreleri bulunmaktadır. 
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Teste ayrılan süre tamamlanmadan başka bir teste geçmek mümkün olmamaktadır. Sürenin 

tamamlanmasından sonra tabletin uygulayıcıya verilmesi gerektiğini belirten 3 bip sesi ve aynı 

zamanda ekranda bir görsel çocukların karşısına çıkmaktadır. Yetişkin bir sonraki faaliyete geçmek 

için ekrana dokunmakta ve ekranda çıkan üç düğmeyi sağa doğru kaydırmak suretiyle her test sonunda 

çocuğun performansı değerlendirebilmektedir. Düğmelerin hepsi hayır konumunda yer almaktadır. 

Uygulayıcı çocuğun uygulama esnasında destek alıp almadığını veya ne tür destek aldığını gösteren 

düğmeyi kaydırmak suretiyle işaretlemektedir. Test yetişkin tarafından puanlandıktan sonra bir 

sonraki adıma geçmek için sağ üst köşedeki mavi X sembolü tıklanmaktadır. 12 test bu sıralamayla 

yapılmaktadır. Testlerin geçersiz olmasına neden olacak bir durumla karşılaşılmasında tekrar 

uygulama yapma fırsatı bulunmaktadır.  

 Veri Toplama Süreci ve Analizi 

Araştırmaya başlamadan önce öğretmenler programın kullanımıyla ilgili bilgilendirilmişlerdir. 

Uygulama iPadin öğrenciye verilmesi ve yönerge sunulmasıyla başlamıştır. Öğretmenler testin başarılı 

bir şekilde yapılıp yapılmadığının ve öğrenciye sözel veya fiziksel yardım verilip verilmediğinin 

kontrolünü sağlamıştır. Öğrenciler testi tamamlamak için verilen süre bittiğinde tableti öğretmenlerine 

iade etmişlerdir. iPad de yer alan her testten sonra öğretmenler performansı ekranda bulunan 

düğmeleri kullanarak puanlandırmıştır. Bu aşamada öğrencinin herhangi bir destek almadan faaliyeti 

gerçekleştirmesi halinde en üstteki düğme, öğrenci destek almasına rağmen testi geçemediyse ikinci ve 

üçüncü düğmeler, fiziki ve sözel destek alarak testi geçmişse üç düğmenin tamamını da kaydırarak 

veriler kaydedilmiştir. Test öğretmenler tarafından puanlandıktan sonra bir sonraki adıma geçilmiştir. 

12 test bu sıralamaya göre yapılmıştır. Herhangi bir nedenle test geçersiz olduğunda tekrardan 

yapılmıştır. Öğrenci için uygun olan uygulamaları tavsiye etmek için her bir testin sonuçlandırılması 

sağlanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analizlerle yorumlanarak yüzde ve frekanslarla 

ifade edilmiştir.  

BULGULAR 

Araştırmanın birinci alt amacında otizmli öğrencilerin tablette düğme açma beceri düzeyi 

nasıldır? sorusuna cevap aranmış ve elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri kullanılarak Tablo 

2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: OSB olan öğrencilerin tablet açma becerisi 

Yapamayan  Sözel yardımla  Fiziksel yardımla  Fiziksel/Sözel yardımla  

 f % f % f % f % 

12 27 25 56 5 11 3 7 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi OSB’li öğrencilerin 25’i (%56) sözel yardım alarak tableti 

açmışlardır. Öğrencilerin 12’si (%27) tableti açamamıştır. Bununla birlikte öğrencilerin 5’i (%11) 

fiziksel yardım alarak tableti açarken; 3’ü (%7) fiziksel/sözel yardım alarak tableti açmıştır. Verilere 

göre öğrencilerin büyük bir bölümünün tableti açarak kullanabilecek duruma getirdikleri söylenebilir.  
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Araştırmanın ikinci alt amacında otizmli öğrencilerin tabletti duruma göre çevirme beceri 

düzeyi nasıldır? sorusuna cevap aranmış ve elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri kullanılarak 

Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3: OSB olan öğrencilerin tableti duruma göre çevirme becerisi 

Yapamayan  Sözel yardımla  Fiziksel yardımla  Fiziksel/Sözel yardımla  

f % f % f % f % 

12 27 17 38 10 22 6 13 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi OSB’li öğrencilerin 17’si (%38) sözel yardım alarak tableti duruma 

göre çevirebilmektedir. Öğrencilerin 12’si (%27) tableti duruma göre çevirememektedir. Buna ek 

olarak öğrencilerin 10’u (%22) fiziksel yardım alarak tableti duruma göre çevirirken; öğrencilerin  6’sı 

(%13) fiziksel/sözel yardım alarak tableti duruma göre çevirebilmektedir. Verilere göre öğrencilerin 

dörtte üçünün tableti duruma göre çevirebildiği söylenebilir. 

Araştırmanın üçüncü alt amacında otizmli öğrencilerin ekrandaki hedef nesnelere dokunma 

beceri düzeyi nasıldır? sorusuna cevap aranmış ve elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri 

kullanılarak Tablo 4’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi OSB’li öğrencilerin 25’i (%56) sözel yardım alarak ekrandaki hedef 

nesnelere dokunmuştur. Öğrencilerin 18’i (%40) ekrandaki hedef nesnelere dokunamamıştır. Ayrıca 

öğrencilerin 2’si (%4) fiziksel/sözel yardım alarak ekrandaki hedef nesnelere dokunurken; fiziksel 

yardım alarak ekrandaki hedef nesnelere dokunan öğrenci bulunmamaktadır. Verilere göre 

öğrencilerin yarısından fazlasının ekrandaki hedef nesneye dokunabildiği söylenebilir. 

Araştırmanın dördüncü alt amacında otizmli öğrencilerin tablette bulunan büyük butona 

dokunma beceri düzeyi nasıldır? sorusuna cevap aranmış ve elde edilen veriler frekans ve yüzde 

değerleri kullanılarak Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5: OSB olan öğrencilerin tablette bulunan büyük butona dokunma becerisi 

Yapamayan Sözel yardımla Fiziksel yardımla Fiziksel/Sözel yardımla 

f % f % f % f % 

16 36 26 58 1 2 2 4 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi OSB’li öğrencilerin 26’sı (%58’i) sözel yardım alarak tablette 

bulunan büyük butona dokunmuştur. Öğrencilerin 16’sı (%36) tablette bulunan büyük butona 

dokunamamıştır. Bununla birlikte öğrencilerin 2’si (%4) fiziksel/sözel yardım alarak tabletteki büyük 

butona dokunurken; öğrencilerin 1’i (%2) fiziksel yardım alarak tablette bulunan büyük butona 

Tablo 4: OSB olan öğrencilerin ekranındaki hedef nesnelere dokunma becerisi 

Yapamayan  Sözel yardımla  Fiziksel yardımla  Fiziksel/Sözel yardımla  

f % f % f % f % 

18 40 25 56 0 0 2 4 
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dokunmuştur. Verilere göre öğrencilerin dörtte üçüne yakınının tablette bulunan büyük butona 

dokunabildiği söylenebilir. 

Araştırmanın beşinci alt amacında otizmli öğrencilerin tablette bulunan küçük butona 

dokunma beceri düzeyi nasıldır? sorusuna cevap aranmış ve elde edilen veriler frekans ve yüzde 

değerleri kullanılarak Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6: OSB olan öğrencilerin tablette bulunan küçük butona dokunma becerisi 

Yapamayan Sözel yardımla Fiziksel yardımla Fiziksel/Sözel yardımla 

f % f % f % f % 

19 42 23 51 1 2 2 4 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi OSB’li öğrencilerin 23’ü (%51) sözel yardım alarak tablette 

bulunan küçük butona dokunmuştur. Öğrencilerin 19’u (%42) tablette bulunan küçük butona 

dokunamamıştır. Buna ek olarak, öğrencilerin 2’si (%4) fiziksel/sözel yardım alarak tablette bulunan 

küçük butona dokunurken; öğrencilerin 1’i (%2) fiziksel yardım alarak tablette bulunan küçük butona 

dokunmuştur. Verilere göre dörtte ikisinden fazlasının tablette bulunan küçük butona dokunabildiği 

söylenebilir. 

Araştırmanın altıncı alt amacında otizmli öğrencilerin tablette kaydırma beceri düzeyi 

nasıldır? sorusuna cevap aranmış ve elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri kullanılarak Tablo 

7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7: OSB olan öğrencilerin tablette kaydırma becerisi 

Yapamayan Sözel yardımla Fiziksel yardımla Fiziksel/Sözel yardımla 

f % f % f % f % 

9 20 26 58 4 9 6 13 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi OSB’li öğrencilerin 26’sı (%58) sözel yardım alarak tablette 

kaydırma becerisini gerçekleştirmiştir. Öğrencilerin 9’u (%20) tablette kaydırma becerisini 

gerçekleştirememiştir. Ayrıca öğrencilerin 6’sı (%13) fiziksel/sözel yardım alarak tablette kaydırma 

becerisini gerçekleştirirken; öğrencilerin 4’ü (%9) fiziksel yardım alarak tablette kaydırma becerisini 

gerçekleştirmiştir. Verilere göre öğrencilerin büyük bir bölümünün tablette kaydırma becerisini 

yapabildikleri söylenebilir. 

Araştırmanın yedinci alt amacında otizmli öğrencilerin tablette ekran çevirme beceri düzeyi 

nasıldır? sorusuna cevap aranmış ve elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri kullanılarak Tablo 

8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8: OSB olan öğrencilerin tablette ekran çevirme  becerisi 

Yapamayan Sözel yardımla Fiziksel yardımla Fiziksel/Sözel yardımla 

f % f % f % f % 

18 40 16 36 8 18 3 7 
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Tablo 8’de görüldüğü gibi OSB’li öğrencilerin 18’i (%40) tablette ekran çevirme becerisini 

gerçekleştirememiştir. Öğrencilerin 16’sı (%36) sözel yardım alarak tablette ekran çevirme becerisini 

gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin 8’i (%18) fiziksel yardım alarak tablette ekran 

çevirme becerisini gerçekleştirirken; öğrencilerin 3’ü (%7) fiziksel/sözel yardım alarak tablette ekran 

çevirme becerisini gerçekleştirmiştir. Verilere göre öğrencilerin yarısından fazlasının tablette ekran 

çevirebildiği söylenebilir. 

Araştırmanın sekizinci alt amacında otizmli öğrencilerin tablette ses kontrol düğmelerini 

kullanma beceri düzeyi nasıldır? sorusuna cevap aranmış ve elde edilen veriler frekans ve yüzde 

değerleri kullanılarak Tablo 9’da gösterilmiştir. 

Tablo 9: OSB olan öğrencilerin tablette ses kontrol düğmelerini kullanma becerisi 

Yapamayan Sözel yardımla Fiziksel yardımla Fiziksel/Sözel yardımla 

f % f % f % f % 

16 36 20 44 7 16 2 4 

 

Tablo 9’da görüldüğü gibi OSB’li öğrencilerin 20’si (%44) sözel yardım alarak tablette ses 

kontrol düğmelerini kullanmıştır. Öğrencilerin 16’sı (%36) tablette ses kontrol düğmelerini 

kullanamamıştır. Ayrıca öğrencilerin 7’si (%16) fiziksel yardım alarak tablette ses kontrol düğmelerini 

kullanırken; öğrencilerin 2’si (%4) fiziksel/sözel yardım alarak tablette ses kontrol düğmelerini 

kullanmıştır. Verilere göre öğrencilerin dörtte üçüne yakınının tablette ses kontrol düğmelerini 

kullanabildiği söylenebilir. 

Araştırmanın dokuzuncu alt amacında otizmli öğrencilerin tablette masaüstü gezinme beceri 

düzeyi nasıldır? sorusuna cevap aranmış ve elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri kullanılarak 

Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 10: OSB olan öğrencilerin tablette masaüstü gezinme becerisi 

Yapamayan Sözel yardımla Fiziksel yardımla Fiziksel/Sözel yardımla 

f % f % f % f % 

18 40 20 44 7 16 0 0,00 

 

Tablo 10’da görüldüğü gibi OSB’li öğrencilerin 20’si (%44) sözel yardım alarak tablette 

masaüstü gezinme becerisini gerçekleştirmiştir. Öğrencilerin 18’i (%40) tablette masaüstü gezinme 

becerisini gerçekleştirememiştir. Buna ek olarak, öğrencilerin 7’si (%16) fiziksel yardım alarak 

tablette masaüstü gezinme becerisini gerçekleştirirken; fiziksel/sözel yardım alarak beceriyi 

gerçekleştiren öğrenci bulunmamaktadır. Verilere göre öğrencilerin yarısından fazlasının tablette 

masaüstü gezinme yapabildiği söylenebilir. 

Araştırmanın onuncu alt amacında otizmli öğrencilerin tablette nesneleri sürdürme beceri 

düzeyi nasıldır? sorusuna cevap aranmış ve elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri kullanılarak 

Tablo 11’de gösterilmiştir. 
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Tablo 11: OSB olan öğrencilerin tablette nesneleri sürdürme becerisi 

Yapamayan Sözel yardımla Fiziksel yardımla Fiziksel/Sözel yardımla 

f % f % f % f % 

23 51 13 29 7 16 2 4 

 

Tablo 11’de görüldüğü gibi OSB’li öğrencilerin 23’ü (%51) tablette nesneleri 

sürdürememiştir. Öğrencilerin 13’ü (%29) sözel yardım alarak tablette nesneleri sürdürmüştür. 

Bununla birlikte, öğrencilerin 7’si (%16) fiziksel yardım alarak tablette nesneleri sürdürürken; 

öğrencilerin 2’si (%4) fiziksel/sözel yardım alarak  tablette nesneleri sürdürme becerisini 

gerçekleştirmiştir. Verilere göre öğrencilerin yarısının tablette nesneleri sürdürebildiği; diğer yarısının 

ise sürdüremediği söylenebilir. 

Araştırmanın on birinci alt amacında otizmli öğrencilerin tablette kamera kullanma beceri 

düzeyi nasıldır? sorusuna cevap aranmış ve elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri kullanılarak 

Tablo 12’de gösterilmiştir. 

Tablo 12: OSB olan öğrencilerin tablette kamera kullanma becerisi 

Yapamayan Sözel yardımla Fiziksel yardımla Fiziksel/Sözel yardımla 

f % f % f % f % 

11 24 20 44 9 20 5 11 

 

Tablo 12’de görüldüğü gibi OSB’li öğrencilerin 20’si (%44) sözel yardım alarak tablette 

kamerayı kullanmıştır. Öğrencilerin 11’i (%24) tablette kamerayı kullanamamıştır. Ayrıca öğrencilerin 

9’u (%20) fiziksel yardım alarak tablette kamerayı kullanırken; öğrencilerin 5’i (%11) fiziksel/sözel 

yardım alarak tablette kamerayı kullanmıştır. Verilere göre öğrencilerin dörtte üçünün tablette kamera 

kullanabildiği söylenebilir. 

Araştırmanın on ikinci alt amacında otizmli öğrencilerin tablette genel uygulamaları kullanma 

beceri düzeyi nasıldır? sorusuna cevap aranmış ve elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri 

kullanılarak Tablo 13’te gösterilmiştir. 

Tablo 13: OSB olan öğrencilerin tablette genel uygulamaları kullanma becerisi 

Yapamayan Sözel yardımla Fiziksel yardımla Fiziksel/Sözel yardımla 

f % f % f % f % 

19 42 16 36 5 11 5 11 

 

Tablo 13’te görüldüğü gibi OSB’li öğrencilerin 19’u (%42) tablette genel uygulamaları 

kullanamamıştır. Öğrencilerin 16’sı (%36) sözel yardım alarak tablette genel uygulamaları 

kullanmıştır. Bununla birlikte, öğrencilerin 5’i (%11) fiziksel yardım alarak tablette genel 

uygulamaları kullanırken; öğrencilerin 5’i (%11) fiziksel/sözel yardım alarak tablette genel 

uygulamaları kullanmıştır. Verilere göre öğrencilerin dörtte ikisinden fazlasının tablette genel 

uygulamaları kullanabildiği söylenebilir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

OSB’li öğrencilerin eğitimlerinde kullanılan bilgisayarların akademik becerilerin, serbest 

zaman becerilerinin, oyun becerilerinin, sosyal becerilerin ve motor becerilerin kazandırılması ve 

geliştirilmesi ile problem davranışların azaltılmasında etkili olduğu bilinmektedir (Grynszpan, Martin 

ve Nadel, 2005). Bilgisayarın dışında tablet, telefon gibi dokunmatik akıllı cihazların varlığının 

kullanımının bilgisayardan daha kolay olması nedeni ile OSB’li öğrencilerin eğitimlerinde sıklıkla 

kullanılmaktadır. Tabletler yardımıyla OSB’li öğrencilere hem akademik hem de akademik olmayan 

beceriler ile iletişim becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi mümkün olmaktadır (Shah, 2011; 

Flores ve d ğ., 2012). Ayrıca OSB’li öğrencilerin eğitimlerinde tablet kullanarak bir  becerinin 

öğretiminin sağlanması bu bireylerin akıllı cihazlarla ilgili deneyim kazanmalarına ve farklı beceriler 

öğrenmeleri için de gerekli olan tableti açma, tabletteki nesnelere dokunma, tableti çevirme, ses 

düğmelerini kullanma gibi önkoşul becerileri de öğrenmelerine katkı sağlamaktadır. Bir başka ifade ile 

OSB’li öğrencilerin tablet kullanma becerisini kazanmaları öğretimi planlanan becerilerin 

öğretilmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır. 

Bu araştırma ile OSB’li öğrencilerin tablet kullanma beceri düzeylerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre OSB’li öğrencilerin büyük bir bölümü yardım 

aldığında becerileri tamamlayabilmektedir. Bununla birlikte, OSB’li öğrencilerin büyük bir 

bölümünün tablet açma, tableti duruma göre çevirme, ekrandaki hedef nesnelere dokunma, tabletteki 

büyük butona dokunma, tabletteki küçük butona dokunma, tablette kaydırma, ses kontrol düğmelerini 

kullanma, tablette masaüstü gezinme ve tablette kamera kullanma becerilerini sözel yardım alarak 

yapabildikleri görülmektedir. OSB olan öğrencilerin tabletteki uygulamalardan en üst düzeyde 

yararlanabilmesi için tableti aktif hale getirme, tablette bulunan uygulamaların veya oyunların dikey 

ve yatay biçimde olabileceği göz önüne alındığında öğrencilerin ellerindeki tableti uygulamaya göre 

hareket ettirerek dikey veya yatay duruma getirme, tablette kamera kullanırken de benzer biçimde 

dikey veya yatay fotoğraf çekebilmek için tableti duruma göre çevirme, bir uygulamadaki doğru 

butona basabilme, bir önceki veya bir sonraki uygulamaya geçmek için ekranı kaydırma gibi 

becerilere sahip olmaları gerekmektedir. OSB’l   çocuklar ve yet şk nler b rçok becer y  

öğreneb lmeler ne rağmen öğrend kler  becer ler  çoğunlukla yet şk n n verd ğ  sözel  pucu, model 

olma ve jest-m m k  pucu olmadan serg lememekted r (McClannahan ve Krantz, 1999). Bu bağlamda 

b s klet sürmey , d şler n  fırçalamayı, b lg sayarda oynamayı öğrenen çocuklar a leler  veya 

öğretmenler  yönerge vermed ğ  sürece bu becer ler  serg lemekte genell kle güçlük çekmekted rler 

(Birkan, 2013). Araştırma sonucunda da OSB’li öğrencilerin testleri tamamlamak için öğretmenin 

ipucu vermesine ihtiyaç duymaları bu durumun bir göstergesi niteliğindedir.  

İlgili alanyazını incelendiğinde Kagohara (2011) gelişimsel yetersizliği olan üç bireye video 

seyretmeleri için iPod kullanma becerisini öğretmeyi amaçladığı araştırmasında cihazı açma, kilit 

ekranını kaydırma gibi becerilerin yer aldığı bir beceri analizi hazırlamıştır. Araştırma sonucunda 

katılan üç bireyin de bağımsız olarak beceriyi gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşmıştır. Bir başka 

araştırmada Achmadi ve diğerleri (2012) OSB’li iki b reyde İpod Touch kullanarak hazırladıkları 2 

aşamalı b r uygulamanın etk l ğ n  denemey  amaçladıkları araştırmalarında OSB’l  b reylere önce  k  

ekran sayfası arasında gezinmeyi daha sonra doğru ekran sayfasına gitmeden önce cihazın açılmasını 

ve ekran k l d n  açmayı öğretmey  hedeflem şlerd r. Uygulama b reyler sözel ve f z ksel yardıma 

ihtiyaç duymayana kadar devam etmiştir. Diğer bir araştırmada Bedir Erişti, Fırat, İzmirli ve Ceylan 
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(2017) OSB tanısı konulmuş öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını gel şt rmeye yönel k b r oyun 

tasarımı yapılması amacıyla yaptıkları araştırmada öğrenc ler n b r takım görsel  çer klere 

odaklanmasını sağlayan, odaklandıkları nesney  tak p etmeler n , odaklandığı nesneye hak m 

olmalarını, odaklandıkları nesneyi yönergelerle kontrol etmeler n  ve odaklanma sürec nde kend ler ne 

ver len görevler  tamamlamalarını sağlayan etk nl kler planlanmıştır. Her etk nl k önces  etk nl kler n 

kullanımına  l şk n öğrenc lere göster mle oyunun kullanımını anlatan b r ön hazırlık uygulaması oyun 

tasarımına eklenmiştir. Süreç sonunda OSB’li öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir eğitsel oyun 

tasarımı yapılmış ve etkinlik süreçlerinde tek veya iki komutlu yönerge kullanımına yer verilmiştir. 

Araştırma sonunda OSB’li öğrencilerin tablet kullanımı için gerekli becerilerden bazılarını en az 

yardım gerektiren sözel ipucu ile gerçekleştirebiliyor olmaları bireylerin daha önce tablet kullanımı ile 

ilgili deneyimlerinin olmasına bağlı olabilir. Öğrencilerin hem evlerinde hem de okullarda bu tür 

teknolojik cihazların bulunması ve akıllı uygulamaların kullanılıyor olması öğrencilerin karmaşık 

olmayan becerileri gerçekleştirmelerinde etkili olduğu söylenebilir. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulguya göre OSB’li öğrencilerin tablette ekran çevirme, 

tablette nesneleri sürdürme ve genel uygulamaları kullanma becerilerini yapamama oranları yüksektir. 

Buna ek olarak öğrencilerin fiziksel yardım ile fiziksel/sözel yardım alarak beceriyi gerçekleştirme 

düzeyi araştırmaya dahil edilen bütün becerilerde en az orana sahiptir. Araştırmadan elde edilen bu 

bulgu, OSB’li öğrencilerin karmaşık olan becerileri yerine getirme konusunda güçlük yaşadıklarını 

göstermektedir. Kagohara ve diğerleri (2010) yaptıkları araştırmada iPod tabanlı SGD kullanan on 

yedi yaşındaki iki öğrencinin cihazın konuşma üretimi özelliğini aktif hale getirmekte güçlük 

yaşadıklarını ve bu durumun iPod içindeki sembollere hafif bir dokunuş yerine sert bir dokunuşun 

yapılmış olmasından kaynaklandığı ortaya koymuşlardır. Araştırma sonucu cihazı kullanmak için 

yeterli motor beceriye sahip olmayan öğrencilerin yeterli ölçüde yönerge verildiğinde beceriyi 

yapabildiklerini ortaya koymuştur. Van der Meer ve diğerleri (2012) ise OSB olan iki bireye iPod 

Touch’ı SGD olarak kullanarak SGD kullanımını öğretmek amacıyla yaptıkları araştırmalarında 

ekranında atıştırmalıklar, oyuncak ve sosyal etk leş m  tems l eden üç sembol bulunan bir uygulama 

hazırlamışlardır. Sembollere dokunulduğunda sembollere karşılık gelen konuşma çıktısı 

üretilmekted r. Her katılımcı  ç n  lk aşamada  stenen ekran üzer ndek  s mgeler  seçerek çerez veya 

oyuncak taleb nde bulunmalarıdır. Öncel kle katılımcılardan çerez veya oyuncak talep etmeler  

 stenm ş ve 10 san ye  ç nde bağımsız b r talep gelmed yse  lg l  sembolü seçmeleri söylenmiştir. 10 

saniye sonunda fiziksel yardım aracılığıyla beceri gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda OSB’li iki 

birey de ekrandaki semboller arasından birini seçerek istekte bulunmayı öğrenmiştir. 

OSB’li bireylerin eğitsel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geliştirilmiş pek çok akıllı 

uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamaların bir kısmı öğrenci için kullanışlı ve yararlı olmasına 

rağmen bir kısmı öğrenciye beklenilen katkıyı sağlamamaktadır. Bu durumun temel nedeni kullanılan 

uygulamanın öğrenci özelliklerine uygun olmaması ve öğrencinin bu uygulamayı kullanma için 

gerekli olan becerilere sahip olmamasıdır. Dolayısıyla, uygulamaların kullanılmaya başlanmasından 

önce öğrencilerin bu uygulamaları gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan ön koşul becerileri ne 

düzeyde yapabildiklerinin belirlenmesi etkili ve verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Türkiye’de genel olarak iki temel öğrenci yönlendirme sistemi bulunmaktadır. Bunlar, temel eğitimden 

ortaöğretime yönlendirme sistemi ve ortaöğretimden yükseköğretime yönlendirme sistemidir. Son on yıllık 

süreçte, özellikle temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi başta olmak üzere öğrenci yönlendirme 

sistemlerinde sürekli değişiklik yapılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de uygulanan öğrenci 

yönlendirme sistemlerini değerlendirmek ve etkililiği için öneriler geliştirmektir. Araştırma nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman incelemesi deseninde tasarlanmıştır.  Araştırma kapsamında bu alandaki bilimsel 

yayınlar, yasal metinler, araştırma raporları ve istatistikler incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, 2018-2019 

öğretim yılında ortaöğretime geçiş sistemi değiştirilmiş ve yeni Liselere Geçiş Sistemi (LGS) uygulanmaya 

başlamıştır. Yükseköğretime geçişte, 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanacak olan Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı (YKS) adlı yeni bir sisteme geçilmiştir. Temel eğitimden ortaöğretime geçiş ve ortaöğretimden 

yükseköğretime geçiş sistemleri, eğitim öğretim sisteminin önemli sorunları arasında yer almaktadır. Araştırma 

bulgularına göre, öğrenci yönlendirme sistemlerinin yeniden düzenlemesine gereksinim duyulmaktadır. 

Öncelikle öğrenci yönlendirme sistemleri sınav baskısından kurtarılmalıdır. Bu amaçla, sınavla öğrenci alan okul 

sayılarının kademeli bir şekilde azaltılması ve sınavsız yerleştirme konusunda esnek modellerin geliştirilmesi 

faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Ortaöğretime geçiş, yükseköğretime geçiş, merkezî sınavlar, öğrenci yönlendirme 

sistemi. 

ABSTRACT 

In Turkey, there are two basic general student guidance system. These are the system of guidance from 

basic education to secondary education and the system of student guidance from secondary education to higher 

education. In the last decade, there has been a continuous change in student guidance systems, particularly in the 

transition from basic education to secondary education. The aim of this study was to evaluate student guidance 

systems applied in Turkey, and to develop recommendations for effectiveness. The research was designed in the 

qualitative research methods in the document analysis pattern. In the scope of the research, scientific 

publications, legal texts, research reports and statistics were examined. According to the findings, the transition 

system to secondary education was changed in the 2018-2019 academic year and the new High School 

Transition System (HSTS) started to be implemented. In the transition to higher education, a new system called 

Higher Education Institutions Examination (HEIE) was introduced for the first time in the 2018-2019 academic 

year. The transition from basic education to secondary education and transition from secondary education to 

higher education systems are among the major problem areas of the education and training system. Student 

guidance systems should be saved from exam pressure. According to the findings of the research, there is a need 

to rearrange of student guidance systems. For this purpose, it may be beneficial to gradually reduce the number 

of schools that accept students by exam and to develop flexible models for placement without examination. 

Keywords: Transition to secondary education, transition to higher education, central examinations, 

student guidance systems. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

671 

GİRİŞ 

Türkiye’de öğrenci yönlendirme sistemi denildiğinde genel olarak iki yönlendirme sistemi 

karşımıza çıkmaktadır. Bunlar, temel eğitimden ortaöğretime yönlendirme sistemi ve ortaöğretimden 

yükseköğretime yönlendirme sistemidir. Son on yıllık süreçte, özellikle temel eğitimden ortaöğretime 

geçiş sisteminde önemli değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Bu değişikliklerin gerekçesi olarak, 

öğrencilerin okul dışı kaynaklara yönelmesini azaltma, sınavın eğitim sistemi üzerindeki olumsuz 

etkilerini önleme, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını artırma ve sınavın öğrenciler 

üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerini azaltma gösterilmektedir.  

Problem Durumu 

Farklı ülkelerin eğitim sistemleri incelendiğinde, kademeler arası geçişte kullanılan altı farklı 

yöntem olduğu görülmektedir. Bu yöntemler, sınavsız geçiş, olgunluk sınavı, giriş sınavı (sözlü/yazılı, 

merkezi/yerel), okul notları (geçme notları, sosyal faaliyetleri vb.), yönlendirme (öğretmen görüşleri) 

ve karma (iki ya da daha fazla yöntemin bir arada kullanılması) modeldir (Erdem, 2014; Ergün, 2014; 

Turan, Çilek ve Yavuz, 2014). Türkiye’de halen kademeler arası geçişte çeşitli yöntemler bir arada 

kullanılmaktadır. Yükseköğretimin seçkinci eğitimden kitlesel eğitime dönüşmeye başlamasıyla 

ortaöğretimden yükseköğretime geçiş hemen her ülke için önemli bir sorun haline gelmiştir.  

Türkiye, örgün eğitim sisteminde kademeler arası geçişe yön veren üç farklı model 

uygulamıştır. Birinci model, 1923-1997 yılları arasında uygulanan beş yıl ilkokul, üç yıl ortaokul, üç 

yıl lise ve dört yıl üniversiteden oluşmaktadır. Bu dönemde yalnızca beş yıllık ilkokul zorunludur ve 

köy ilkokullarının büyük bir kısmı 1960’lı yıllara kadar üç sınıflı olarak öğretim yapmıştır (Akyüz, 

2018). İkinci sistem, 1997-2012 yılları arasında uygulanmıştır. Bu dönemde ilkokul ve ortaokul 

birleştirilerek sekiz yıl süreli ilköğretim okulları 2005-2006 öğretim yılına kadar üç yıl, bu yıldan 

itibaren dört yıllık liseler ve çoğunluğu dört yıllık olmak üzere iki ile yedi yıllık yükseköğretim 

programları yer almaktadır. İkinci sistemin uygulamaya konulduğu 1997 yılında zorunlu eğitim süresi 

sekiz yıla yükseltilmiştir. Halen uygulanmakta olan üçüncü sistem 2012 yılında zorunlu eğitimin 12 

yıla çıkarılması ile birlikte yürürlüğe girmiştir. 4+4+4 olarak bilinen bu sistem, dörder yıllık ilkokul, 

ortaokul ve liseler ile çoğunluğu dört yıllık yükseköğretim programlarından oluşmaktadır. İlk iki 

sistemde ilkokuldan üniversite mezuniyetine kadar geçen toplam süre 15 yıl, son sistemde ise 16 

yıldır. Türkiye’de 1923-2014 yılları arasındaki 91 yıllık sürede uygulanan bu üç örgün eğitim sistemi 

ile birlikte çeşitli kademeler arası geçiş yöntemleri uygulanmıştır (Küçüker, 2017).   

Yükseköğretime girişte, üniversite ve diğer yükseköğretim kurumlarının kendilerine has 

koşulları bulunmakta ve fakülteler giriş sınavlarını kendileri yapmaktadırlar. Bu durum adaylar 

açısından çeşitli sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle Ankara Üniversitesi’nde ilk defa çoktan 

seçmeli test usulüyle 1961-1962 öğretim yılında yapılan seçme sınavları, 1964-1965 öğretim yılından 

itibaren beş üniversitenin katılımıyla merkezi olarak yapılmaya başlanmıştır (Mıhçıoğlu, 1969). 1968-

1983 döneminde, yükseköğretime geçişte uygulanan merkezi sınavların yaygınlaşması, özel 

dershanelerin de yaygınlaşmasına ve hukuki dayanaklarının kurulmasına neden olmuştur. 1983-1998 

döneminde üniversite önünde yığılma sorununun giderek ağırlaşması nedeniyle öğrencileri mesleğe 

yöneltecek politikalar geliştirilmeye çalışılmıştır. Bunun için üzerinde en fazla durulan politika, 

ortaöğretim kurumları arasında ve örgün ortaöğretim ile yaygın eğitim arasında yatay ve dikey 
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geçişlere olanak tanıyacak bir yapının oluşturulmasıdır (DPT, 1989). 1998-2014 döneminde 1999 

yılındaki katsayı düzenlemesi ile başlayan tartışmalar, yıllar boyunca katsayı düzenlemeleri ve 

mahkeme kararları ile devam etmiştir (Çavuşoğlu, 2011). Bu düzenleme ile adayların kendi 

alanlarında yükseköğretim programlarını tercih etmeleri teşvik edilmiş, farklı alanlara geçiş ise 

zorlaştırılmıştır. Bunun sonucunda özellikle imam hatip liseleri başta olmak üzere birçok mesleki-

teknik liseye kayıt olan öğrenci sayısında azalma olmuştur. Liseden üniversiteye geçişte gündeme 

gelen ikinci sorun dershanelerin sayısının çok fazla artması ve yükseköğretime giriş sınavına hazırlık 

için ailelerin maddi külfetinin giderek büyümesidir.  

1965 tarih ve 625 sayılı yasa ile günümüzdeki durumlarına kavuşan özel dershanelerin 

varlıkları sürekli olarak bir tartışma konusu olmuş ve kaldırılmaları için pek çok girişimde 

bulunulmuştur. İlk olarak 1980 darbesi ile kurulan askeri hükümet döneminde hazırlanan bir kanunla 

1984’te kapatılmaları öngörülen dershaneler 1983’te iktidara gelen hükümetin söz konusu kanunu 

kaldırmasıyla birlikte Türk eğitim sistemindeki varlıklarını sürdürebilmişlerdir (Garipağaoğlu, 2016). 

Dershaneler, 2013-2014 döneminde çıkarılan bir kanunla kapatılmaları ve/veya özel okullara 

dönüştürülme süreçleri gündeme gelmiştir. Dershaneler bu sorunu Anayasa Mahkemesine (AYM) 

taşımış ve AYM, tam adı ‘6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ olan dershanelerin dönüşümü ile 

ilgili düzenlemeyi, düzenlemenin Anayasanın 48. Maddesi’nde güvence altına alınan ‘özel teşebbüs 

hürriyetine’ aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmiştir. 8 Ağustos 2015 tarihinde Resmi Gazeteden 

duyurulan bu iptal kararı ile birlikte MEB, bireylerin tercihleri doğrultusunda okul dışı eğitim alma 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı çözüm yollarının üretilmesi için özel öğretim kursu, kişisel 

gelişim kursu, meslek edindirme ve mesleki gelişim kursu ve yetenek kursu başlıklarında yeni kurs 

tanımları getirmiştir. ‘Tanımlar’ başlığı altına, bilim grubu, özel öğretim kursu, kişisel gelişim kursu, 

meslek edindirme ve mesleki gelişim kursu, yetenek kursu, ders yılı ve öğretim yılı ibareleri ekleyerek 

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ni değiştirmiştir. Günümüzde dershanelerin önemli bir bölümü 

devletin de desteği ile özel okullara dönüştürülmüş, bir bölümü kapanmış ve bazıları etüt merkezi 

şeklinde işleyişlerini sürdürmektedir.   

Alanyazında, gerek temel eğitimden ortaöğretime geçiş gerekse ortaöğretimden 

yükseköğretime geçişte pek çok temel sorun bulunmakta, sistem eleştirilmekte ve geliştirilmesine 

yönelik önerilerde bulunulmaktadır (Baykal, 2005; Eşme 2014b; TED, 2010). Türkiye 1960’lı yılların 

başlarında köyden kente göçün etkisiyle kademeler arası geçişte sorunlar yaşamaya başlamış ve 

sorunu çözmek üzere merkezi sınav arayışlarına girmiştir (Eşme, 2014a). Örgün eğitim, ilkokuldan 

itibaren öğrencileri önce ortaöğretime, ardından yükseköğretime son olarak da işgücü piyasasına geçiş 

için girilecek sınavlara hazırlayan devasa bir ‘dershane’ sistemine dönüşmüştür (Küçüker, 2017). 

Eşme’nin (2014a) bulgularına göre, özellikle ortaöğretimden yükseköğretime geçişte yaşanan 

sorunların çözümüne yönelik olarak, temel eğitim sonrasında etkin bir değerlendirme, ortaöğretim ile 

yükseköğretim arasında daha uyumlu bir yapılanma, olgunluk veya bitirme sınavları getirilmesi 

önerilmektedir. Özellikle merkezî sınavların ortak noktası olan çoktan seçmeli soru bağımlılığına son 

verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, yükseköğretime geçişte yaşanan sorunların çözümü için 

köklü eğitim reformu yapılması önerilmektedir. 

Araştırmanın amacı, Türkiye’de mevcut öğrenci yönlendirme sistemlerini değerlendirmek ve 

etkililiği için öneriler geliştirebilmektir.  
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YÖNTEM 

Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi deseninde tasarlanmıştır. 

Araştırma kapsamında bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar, araştırma raporları ve istatistiklerden 

yararlanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2006) göre, doküman analizi nitel araştırmalarda sıklıkla 

kullanılmaktadır. 

BULGULAR 

Araştırma bulgularına göre, öğrenci yönlendirme sistemlerinden biri olan temel eğitimden 

ortaöğretime geçiş sistemi 1997-2004 yılları arasında tek sınava dayalı Liselere Geçiş Sistemi (LGS), 

2004 yılında ise Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) şeklinde uygulanmıştır. 2009 yılında tek sınav 

uygulamasına son verilerek 6. 7. ve 8. sınıflar için yılsonunda merkezî olarak yapılan Seviye 

Belirleme Sınavı (SBS) uygulamasına geçilmiştir. Bu değişiklikle öğrencilerin özel kurs, özel ders gibi 

okul dışı kaynaklara yönelmesinin engellenmesi hedeflenmiş, ancak istenilen sonuç alınamamıştır. 

2010 yılında SBS sisteminin tekrar tek sınav olarak 8.sınıf öğrencilerine uygulanması 

kararlaştırılmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında tekrar değişikliğe gidilerek Temel Eğitimden 

Ortaöğretime Geçiş (TEOG) adı altında yeni bir sistem getirilmiştir.  

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi, eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun 

rolünü daha etkin kılmayı, ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamayı, sınav 

kaygısını sürece yayarak azaltmayı, öğretmenin meslekî performansını artırmayı ve okul dışı eğitim 

kurumlarına ihtiyacını azaltmayı amaçlamaktadır (MEB, 2014). 2018-2019 öğretim yılında ise 

öğrencilerin sınava girme zorunluluğunun kaldırıldığı ve en yakın okula kayıtlarını esas alan Liselere 

Geçiş Sistemi (LGS) uygulanmaya başlamıştır. Ayrıca, merkezî sınavla öğrenci alması planlanan bazı 

okulların ‘nitelikli okul’ olarak adlandırılması ve buna ilişkin standartların belirgin olmaması, olumsuz 

algılamalara neden olmaktadır (TEDMEM, 2018). 

TEDMEM (2018) verilerine göre, ortaöğretime geçiş için tasarlanan yeni sistemde farklı 

akademik başarı düzeyindeki öğrencilerin aynı sınıfta olması ve böylece okullarda akademik 

çeşitliliğin artırılması planlanmaktadır. Ancak ortaöğretime geçiş sınavları ve uygulamaları ile ilgili 

her yeni değişiklikle birlikte bir önceki değişikliğin yapılma gerekçelerinin büyük ölçüde tekrarlandığı 

görülmektedir. Bu durum yapılan değişikliklerin bir önceki değişikliğe esas teşkil eden gerekçeleri 

ortaya çıkaran nedenlerin ortadan kaldırılamadığının temel bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 

TEDMEM (2019) verilerine göre, 2018 yılında ilk kez uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak 

Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a sekizinci sınıftan mezun olan 1.092.799 öğrenciden 

97.657’si katılmıştır. Sınav odaklı bir yaklaşımla, önce liseler arasında bir hiyerarşi oluşturulmuş, 

sonra da bu hiyerarşinin üst basamaklarında bulunan okullar ‘nitelikli okul’ olarak adlandırılmıştır. 

Eğitim sisteminin sınav odaklı yapısı dikkate alındığında, sınavla öğrenci alan okulları ‘nitelikli’ kılan 

faktörün öğrenci başarısı olarak algılandığı açıktır. Bu algı, yıllar içinde öğrencilerin akademik 

başarılarına göre ayrıştırıldığı, ortaöğretim kurumlarının hiyerarşik olarak sıralandığı bir uygulamanın 

sonucudur. Ampirik olarak, ‘nitelikli okul’ şeklinde ayrıştırılan okulların daha yüksek başarıya sahip 

öğrencilerin bir araya toplanması dışında diğer okullardan hangi özellikleri veya nitelikleri ile 

ayrıştığına dair bir veri bulunmamaktadır. Yani merkezî sınavla öğrenci yerleştirilecek liselerin 
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belirlenmesinde, sağlıklı bir ölçüt sorunu bulunmaktadır. Sınav odaklı bir yaklaşımla, önce liseler 

arasında bir hiyerarşi oluşturulmuş, sonra da bu hiyerarşinin üst basamaklarında bulunan okullar 

‘nitelikli okul’ olarak adlandırılmıştır. Bu nedenledir ki, kamuoyu önceki yıllarda başarı düzeyi yüksek 

olan bazı liselerin merkezî sınavla öğrenci alacak kurumlar listesinde yer almamasına çeşitli şekillerde 

tepki göstermiştir. Bazı okulların ‘nitelikli okul’ olarak adlandırılması her ailenin çocuğuna iyi bir 

eğitim sağlama adına bu okullara yönelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, merkezi sınavla öğrenci 

alan okulların, her ne sebeple olursa olsun, nitelikli okullar olarak etiketlenmesi ve diğer okullara 

yönelik olumsuz bir algı oluşturulması ‘herkes için nitelikli eğitim’ ilkesine ters düşmektedir. 

Özellikle Türkiye’de eğitimin toplumsal ve ekonomik hareketliliğin önemli bir aracı olarak görüldüğü 

dikkate alındığında, herkesin nitelikli okullar için kıyasıya bir yarış içine girmesi kaçınılmaz 

olmaktadır. Ailelerin perspektifinden bakıldığında, hiçbir aile çocuğunun nitelikli okul olmadığı algısı 

oluşmuş bir okulda eğitim almasını istememektedir. Bu endişeler, ortaöğretim çağındaki yaklaşık 1. 

200. 000 öğrenciden 1. 009. 000’inin sınava girmek için başvuru yapması ile sonuçlanmıştır. Diğer bir 

ifadeyle sekizinci sınıftan mezun olan öğrencilerin %84’ü merkezi sınava girmek üzere başvuruda 

bulunmuş ve %81,46’sı merkezi sınava katılmıştır. 

Ortaöğretime geçiş sisteminde olduğu gibi, 1974 yılından beri merkezî olarak uygulanmakta 

olan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sisteminde de sürekli değişiklikler yapıldığı görülmektedir. 

Tarihsel süreçte yükseköğretime geçiş sınavları, 1975 yılında tek aşamalı olarak uygulanan 

Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÜSS), 1981’de, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve 

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) olarak iki aşamalı hale getirilmiştir. 1987’de yapılan değişiklikle, 

ÖSS ve ÖYS iki farklı sınav olarak uygulanmıştır. 1999 yılından itibaren üniversiteye girişte ÖYS 

kaldırılmış ve sadece ÖSS ile yabancı dil ağırlıklı programlar için ayrıca YDS yapılmaya başlanmıştır. 

Ayrıca, ortaöğretim başarı puanının ağırlık oranı arttırılmıştır. ÖSS’nin ortaokul müfredatına dayalı 

olması ve diğer gerekçelerle 2005 yılında ÖSS’ye lise müfredatı dahil edilmiş ve 2006 yılından 

itibaren tek aşamalı iki bölüm halinde uygulanmıştır. Yükseköğretime geçişe yönelik sistem arayışları 

sonucunda 2010 yılında iki aşamalı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve 5 oturum şeklinde 

uygulanan Lisans Yerleştirme Sınavı (LGS) olarak uygulanmaya başlamış ve katsayı uygulaması 

kaldırılmıştır. 2017 ÖSYS’de ilk defa 15 açık uçlu soruya yer verilmiş, ayrıca bazı programlar için 

başarı sırası barajı getirilmiştir.  Bu uygulamalar, 2018 yılına kadar devam etmiştir. 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adlı yeni bir sisteme 

geçilmiştir. TEDMEM’in (2019) bulgularına göre, YKS’de bir yükseköğretim programına girmek 

isteyen tüm adaylar için zorunlu olan TYT oturumuna başvuran aday sayısı 2 milyon 381 bin 412'ye 

ulaşmıştır. TYT’de lisans programlarını tercih edebilmek için gereken minimum puan kriterini 

sağlayarak 150 ve üstünde puan alan aday sayısı 1.749.144; 150 puan barajını aşamayan aday sayısı 

ise 511.129 olmuştur. YÖK tarafından gerçekleştirilen tercih anketi verilerine göre, bir yükseköğretim 

programına tercih hakkı olan fakat tercih yapmayan adayların %70’i lise eğitiminin öğrenim görmek 

istediği programla ilgili temel bilgileri kazandırmadığına inanmaktadır. 2018 yılında örgün öğretimde 

128.508, Açık Öğretim dâhil toplamda ise 198.852 kontenjan boş kalmıştır. Yükseköğretime başvuru 

yapan adaylardan 1.524.172’sinin hiçbir yükseköğretim programına yerleşmediği veya yerleşemediği 

bir durumda, örgün lisans programlarında kontenjanların yaklaşık %20’sinin boş kalması adayların 

beklentileri ile yükseköğretimde sunulan kontenjan niteliğinin uyuşmadığını göstermektedir. Bu 

veriler, Türkiye’de yükseköğretime geçiş sisteminin bazı temel sorunları bulunduğunu 

doğrulamaktadır. 
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Temel eğitimden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime yönelik öğrenci yönlendirme 

sistemlerinde görülen en temel sorun bu sistemlerin sürekli olarak değiştirilmesidir. Ancak merkezî 

sınav uygulamalarının değişmeyen tek yönü sınavların çoktan seçmeli sorulardan oluşmasıdır. Her 

değişiklikte bir önceki uygulamaların eksikliklerinin giderileceği belirtilmekte ancak her nedense 

sağlıklı bir yönlendirme sistemi oluşturulamamaktadır. MEB’in (2015), 2015-2019 Stratejik Planında, 

sınav odaklı sistem ve öğrencilerin sınav kaygısı, hayat boyu öğrenmeye katılım, öğrenci 

devamsızlığı, okullaşma oranları, okul terki, gibi öğrenci yönlendirme sistemini doğrudan 

etkileyebilen ve eğitim öğretim sisteminin çözüm bekleyen önemli sorun alanları olarak yer 

almaktadır. Görüldüğü gibi, öğrenci yönlendirme sisteminin mevcut yapısı, pek çok faktör ile ilişkili 

olarak geliştirilmesi ve düzenlenmesi gereken bir sorun alanı olarak varlığını devam ettirmektedir. 

Buna karşılık MEB, 2015-2019 Stratejik Planında, bütün bireylerin eğitim ve öğretime eşit ve adil 

şartlar altında erişmesini sağlamak, ortaöğretimde genel ve mesleki ortaöğretim öğrencilerinin eğitim 

ve öğretimlerine devam ederken tercih edecekleri başka bir meslek alanına ilişkin becerileri 

kazanmalarını hedef olarak belirlemiştir. Ayrıca bu kazanımların belgelendirilmesini sağlayacak (yan 

dal, çift ana dal vb.) esnek bir yapıya geçileceği bilgisi yer almaktadır. Ortaöğretimde devamsızlık, 

sınıf tekrarı ve okul terkini azaltmak amacıyla Ortaöğretime Uyum Programı’nın yaygınlaştırılacağı 

ifade edilmektedir. Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesi ve devamsızlıkların azaltılmasına 

yönelik öğrenci devamsızlıkları izleme ve önleme mekanizmaları geliştirileceği belirtilmektedir. Öte 

yandan hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma katkısı ve hayat boyu öğrenime erişim 

imkânları hakkında toplumda farkındalık oluşturulacağı, şeklinde çözüm odaklı hedefler 

belirlenmiştir. 

MEB (2018), 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde, kademler arası geçiş sınavlarının eğitim 

sistemi üzerindeki baskısının azaltılması planlanmaktadır. Bu amaçla, sınavla öğrenci alan okul 

sayılarının kademeli bir şekilde azaltılması ve sınava olan ihtiyacın azaltılması için yapılan 

iyileştirmelere yönelik farkındalığın artırılacağı belirtilmektedir. Ayrıca, okullar ve bölgeler arası 

farkın azaltılması, tüm okullardaki çocukların öğrenmelerinin izlenmesi ve desteklenmesi için yapı ve 

süreçlerin oluşturulması, okul gelişiminin ana eksen olarak yapılandırılması, mesleki ve teknik 

eğitimin güçlendirilerek sınav talebinin dönüştürülmesi ve elverişsiz koşullardaki okulların 

desteklenmesi hedeflenmektedir. Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilmesi ve 

merkezî sınavların orta vadede sadece belli amaç ve yönelimlere sahip çocuklar ve okullar için 

yapılandırılması öngörülmektedir.  

MEB, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde yer alan ve öğrenci yönlendirme sistemlerinde 

karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak gösterilebilecek en önemli hedefler ise şu şekilde 

sıralanmaktadır:  

a) Eğitim sistemindeki tüm sınavların amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve 

sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenmesi,  

b) Ölçme değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı bütünleşik bir anlayışın ortaya 

konulması,  
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c) Belirlenecek sınıf düzeylerinde herhangi bir şekilde not verme olmaksızın 

sistemin/alınan kararların işleyişini öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden 

görebilmek amacıyla ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’nın yapılması,  

d) Okullar ve bölgeler arası başarı farklarını azaltmak, eğitim sistemini bir bütün olarak 

görmek amacıyla ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ sonuçlarının yıllar içerisinde 

akademik dünyayla birlikte çalışılarak takip edilmesi ve sistemde gerekli iyileştirici 

tedbirlerin alınması,  

e) Erken çocukluk eğitiminden başlayarak üst öğrenim kademelerinde de devam edecek 

şekilde çocukların tüm gelişim alanlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve 

iyileştirilmesine yönelik e-portfolyo çocuğa ait verilerin korunması esasıyla 

oluşturulması,  

f) Dijital ölçme değerlendirme uygulamaları konusunda veliler için özel eğitimler 

tasarlanması,  

g) Yapılacak olan kamuoyu iletişim çalışmalarıyla, sınava olan ihtiyacın azaltılması için 

yapılan iyileştirmelere yönelik farkındalığın artırılması,  

h) Yeterlik temelli ölçme değerlendirme yapılacağı, 

i) Ortaöğretimde, çocukların ortaokulda netleştirilen yönelim ve tercihlerine göre 

öğrencilere alanlar arası yatay geçiş imkânı sağlanması,  

j) Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun esnek modüler bir 

program ve ders çizelgesi yapısına geçilmesi 

k) Alan seçiminin dokuzuncu sınıfta yapılması,  

l) Ortaöğretimde çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre seçmeli ders yapısı 

oluşturulması, 

m) Hayat boyu öğrenme programlarına yönelik nitelik ve erişimin arttırılması. 

On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019), tüm eğitim kademelerinde okulların niteliği ve 

imkânlarının arttırılarak okullar arası başarı farkının azaltılacağının hedefler arasında yer alması 

önemli bir gelişmedir. Çünkü, bu hedefin gerçekleştirilmesi öğrenci yönlendirme sistemlerinin 

merkezinde yer alan merkezî sınav baskısının azaltılması ve sınava olan bağımlılığın azaltılmasına 

yardımcı olabilir. On Birinci Kalkınma Planı’na göre, ayrıca öğrencilerin akademik ve sosyal 

gelişimleri için destek programları uygulanacağı, eğitimde kalite güvence sistemine geçileceği gibi 

hedeflere yer verilmiştir. Ancak, öğrenci yönlendirme sistemlerine yönelik doğrudan bir hedef 

belirlenmediği görülmektedir. Bu durum Türk Eğitim Sisteminde uygulanan öğrenci yönlendirme 

sistemlerinin sınav odaklı yapısının yakın gelecekte önemli bir değişiklik göstermeyeceğini ortaya 

koymaktadır. 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Özetle TEDMEM (2019) raporunda da belirtildiği gibi, liseler için toplam kontenjanın 

%10’una merkezi sınav puanı ile yerleştirme yapılacak olmasına rağmen, ortaokuldan mezun olan 

öğrencilerin yaklaşık %81’inin sınava girmesi, başarı düzeyi bakımından %80-%90’lık dilimde olan 

öğrencilerin %10’luk dilimde bir yerleştirme için sınava girmeleri rasyonel bir yaklaşımla 

açıklanamaz. Bu durum aynı zamanda ortaöğretime geçiş sürecinde bazı temel sorunlar bulunduğunu 

doğrulamaktadır. Öte yandan, özel okuldan mezun olup merkezi sınavla bir ortaöğretim kurumuna 

yerleştirilen öğrencilerin merkezi sınav ortalaması devlet okullarından mezun olan öğrencilerden 

yaklaşık 41 puan fazla olması, özel okulları cazibesini artırmaktadır. Merkezî sınava giren en son 

başarı sırasındaki öğrenci dahi merkezî yerleştirmede boş kalan 197 kontenjan için tercihte 

bulunmaması, öğrencilerin %81,46’sının merkezi sınava girdiği bir uygulamada 127.480 kişilik 

kontenjanda hala tercih yapılmayan ve boş kalan kontenjan bulunması anlamlıdır. Bu bağlamda, en 

azından boş kontenjan kalan kurumların merkezi yerleştirmeye dâhil edilmesinin merkezi 

yerleştirmenin temel gerekçeleri ile çeliştiğini göstermektedir. Bu temel sorunların oluşması, sistem 

değişikliğinin kısa sürede ve pilot uygulama yapılmadan gerçekleştirilmesi, toplumda okulların 

niteliğine ilişkin farklı algılamaların yaratılmış olması etkili olabilir. Ayrıca, öğrencilerin kendi 

özelliklerini tam olarak bilememeleri ve ailelerin çocuklarına yönelik farklı beklentiler içinde olmaları 

da etkili faktörler olarak değerlendirilebilir. 

Eğitim sistemindeki reformlar pek çok boyutun dikkate alınmasını gerektirmektedir. Ancak, 

temel sorun yetişmekte olan öğrencilerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğinin belirlenmesi ve 

bu hedeflere ulaşmak için gerekli planların yapılmasıdır. Sonuçta eğitim politikası kararlarının süreçte 

en son etki ettiği nokta öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerilerdir. Bu yüzden sistemin 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde odaklanılması gereken nokta, öğrencilerde özellikle temel 

eğitim sonunda ne tür bilgi ve becerilerin geliştirilmesi gerektiği konusudur (Berberoğlu, 2017, s.149). 

ÖNERİLER 

Görüldüğü gibi, Türkiye’de geçmişten günümüze öğrenci yönlendirme sistemlerinde sürekli 

bir değişikliğe gidilmesine rağmen sağlıklı ve uygulanabilir bir model geliştirilememiştir. Bu nedenle, 

sağlıklı bir öğrenci yönlendirme sistemi için geniş katılımlı, işbirliği ve kurumlar arası eşgüdümü esas 

alan eğitim planlaması ve eğitim politikası temelinde düzenlemelere ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Değişen öğrenci yönlendirme sistemleri bağlamında, sınava olan bağımlılığın azaltılabilmesi için etkili 

rehberlik ve bilgilendirme sistemi oluşturulabilir. Okullar arasındaki nitelik farkını ortadan kaldırmak 

amacıyla başta öğretmen eğitimi olmak üzere okul yöneticilerine etkili liderlik eğitimi verilebilir. 

Öğrencilerin sınav odaklı çalışmalarını azaltmak amacıyla sosyal etkinliklere daha fazla yer verilerek 

akademik başarıları yanında doğuştan getirdikleri sanat ve spor yeteneklerinin ortaya çıkması 

sağlanabilir. Okulların fiziki donanımları yanında öğrenciler için sosyal alanlar, hobi bahçeleri, teknik 

beceriler için atölyeler kurulabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, 9.sınıf öğrencilerinin geometrik cisimlerin açınımı konusundaki algılayışlarını 

ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın katılımcılarını, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki bir ortaöğretim okulunda öğrenim 

görmekte olan 70 dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın katılımcılarını 9.sınıf öğrencilerinin 

oluşturmasının nedeni, yıllık plandaki konu dağılımına göre araştırmanın yapıldığı tarihlerde 8.sınıfların bu 

konuya henüz gelmemiş olmasıdır. Araştırmanın yürütüldüğü sınıfta bulunan öğrencilerin “Geometrik Cisimler” 

konusunu ve cisimlerin açınımlarını yaklaşık bir dönem önce öğrendikleri varsayılarak uygulama yapılmıştır. 

Çalışmanın yöntemi, çalışılan konunun derinlemesine incelenmesine imkân sağlaması ve sebep-sonuç ilişkilerini 

açıklayabilmesi için nicel metodolojinin kullanıldığı bir durum belirleme çalışmasıdır. Veri toplama aracı olarak, 

geometrik cisimlerin açınımını konusu ile ilgili literatürden seçilen toplam 8 sorudan oluşan bir test 

kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin en çok soruların cisimlerin açınımlarının yapıldıktan 

sonra yüzeylerini kullanarak çözüme ulaştıkları sorularda kavram hatası ve yöntem hatası yaptıkları göze 

çarpmaktadır. Sonuç olarak bu tür hataların oluşmaması ya da azaltılması için derslerde; cisimlerin 

adlandırılması üzerinde daha fazla durulması, öğrencilere üç boyutlu materyaller yaptırarak bunları görmesi ya 

da üç boyutlu somut modelleri sınıfa getirerek farklı açınımlar oluşturmaları sağlanabilir. Diğer taraftan 

cisimlerin açınımı konusunun etkili öğretimi için bilgisayar destekli öğretimin yapılması dolayısıyla, dinamik 

matematik yazılımları (GeoGebra, Sketchpad, Cabri 3D vb.) kullanılması ve öğrencilerin uzamsal becerilerini 

geliştirmeye yönelik öğrenme ortamları tasarlanması önerilebilir. 

Anahtar sözcükler: Matematik öğretim programı, geometrik cisimlerin açınım, 9.sınıf öğrencileri. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal the perceptions of 9th grade students about the geometric objects. The 

participants of the study consisted of 70 ninth grade students who were studying at a secondary school in the 

Eastern Black Sea Region. The reason for the 9th grade students was that the 8th grade students had not yet 

come up with the subject matter according to the distribution of the subject in the annual plan. Geometric 

Objects of the students in the research class the subject and assumption that the objects were learned about a 

period ago were applied. The method of the study is a case study in which quantitative methodology is used to 

enable the in-depth study of the subject studied and explain the cause-effect relationships. As a means of 

collecting data, a total of 8 questions were chosen from the literature on the subject of geometric objects. As a 

result of the analysis of the data, it is observed that the students make the most of the questions and make 

mistakes in the questions that they have solved by using their surfaces after the objects are opened. As a result, in 
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order to prevent or reduce such errors; more emphasis on the nomenclature of objects, students to see them by 

making three-dimensional materials or three-dimensional concrete models can be brought to the class to create 

different angles. On the other hand, it is advisable to use dynamic mathematics software (GeoGebra, Sketchpad, 

Cabri 3D, etc.) and to design learning environments to improve students' spatial skills.  

Key words: Mathematics curriculum, opening of geometric objects, 9th grade students 

 

GİRİŞ 

Geometri, insanların dünyaya farklı gözle bakmasını sağladığından geometrik düşünebilen 

birey için dünya yalnızca somutluklardan ibaret olmayan aynı zamanda soyutlukların da anlam 

bulduğu bir yer olması nedeniyle uzay ve şekil kavramlarını içeren programın önemli öğrenme 

alanlarından biridir (Fidan ve Türnüklü, 2010). Bu öğrenme alanı da bireylerin eleştirel düşünme ve 

problem çözme becerilerini geliştirme de önemli bir rol oynar (Pesen, 2006). Geometri, yaşadığımız 

dünyayı tanımak ve anlamlandırmak için önemli bir araçtır (National Council of Teachers of 

Mathematics [NCTM], 2000). Bu aracın, gelişen ve değişen dünyada hızlı ve doğru karar verme 

becerilerine katkı sağlayacağı açıktır. Geometri sayesinde öğrenciler içinde bulundukları dünyayı ifade 

etmeye ve anlamaya başlarlar, problemleri analiz eder ve çözebilirler (Erdoğan, Akkaya ve Akkaya, 

2009; Goos ve Spencer, 2003). Dolayısıyla çevrelerindeki şekilleri anlayabilir ve günlük hayat ile 

matematiği ilişkilendirebilirler (Strucchens, Haris ve Martin, 2003; Gülten ve Gülten, 2004; Akt: 

Gökkurt vd., 2012).  

Ülkemizde tüm öğrenme alanlarında olduğu gibi geometride de öğrencilerin bilgisini ölçmek 

amacıyla çeşitli sınavlar yapılmaktadır. Türkiye’de Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri 

Araştırması (TIMSS, 2011) sonuçlarına göre: öğrenciler “Geometrik Biçim ve Ölçü” alanında, en 

düşük performansı göstermiştir. Ayrıca ulusal alanda, ortaokul sonrası yapılan TEOG (Temel 

Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınavı ve lise sonrası yapılan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve 

LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) gibi sınavların sonuçları incelendiğinde; 2015 yılında yapılan 

YGS’de, 30 geometri sorusundan öğrenciler ortalama 3,78 net yaptığı görülmüştür ve 2016 yılında ise 

durum; 4,22 nettir (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM], 2015; 2016). Bu sonuçlar 

ülkemizin matematik ve geometri konusunda hiç de iç açıcı bir durumda olmadığını göstermektedir. 

Benzer şekilde Programme for International Student Assessment (PISA) ve TIMSS gibi uluslararası 

sınavlara ait sonuçlar değerlendirildiğinde en düşük performans alanının geometri olduğu da dikkatleri 

çekmektedir (Bkz. PISA, 2007; TIMSS, 1999, 2011, 2015). Öğrencilerin başarısının yükselmesi için 

bu performans düşüklüklerinin nedenleri araştırılmalı ve öğrencilerin bu öğrenme alanı ile ilgili 

kavrayışları tespit edilmelidir. Bu bağlamda matematik dersi öğretim programı incelendiğinde, 

programın geometrik şekillerin yanı sıra, geometrik cisimlere de yer verildiği görülmektedir. 

İlköğretim düzeyinde cisim; küp, dikdörtgenler prizması, silindir, küre, dörtyüzlü, koni ve piramidi 

akla getirdiği ve bunların öğrenciler tarafından tanınırlığının olduğu bilinmektedir (Altun, 1998; Milli 

Eğitim Bakanlığı [MEB], 2009). Öğretmenler de bunu temel alarak ortaokulda geometrik cisimleri 

detaylandırarak geometrik cisimlerin açınımlarını öğrencilere kavratırlar. Bu bağlamda, geometrinin 

en önemli hedeflerinden birinin öğrencilerin görsel-uzamsal ilişkileri görebilme ve mantıksal-

matematiksel düşünme becerilerini geliştirmektir (Turgut, Yenilmez ve Balbağ, 2017).  
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Öğrencilerin cisimleri öğrenmeleri üzerine yapılan çalışmalar, genellikle öğrencilerin üç 

boyutlu cisimlerle iki boyutlu temsilleri arasındaki ilişkileri kurabilme ve katı cisimler hakkında akıl 

yürütme becerilerine yöneliktir ki bunlar; boyutlar arasında ilişki kurmaya ilişkin cisim çizimleri 

(Lehrer, Jenkins ve Osana, 1998), açınım çizimleri (Potari ve Spiliotopoulou, 1992), açınımları tanıma 

(Bourgeois, 1986), açınımları açıklama (Lawrie, Pegg ve Gutiérrez, 2000) ve açınımları inşa etme 

(Despina, Leikin ve Silver, 1999) incelenmiştir. Matematiksel modelleme etkinliklerinin öğrencilerin 

matematiksel düşünmelerine olan etkisi hakkında farklı olay ve durumlara yönelik akıl yürütme, 

yaratıcılık ve problem çözme becerilerini geliştirerek öğrencilerin matematik bilgisini 

içselleştirmelerine geliştirmeye yönelik etkisinin olduğu belirlenmiştir (Özdemir ve Işık, 2015). Ayrıca 

Başer, Köroğlu, Özbellek ve Tezcan (2002) da çalışmalarında, geometri öğretiminin öğretmenler 

tarafından günlük hayatla ilişkilendirilmediği sürece öğrencilere zor geldiğini ifade etmişlerdir. 

Geometri öğretiminin amacı, öğrencilerin şekil ya da cisimleri bilişlerinde üç boyutlu canlandırmaya 

yardımcı olmak, uzamsal düşünme becerisini geliştirmek dolayısıyla, çıkarımda bulunabilen, 

genelleme yapabilen ve kavramsal anlamaya ulaşabilen öğrenciler yetiştirmek olmalıdır (Gürbüz ve 

Gülburnu, 2013). Uygan ve Turgut (2012) çalışmalarında, Ulusal merkezi sınavlarda uzamsal 

yeteneğin kullanımını içeren matematik sorularını inceledikleri çalışmalarında uzamsal yeteneğin 

geometri sorularının çözümünde çok önemli bir role sahip olduğunu açığa çıkarmışladır. Çünkü 

uzamsal düşünme becerisi soyut kavramları somutlaştırma ve onu kullanışlı hale getirmeye yarayan 

bir araçtır, ancak, matematik öğrenmenin temelinde görsel ve uzamsal düşünme becerisi yer 

aldığından öğrenciler bu becerileri geliştirmekte zorlanmaktadırlar (Akay, 2013). Dolayısıyla 

öğrenciler, cisimleri öğrenirken genellikle üç boyutlu cisimlerle onların iki boyutlu temsilleri 

arasındaki ilişkileri kurmakta birtakım problemler yaşamaktadırlar. Bu konuda Toptaş (2007), 

ortaöğretim öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri üzerine yaptığı çalışmada, öğrencilerin 

geometri konularını kavramsal yerine şekilsel olarak öğrendiğini; şekiller içi analiz yapamadığını, 

geometrik şekiller arasındaki ilişkileri göremediğini açığa çıkarmıştır. Aslında ikisi arasında kurulacak 

ilişkide öğrencilerin hayal etme güçlerinin yüksek olması önem arz etmektedir. Matematikte hayal 

etme gücünün artması, sezgi yolunun dolayısıyla yaratma ve keşfetme yollarının açılmasıdır ki bu 

yollar açıldığında öğrenci analiz yapabilecek, varsayımda bulunabilecek ve genelleme yapabilecektir 

(Baki, 2001). Temelde düşünüldüğünde bu analiz yapma, varsayımda bulunabilme ve genelleme 

yapabilme de öğrencinin problem çözme becerilerini de geliştirecektir. Öğrencilerin bu kavramları 

öğrenmekte ve ilişkileri kurmakta zorluk yaşamalarının nedeni geometri öğretiminde şekillerin 

özelliklerinin ezberletilmesi, yetersiz örneklerle dersin sonlandırılmasıdır (Fujita ve Jones, 2007). 

Aynı zamanda öğrencilerin, geometri ile ilişkili konulara önyargılı ve korkuyla bakmalarına ve 

geometriye karşı olumsuz tutum geliştirmeleri nedeniyle de geometri sorularının çözümünde pek çok 

hata yaptıkları bilinmektedir (Tutak ve Birgin, 2008).  

Yukarıda bahsedilen tüm bu sebeplerden yola çıkarak; doğru, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi 

sağlayabilmek için öğrencilerin ve öğretmenlerin geometrik kavramlarla ilgili yaptıkları hatalardan ve 

öğrenme güçlüklerinden bihaber olmamaları gerekir. Bu kavramlardan biri olan “cisimlerin 

açınımları” konusunda öğrencilerin yaşadıkları zorlukların ve buna bağlı olarak yaptıkları hataların 

altında yatan nedenlerin görülebilmesi ve öğrencilerin bu konudaki kavrayışlarının belirlenebilmesi 

adına araştırma kapsamında ulaşılan sonuçların alana katkı sağlayacağı düşünülerek mevcut çalışma 

yapılmıştır. 
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Çalışmanın Amacı   

Matematik dersi öğretim programı incelendiğinde 8.sınıfta geometrik cisimlerin açınımı 

konusunda çeşitli kazanımlara yer verildiği görülmektedir. Bu kazanımlar öğrencilere verilirken 

öğrencilerin bu kazanımı kavrayışlarının tespit edilmesi de son derece önemlidir. Çalışmada, 

öğrencilerin cisimlerin açınımlarına ilişkin durumları doğru bir şekilde öğrenip öğrenemedikleri, 

öğrenemeyenlerin ne tür hatalar yaptıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla çalışmanın amacı, 

9.sınıf öğrencilerinin geometrik cisimlerin açınımı konusundaki kavrayışlarını ortaya çıkarmaktır. 

Çalışmanın amacına uygun olarak araştırma problemi “9.sınıf öğrencilerinin geometrik cisimlerin 

açınımı konusundaki kavrayışları nasıldır?” şeklindedir. 

YÖNTEM 

Bu çalışma, 9.sınıf öğrencilerinin geometrik cisimlerin açınımı konusundaki kavrayışlarını 

ortaya çıkarmayı amaçlayan nicel metodolojinin kullanıldığı bir durum belirleme çalışmasıdır. Durum 

çalışmaları araştırılan konuyu derinlemesine inceleme imkânı sağlar ve verilerin birbirleriyle olan 

ilişkilerini inceleyip sebep-sonuç ilişkilerini açıklayabilme fırsatı verir (Çepni, 2014). Bundan dolayı, 

çalışma doğası gereği durum çalışması niteliğindedir. 

Katılımcılar 

Bu çalışmanın katılımcıları, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki bir ortaöğretim okulunun 

9.sınıfında öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından oluşturulmuştur. Çalışmanın katılımcılarını 

9.sınıf öğrencilerinin oluşturmasının nedeni, yıllık plandaki konu dağılımına göre araştırmanın 

yapıldığı tarihlerde 8.sınıfların bu konuya henüz gelmemiş olmasıdır. Araştırmanın yürütüldüğü sınıfta 

bulunan öğrencilerin “Geometrik Cisimler” konusunu ve cisimlerin açınımlarını yaklaşık bir dönem 

önce öğrendikleri varsayılarak uygulama yapılmıştır. Bu sebep, uygulama açısından çalışma grubunu 

etkilemektedir. Çalışma grubundaki öğrencilerin sınıf dağılımı 9/B şubesinden 34, 9/G şubesinden 36 

öğrenci olmak üzere toplam 70 öğrenci olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda, araştırmaya katılan 

öğrencilerin isimleri gizli tutulmuş ve katılımcılar; “Ö1, Ö2, Ö3… Ö70” olarak kodlanmışlardır.  

Veri Toplanma Aracı 

Bu aşamada 9.sınıf öğrencilerinin “Geometrik Cisimler” konusunda yaptıkları hataları tespit 

edecek verileri analiz edebilmek için geometrik cisimlerin açınımını konusu ile ilgili literatürden 

seçilen toplam 8 sorudan oluşan bir test kullanılmıştır. Bu sorular, araştırmacılar tarafından 6 tanesi 

çoktan seçmeli, 2 tanesi açık uçlu olmak üzere düzenlenmiştir. Soruların geçerlik ve okunabilirliğinin 

belirlenmesi amacıyla uzman görüşüne başvurulmuş ve soruların araştırmanın amacı dikkate alınarak 

incelenmesi sağlanmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda tekrar düzenlenen sorular öğrencilere, 

araştırmacılardan ikisinin katılımıyla uygulanmış ve cevaplamaları için 40 dakika zaman verilmiştir.  

Sorular, matematik dersi öğretim programında yer alan “Geometri ve Ölçme” öğrenme alanının, 

“Geometrik Cisimler” alt öğrenme alanı (MEB, 2018) kazanımlarına odaklanarak oluşturulmuştur. 

Çalışmanın problemi ışığında testin içerisinde yer alan soruların odaklandığı kazanımlar “M.8.3.4.1., 

M.8.3.4.2., M.8.3.4.5., M.8.3.4.6.” şeklindedir. Testte yer alan kazanımlara ilişkin sorular; “S1, S2, … 

S8” şeklinde kodlanarak Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Testte yer alan sorular ve soruların odaklandığı kazanımlar 

Kazanımlar Sorular 

M.8.3.4.1. Dik 

prizmaları tanır, 

temel elemanlarını 

belirler, inşa eder ve 

açınımını çizer. 

S1.  

      
 

S2. 

            
 

 

 

S3. 

 
S4. 

   

 

M.8.3.4.2. Dik 

dairesel silindirin 

temel elemanlarını 

belirler, inşa eder ve 

açınımını çizer. 

S5.   

   

  

Yandakilerden hangisi bir kare 

dik prizmanın açınımı olamaz? 

              
 

Yukarıdaki açılımı verilen küp “Ş” harfi 

altta kalacak şekilde birleştirilirse yandaki 

görüntülerden hangisi oluşabilir? 

Şekildeki verilen silindir şeklindeki bir su deposunun A 

köşesindeki bir karınca silindirin yanal yüzünü dolaşıp 

A noktasıyla aynı doğrultudaki B noktasına ulaşıyor. 

Silindirin taban yarıçapı 1 cm, yüksekliği 8 cm 

olduğuna göre, karıncanın aldığı en kısa yol kaç 

santimetredir? (π=3 alınız.) 

Şekildeki ayrıtları 2 cm, 4 cm ve 16 cm 

olan dikdörtgenler prizması verilmiştir. 

C, [BD] nin orta noktası ise prizmanın 

açınımı yapıldığında A ile C noktası 

arası uzaklık en az kaç santimetredir? 

Şekilde izometrik kâğıtta verilen açınım, 

üçgen dik prizma oluşturacak şekilde 

kapatıldığında, A ve B noktaları hangi 

noktalar ile eşleşir? 

A) K ve S   B) L ve T   C) N ve R   D) M ve P 
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M.8.3.4.5. Dik 

piramidi tanır, temel 

elemanlarını 

belirler, inşa eder ve 

açınımını çizer. 

 

S6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S7. 

 
M.8.3.4.6. Dik 

koniyi tanır, temel 

elemanlarını 

belirler, inşa eder ve 

açınımını çizer. 

S8.  

        

 
 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi ilk dört soru dik prizmaların açınımına yönelik sorular iken, beşinci 

soru dik dairesel silindirin açınımına, altıncı ve yedinci soru dik piramidin açınımına ve sekizinci soru 

da dik koninin açınımına yönelik sorulardır. Alt problemlere uygun olarak da bazı sorularda cisimlerin 

kapalı hali bazılarında ise açınımı verilmiştir. Böylece kapalı hali verilen cisimlerde “3 boyutu 2 

boyuta indirgeme ve öğrencinin bunları birbirleriyle ilişkilendirilmesi” istenmiştir. Aynı şekilde 

Şekildeki kare dik piramidin yan yüzleri 

üzerinde   ve  şekilleri vardır. 

Bu piramidin açınımı yandakilerden 

hangisidir? 

 

 

 

 

Birbirine eş 4 tane eşkenar üçgen ve bir 

kareden oluşan aşağıdaki şekillerden 

hangisi, bir kare dik piramidin açınımı 

olamaz? 

          

Şekildeki dik koninin 

taban çapının uzunluğu 

24 cm ve IACI = 18 

cm’dir. 

Buna göre bu koninin 

açınımı yandakilerden 

hangisidir?  
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açınımı verilen cisimlerin yer aldığı sorular ise boyutları ilişkilendirip ilişkilendirememe davranışını 

test etmektedir. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde öğrencilerinin sorulara verdikleri cevaplar; doğru (geçerliliği olan cevabın 

bütün yönlerini içeren cevaplar), kısmen doğru (geçerli olan cevabın bir yönünü içeren fakat bütün 

yönlerini içermeyen cevaplar), yanlış (bilimsel olarak yanlış olan cevaplar), boş (boş bırakma, 

anlamsız cevaplar verme, bilmiyorum veya anlamadım şeklindeki cevaplar) biçiminde kategorilere 

ayrılarak frekans (f) ve yüzde (%) hesaplanmıştır. Ardından doğru cevabı verilmeyen cevaplar ele 

alınarak öğrencilerin yaptıkları hatalar, dört kategoride toplanarak analiz edilmiştir. Soruda 

verilenlerin yanlış okunmasından/yorumlanmasından kaynaklanan hatalar “anlama hatası” 

kategorisinde; çözüm sürecinde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin yanlış yapılmasından 

kaynaklanan hatalar “işlem hatası” kategorisinde değerlendirilmiştir. Sorunun çözümde bir hata 

olmadığı halde verilen cevabın isteneni tam olarak karşılamadığı veya gerçekleri yansıtmayan 

cevapların elde edildiği çözümler “yöntem hatası” kategorisinde ve matematiksel kavramların doğru 

kullanılamamasından/uygulanamamasından kaynaklanan hatalar ise “kavram hatası” kategorisine 

ayrılarak frekans (f) ve yüzde (%) hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra sorulara katılımcıların verdikleri 

cevaplardan ve şekil üzerindeki gösterimlerinden alıntılar yapılarak ortaya çıkan durumlar 

örneklendirilmiştir. 

BULGULAR 

Öğrencilerin testte yer alan sorulara ilişkin cevapların doğruluğu frekans (f) ve yüzde (%) 

olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin verdikleri yanıtlar doğru, kısmen doğru, yanlış, boş olarak 

gruplandırılmıştır. Araştırma bulgularına ait bu veriler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2.  Öğrencilerin testte yer alan sorulara ilişkin cevapları 

Soru No          Doğru Kısmen Doğru              Yanlış           Boş 

 f % f %  f % f % 

  S1 1 14,28 25 35,71 36 51,43 8 11,43 

  S2 34 48,57 2 2,86 30 42,86 4 5,71 

  S3 63 90 6 8,57 1 1,43 0 0 

  S4 26 37,14 4 5,71 37 52,86 3 4,28 

  S5 16 22,65 7 10 24 34,28 23 32,86 

  S6 64 91,43 5 7,14 1 1,43 0 0 

  S7 50 71,43 0 0 19 27,14 1 1,43 

  S8 7 10 11 15,71 43 61,43 9 12,86 

Toplam 261 46,61   60 10,71   191 34,11    48 8,57 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere öğrenciler, geometrik cisimlerin açınımı konusu ile ilgili verilen 

soruların %46,61’ine doğru, %10,71’ine kısmen doğru, %34,11’ine yanlış cevap verdikleri ve 

%8,57’sini boş bıraktıkları görülmektedir. Analiz yapılırken çoktan seçmeli soruların doğru şıkkı 

işaretlenmiş olsa da öğrencinin yaptığı açıklama doğru cevabı yeterince karşılamıyorsa bu sorulara 

kısmen doğru denilmiştir. Bu da kısmen doğru kategorisinin yüzdesini yükseltmektedir. Tablo 2’de 

görüldüğü gibi birinci, beşinci ve sekizinci soruların boş yüzdesi diğer sorulara göre yüksek çıkmıştır. 

Bunun nedeni, öğrenciler genel olarak çoktan seçmeli soruları boş bırakmak yerine cevap vermeyi 

tercih etmeleridir. Aynı zamanda beşinci soruda cevapların %32,86’sının boş olduğu dikkat çekmiştir. 

Cevaplar incelendiğinde öğrencilerin soruyu anlayamamış oldukları görülmüştür. Sorular içerisinde 
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üçüncü ve altıncı soruların öğrencilerin zorlanmadan yaptıkları görülmektedir. Çünkü üçüncü soruda 

açınım direkt şıklarda verilmiştir. Cismi oluşturmayan açınımda ise taban olabilecek iki yüz aynı 

doğrultuda verilmiştir. Altıncı soruda ise öğrencilerden cismin açınımında yan yüzleri direkt açmaları 

istenmektedir ve bu soruda öğrenciler herhangi bir döndürme hareketi yapmadan doğrudan çözüme 

ulaşabilmektedir. Birinci sorunun cevabının %51,43’ü yanlış yapılırken aynı zaman da %35,71’i de 

kısmen doğru yapılmıştır. Burada ise sorudaki cismin açınımı yapılarak doğru adımlar uygulanmış 

fakat sorunun doğru cevabını kapsayan esas açınım yapılmamıştır bu da cevabın kısmen doğru 

olmasında etkili olmuştur. Ayrıca sekizinci sorunun %61,43’ü yanlış cevaplanmıştır. Bunun nedeni ise 

öğrencilerin koninin açınımında merkez açının sadece 180 ’den küçük olacağını düşünmeleridir. 

Öğrencilerin verdikleri cevaplar incelenmiş, yaşanılan zorlukların hangi hatalardan kaynaklandığı 

“anlama hatası”, “işlem hatası”, “yöntem hatası” ve “kavram hatası” başlıkları altında Tablo 3’de 

değerlendirilmiştir. Öğrencilerden boş bıraktıkları soruları neden cevaplayamadıklarını açıklamaları 

istenmiştir. Bu nedenle boş sorular da hata türlerine göre analiz edilmiştir. 

Tablo 3.  Öğrencilerin Testte Yer Alan Sorulara İlişkin Yaşadıkları Zorlukların Hata Türlerine Göre 

Sınıflandırılması 

 

Yukarıdaki tabloda öğrencilerin testte yer alan sorulara ilişkin hata türlerinin frekans (f) ve 

yüzdeleri (%) verilmiştir. Öğrencilerin cevapları incelendiğinde cevapların %20,36’ sının anlama 

hatasına; %0,36’ sının işlem hatasına; %6,78’ inin yöntem hatasına; %25,89’ inin kavram hatasına ait 

olduğu görülmektedir. Buradan en çok kavram hatasının yapıldığı tespit edilmektedir. Özellikle yüzey 

ve taban kavramlarının ilişkilendirilmesinin, cismin açınımının yapıldıktan sonra yüzeyini kullanarak 

çözüme ulaştırılmasının istendiği sekizinci soruda cevapların %64,28’ inde kavram hatası yapıldığı 

görülmektedir. Öğrenciler, üçüncü, dördüncü ve altıncı soru gibi cismin sık karşılaşılan açınımlarının 

yer aldığı ve bunlar arasından hatalı açınımın direkt seçilmesinin istendiği soru tiplerinde, sorunun 

anlaşılması konusunda zorlanmadıkları görülmüştür fakat birinci soruda %71,43, beşinci soruda 

%41,43 anlama hatasına rastlanmıştır. Bunun nedeni bu sorularda açınım yapılarak çözüm yapılması 

istenmektedir fakat öğrenciler açınım ihtiyacı hissetmemekte ve sorularda bu gerekliliği 

anlayamamaktadır. Sorular genellikle işlemlere değil, açınımlara odaklandıkları için öğrencilerin 

sorularda işlem zorlukları yaşamadıkları görülmüş ve çalışmada bu hata türüne az rastlanmıştır. 

Birinci ve sekizinci soru gibi içeriğinde yalnızca açınımın ön planda olmadığı özellikle cisme bakış 

açısının önemli olduğu sorularda öğrencilerin yöntemsel anlamda zorlandıkları, birinci ve sekizinci 

soruda öğrencilerin %15,71’inin yöntemsel hata yaptıkları görülmüştür. Bu doğrultuda, Tablo 3’de 

hata türlerinde, anlama hatasında 114 soruda, işlem hatasında 2 soruda, yöntem hatasında 38 soruda, 

kavram hatasında 145 soruda veri elde edilmiştir. 

Soru 

No 

Anlama Hatası       İşlem Hatası Yöntem Hatası      Kavram Hatası 

      f %       f      % f    % f % 

S1 50 71,43 0 0 11   15,71 8 11,43 

S2 21 30 0 0 3 4,28 12 17,14 

S3 0 0 0 0 1 1,43 6 8,57 

S4       1 1,43 0 0 6 8,57 37 52,86 

S5 29 41,43 2 2,86 3 4,28 20 28,57 

S6 1 1,43 0 0 3 4,28 2       2,86 

S7       5 7,14 0 0 0       0 15 21,43 

S8 7 10 0 0 11  15,71 45 64,28 

Toplam 114 20,36 2 0,36 38       6,78 145 25,89 
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Kavram Hatası Türüne Ait Bulgular ve Yorumlar   

Kavram hatasında, matematiksel içeriğin özümsenmediği, yapılan hataların kavramın yanlış 

bilinmesinden veya kavramın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı durumlar ele alınarak 

değerlendirilmiştir. Bu kategorideki yapılan hatalar, direkt olarak, kavramsal yapıyla alakalı olan 

yanlış düşüncelerden kaynaklıdır. Hatalar incelendiğinde sorularda, bu hata türünün yapılma oranının 

%25,89 olduğu ve 145 soruda bu hatanın yapıldığı belirlenmiştir. Bu hata türünde öğrenciler cisimleri 

tanıyamamış, adlandırmaları kavrayamamış, cisimlerin yüzey sayılarını doğru yapamamıştır. 

Çalışmada kavram hatalarının testin geneline oranının en yüksek (%25,89) olduğu ortaya çıkmıştır.  

Öğrencilerin “Kavram Hatası” Kategorisinde Yaptığı Hatalara Örnekler 

Şekil 1’ de yer alan çözümde, Ö2 kodlu öğrenci, dikdörtgenler prizmasının açınımını çizerken 

7 adet yüz çizmiştir. Bu çizimden öğrencinin dikdörtgenler prizmasının temel elemanlarını tam 

anlamıyla özümseyemediği görülmektedir ve bu çizim onu kavramsal bir hataya düşürmüştür. Ö2 ile 

çizimi hakkında yapılan görüşmede; “  tane de çizilebilirdi ama ben 7 taneyi tercih ettim.” ifadesini 

kullanmıştır. 

 
Şekil 1. Kavram hatasına örnek öğrenci cevabı 

 

Şekil 2’ de yer alan çözümde, Ö10 kodlu öğrenci, açınım yaparak uzaklık çizimi yapmak 

yerine hacim formülünü kullanmıştır. Yani uzunluk ve hacim kavramlarını birbirinin yerine kullanarak 

kavramsal hataya düşmüştür. Bu formülü kullanırken de her bir kenarı aynı harfle sembolize etmiştir. 

Burada öğrencinin hem geometrik cisimlerin adlandırılmasını hem de uzunluk kavramını tam olarak 

kavramadığı görülmektedir. Ö10 ile çözümü hakkında yapılan görüşmede; “Fizikte öğrendiğim küpün 

hacmi formülünü kullandım. Küpün açılımını bulma ihtiyacı hissetmedim.” ifadesini kullanmıştır. 

 

Şekil 2. Kavram hatasına örnek öğrenci cevabı 

 

Şekil 3’ te yer alan çözümde, Ö42 kodlu öğrenci, koninin tek bir açınımı olduğunu, bunun da 

A ve B şıklarındaki gibi olacağını düşünmektedir. Ö42 ile açıklaması hakkında yapılan görüşmede; “B 
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şıkkı yapmamın nedeni, şeklin kapladığı yer yerine şeklin kendisini sorduğu içindir.” ifadesini 

kullanmıştır. Buradan da anlaşıldığı gibi öğrenci koninin açınımını “şeklin kendisi” olarak belirtmiştir. 

Yani koninin sadece tabanını açmıştır. 

 
Şekil 3. Kavram hatasına örnek öğrenci cevabı 

Şekil 4’ te yer alan çözümde, Ö55 kodlu öğrenci, üçgen dik prizmanın bir yüzünü yok sayarak 

A ve B noktasının yer aldığı yüzü direkt olarak N ve R noktalarının bulunduğu yüz ile eşleştirerek 

kapatmaktadır. Ayrıca A ve B noktalarının eşleştiği noktaları belirlerken “Aşağıda olan A noktası 

aşağıdaki N noktasına, yukarıda olan B noktası yukarıdaki R noktasına gelir.” gibi bir ifade kullanması 

kavramsal hatalara düştüğünü göstermektedir. 

 
Şekil 4. Kavram hatasına örnek öğrenci cevabı 

Şekil 5’ te yer alan çözümde, Ö66 kodlu öğrenci, kare dik prizmanın ismini dikdörtgen olarak 

belirtmiştir yani kavramı yanlış bildiğinden dolayı bir hataya düşmüştür. Ö66 ile açıklaması hakkında 

yapılan görüşmede; öğrenci “Cismi dikdörtgen şeklinde düşündüm.” demiştir. 

 
Şekil 5. Kavram hatasına örnek öğrenci cevabı 

Anlama Hatası Türüne Ait Bulgular ve Yorumlar   
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Anlama hatasında, öğrencilerin soruyu okumalarından veya yorumlamalarından kaynaklanan 

yanlış anlamalar ve bundan dolayı verdikleri cevabın da hatalı olduğu durumlar ele alınarak 

değerlendirilmiştir. Hatalar incelendiğinde sorularda, bu hata türünün yapılma oranının %20,36 olduğu 

ve 114 soruda bu hatanın yapıldığı belirlenmiştir. Bu hata türünde öğrencilerin sorudaki olumsuz 

ifadeleri ve soru içeriğinde çözüm için istenen açınım ifadesini anlayamadıkları görülmüştür. 

Çalışmada anlama hatalarının testin geneline oranının yüksek (%20,36) olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 

sonuç Ulu, Tertemiz ve Peker (2016) tarafından yapılan öğrencilerinin problem çözme sürecinde 

yaptıkları hata türlerinin belirlenme çalışmalarının sonuçlarıyla uyuşmaktadır. Bahsi geçen çalışmada 

araştırmacılar, öğrencilerin aceleci davrandıkları için metnin bir bölümünü yanlış veya eksik 

okuduklarını için bu hata türünü fazla yaptıklarını ortaya koymuşlardır.  

Öğrencilerin “Anlama Hatası” Kategorisinde Yaptığı Hatalara Örnekler 

Şekil 6’ da yer alan çözümde, Ö7 kodlu öğrenci, geometrik cismin açınımını yapmak yerine A 

ile C noktası arasındaki kendi düşündüğü en kısa uzaklığı çizmiştir. Soru cümlesinde verilen 

“prizmanın açınımı yapıldığında” sözel ifadesini net bir şekilde okumamıştır. Bu nedenle hatalı 

okuduğunu yorumlamasından ortaya çıkan bir çizim yapmıştır. Soruda istenen uzaklık ile çözümde 

belirtilen uzaklık birbirinden farklıdır. 

 
Şekil 6. Anlama hatasına örnek öğrenci cevabı 

 

Ö7 ile çözümü hakkında yapılan görüşmede; “Dikdörtgenler prizmasını açma ihtiyacı 

hissetmedim çünkü dikdörtgenler prizmasının tüm açıları dik olduğu için AC doğru parçasını çizip 

Pisagor teoremi uyguladım.” ifadesini kullanmıştır. Buradan görülüyor ki öğrencinin aklına en kısa 

mesafe denildiğinde Pisagor teoremi gelmiştir fakat bunu uygularken sorudaki açınım ifadesini göz 

ardı etmiştir. 

Şekil 7’ de yer alan çözümde, Ö21 kodlu öğrenci, Şekil 6’daki gibi benzer bir yanlış 

yorumlama yapmıştır. A köşesindeki karıncayı geometrik cismin yanal yüzünden dolaştırmamış bunun 

yerine A noktası ile B noktasının aynı doğrultuda olmasına odaklanarak düz bir yol izlemiştir ve 

bunun en kısa mesafe olduğunu belirtmiştir. Soru cümlesinde verilen “silindirin yanal yüzünü dolaşıp” 

sözel ifadesini göz ardı ederek yüksekliği yorumlamış ve soruyu hatalı anlamıştır. Bu nedenle soruda 

istenen uzaklık ile çözümde belirtilen uzaklık birbirinden farklıdır. Ö21 ile çözümü hakkında yapılan 

görüşmede; “Cismin açınımında dikdörtgenlerden ve dairelerden yararlanılır. Dikdörtgenin en kısa 

kenarı da AB kenarıdır. Bunu kullanarak mesafeyi kısaltmış oluruz.” ifadesini kullanmıştır. 
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Şekil 7. Anlama hatasına örnek öğrenci cevabı 

Şekil 8’ de yer alan çözümde, Ö42 kodlu öğrenci, sorudaki açınım ifadesini yanlış 

yorumlamıştır. Yüzeylerden giderek en kısa mesafeyi bulmak yerine kenarlardan giderek bulabileceği 

en kısa mesafeyi bulmuştur. Bu okuduğunu hatalı algılamasının ve hatalı yorumlamasının bir sonucu 

olarak düşünülebilir. Ö42 ile çözümü hakkında yapılan görüşmede; “Bu şekilde düşünmemin amacı 

daha kolay sonuca varabilmemdi. Bu yüzden şekil üzerindeki kenarların yerine rakamları 

yerleştirdim.” ifadesini kullanmıştır. 

 
Şekil 8. Anlama hatasına örnek öğrenci cevabı 

Şekil 9’ da yer alan çözümde, Ö70 kodlu öğrenci, sorudaki olumsuz ifadeyi göz ardı etmiş ve 

gördüğü ilk doğru şekil olgusuna dikkat ederek kare dik piramidin doğru açınımı işaretlemiştir. Burada 

öğrencinin cisme üçgen prizma dediği de açıkça görülmektedir fakat cevabın yanıtını asıl etkileyen 

etmen olumsuz ifadenin olumlu olarak yanlış okunmasıdır. 

 
Şekil 9. Anlama hatasına örnek öğrenci cevabı 

Yöntem Hatası Türüne Ait Bulgular ve Yorumlar   
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Yöntem hatasında, sorunun çözümünde hatanın olmadığı yalnızca cevabın doğru kabul 

edilemeyeceği durumlar ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu gibi çözümlerde cevap şekil olarak doğru 

gibi görünse de içeriğin yani istenen unsurun bulunan sonuçla uyuşmaması, gerçekleri yansıtmaması 

gibi durumlar yer almaktadır. Hatalar incelendiğinde sorularda, bu hata türünün yapılma oranının 

%6,78 olduğu ve 38 soruda bu hatanın yapıldığı belirlenmiştir. Çalışmada yöntem hatalarının testin 

geneline oranının düşük (%6,78) olduğu ortaya çıkmıştır. Oranın genele göre düşük çıkmasının 

nedeni, öğrencilerin soruların çözümünde açınım kullanacaklarını bilmeleri yani yöntemi hakkında 

bilgi sahibi olmaları ve bu konuda hata yapmamalarıdır. Fakat bu hata türünde öğrencilerin sorudaki 

cisimlerin farklı yönlerden görünüşlerini açınımlarla ilişkilendirememiş, çözüm yöntemi için istenen 

doğru açınımı bulamamışlardır.  

Öğrencilerin “Yöntem Hatası” Kategorisinde Yaptığı Hatalara Örnekler 

Şekil 10’ da yer alan çözümde, Ö27 kodlu öğrencinin verdiği cevap doğru olarak görünse de 

yaptığı açıklamadaki kapalı gösterim matematiksel çerçevede yanıttaki kapalı gösterim ile birbiri 

yerine kullanılamamaktadır. Çünkü doğru yanıtta küpteki B harfi sağ taraftan bakıldığında görülürken 

öğrencinin yaptığı açıklamada B harfi sol taraftan bakıldığında görülebilir. Yani öğrencinin 

açıklamasındaki küpün sağ tarafında başka bir harf vardır. 

 
Şekil 10. Yöntem hatasına örnek öğrenci cevabı 

 

Şekil 11’ de yer alan çözümde, Ö21 kodlu öğrenci, sorunun yanıtını doğru olarak işaretlemiş 

olsa da verdiği yanıt açıklamasında belirttiği sözel ifadeyi karşılamamaktadır. Burada öğrenci, şekil 

itibari ile verilen soruda verilen yüzeyin geniş olduğunu ve üstten bakınca açınımında da yüzeyin 

büyük olacağını düşünerek dereceye karar vermiştir. Dolayısıyla verilen yanıt doğru gibi görünse de 

matematiksel içeriği kapsamadığı görülmektedir.  
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Şekil 11.Yöntem hatasına örnek öğrenci cevabı 

 

Şekil 12’ de yer alan çözümde, Ö37 kodlu öğrencinin verdiği cevap ile istenen cevap arasında 

bakıldığında herhangi bir hata yok gibi görülmektedir. Fakat öğrencinin yaptığı açıklama 

incelendiğinde yan yüz üzerindeki sadece tek bir şekle odaklanılmış ve onun konumuna göre açınıma 

karar vermiştir. Cismin döndürülebileceğini düşünmemiştir. Bundan dolayı açınımdaki şekillerin yer 

aldığı yüzün sağındaki ve solundaki yüzlerin üzerindeki şekiller ile konumlandırıldığına dikkat 

etmemiştir. 

 
Şekil 12.Yöntem hatasına örnek öğrenci cevabı 

 
Şekil 13’ te yer alan çözümde, Ö52 kodlu öğrenci, soruda istenen açınımı yapmış A ile C 

noktaları arsındaki uzaklığı bulmuştur. Öğrencinin çözümü şekil olarak doğru gibi görünse de yapılan 

açınım istenen en kısa mesafeyi yansıtmamıştır. Yani yapılan sorunun çözümünde hata yoktur fakat 

cevap doğru kabul edilemeyecektir. Ö52 ile çözümü hakkında yapılan görüşmede; “Prizmanın farklı 

açınımları var, aklıma bu şekil geldiği için bunu yaptım. En kısa yolu sorduğu için tüm kenarları 

dolaşırsa yol uzun olacağı için Pisagor kullanarak aldığı en kısa yolu buldum.” ifadesini kullanmıştır. 

 
Şekil 13. Yöntem hatasına örnek öğrenci cevabı 
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İşlem Hatası Türüne Ait Bulgular ve Yorumlar   

İşlem hatasında, çözüm sürecindeki temel dört işlemin yapılırken yanlış yapılmasından 

kaynaklanan hatalar olduğu durumlar ele alınarak değerlendirilmiştir. Hatalar incelendiğinde 

sorularda, bu hata türünün yapılma oranının %0,36 olduğu ve 2 soruda bu hatanın yapıldığı 

belirlenmiştir. Sorular geometrik cisimlerin açınımı ile ilgili olduğun içerikte çok fazla komplike 

işlemler yoktur. Bu sebeple öğrenciler bu hataya az düşmüşlerdir. Çalışmada işlem hatalarının testin 

geneline oranının en düşük (%0,36) olduğu ortaya çıkmıştır. Bu hatayı yapan öğrenciler çözüme 

götüren işlemleri yanlış yaptıkları görülmüştür bilhassa sayıların karesini veya kökünü alırken 

zorlanmışlardır. Yine bu sonuç Ulu, Tertemiz ve Peker (2016) tarafından yapılan öğrencilerinin 

problem çözme sürecinde yaptıkları hata türlerinin belirlenme çalışmalarının sonuçlarıyla 

uyuşmaktadır.  

Öğrencilerin “İşlem Hatası” Kategorisinde Yaptığı Hatalara Örnekler 

Şekil 14’ te yer alan çözümde, Ö6 kodlu öğrenci, soruda belirtildiği gibi karıncanın yanal 

yüzeyde dolaştığını anlamıştır ve cismin açınımını yaparak A ve B noktaları arasındaki mesafeyi 

çizmiştir. Yaptığı çizimde Pisagor bağıntısını kullanacağını fark ederek uygulamıştır. Fakat 6 ve 8’in 

karelerini alma işleminde hata yaptığı görülmektedir. Ö6 ile çözümü hakkında yapılan görüşmede; 

öğrenci yaptığı işlem hatasını fark ederek düzeltmiştir ve doğru sonuca ulaşmıştır. 

 
Şekil 14. İşlem hatasına örnek öğrenci cevabı 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin geometrik cisimlerin açınımı konusundaki kavrayışlarını 

ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışmada öğrencilerin yaptıkları hatalar incelenmiştir. Bulgulardan 

elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin “anlama hatası (%20,36)” ve “kavram hatası (%25,89)” 

türündeki hatalarının daha fazla olduğu görülmektedir. Anlama hatası yapan öğrencilerin sorudaki 

olumsuz ifadeleri ve soru içeriğinde çözüm için istenen açınım ifadesini anlayamadıkları görülmüştür. 

Kavram hatası yapan öğrenciler cisimleri tanıyamamış, adlandırmaları kavrayamamış, cisimlerin 

yüzey sayılarını doğru yapamamıştır. En az karşılaşılan hata türü ise “işlem hatası”dır. Öğrencilerin 

%0,36’sı işlem hatası yapmıştır. Sorular geometrik cisimlerin açınımı ile ilgili olduğun içerikte çok 

fazla karışık işlemler yoktur. Bu sebeple öğrenciler bu hataya az düşmüşlerdir. Çalışmada yöntem 

hatalarının da testin geneline oranının düşük (%6,78) olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni ise 

öğrencilerin soruların çözümünde açınım kullanacaklarını bilmeleri yani yöntemi hakkında bilgi sahibi 
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olmaları ve bu konuda fazla hata yapmamalarıdır. Çalışmada, öğrencilerin cisimlerin farklı yönden 

görünümü konusu ile yeterli ilişkilendirmeleri yapmadıkları dolayısıyla, açınımı verilen cisimlerin 

kapatıldığında nasıl görüneceğini belirleyemedikleri görülmüştür. Öğrencilerin %7’si özellikle 4. ve 

6.soruda cisimlerin döndürülmesi konusu ile yeterli ilişkilendirmeleri yapmadıkları için cisimlerin 

açınımının da dönebileceğini hayal edememektedir. Cisimlerin açınımının dönebileceğini hayal 

edemeyen öğrencilerin yüzdesi düşük olsa da cevaplarda görülen bu sonuç dikkat çekici bulunmuştur. 

Çünkü bu zorluğun öğrencilerde gizil olarak bulunmasının hazırbulunuşluğu etkileyerek ilişkili diğer 

konularda zorluklar ortaya çıkaracağı düşünülmüştür.  

Testte yer alan 1., 5. ve 8. sorularda belirtilmesine rağmen öğrencilerin yaklaşık %56’sı 

açınım yapma ihtiyacı hissetmemiştir. Açınımları sadece cisimlerin bir görünümü olarak 

ezberledikleri, bir yöntem olarak kullanmadıkları ve onlarla boyutsal bir ilişki kurmadıklarına dikkat 

edilmiştir. Örneğin; sorularda cisimlerin açınımını kullanarak noktalar arası en kısa uzaklığın 

bulunması istendiğinde, çoğunlukla kapalı cisimde kendi gördükleri en kısa uzaklığı bulma eğilimi 

göstermişlerdir. Yine öğrenciler özellikle 3.soruda şekil ve cisim adlandırmalarını uygun olmayan 

biçimde birbirleri yerine kullanmaktadır. Bunun yanı sıra, cisimlerin adlarını da karıştırmaktadır. 

Örneğin; öğrenciler kare dik prizma yerine dikdörtgen veya küp ifadelerini kullanmaktadır. İncikabı ve 

Kılıç (2013) çalışmalarında, mevcut çalışmadaki sonuca benzer olarak geometrik cisimler arasında 

öğrencilerin en fazla küpün ismini doğru bildikleri, kare prizma ve dikdörtgenler prizmasının ismini 

doğru bilme yüzdesinin ise düşük olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu sonuçlar mevcut çalışmayla 

paralellik göstermektedir. Eldeki çalışmanın bulgularına göre öğrencilerin, cisimlerin temel özellikleri 

konusunda da yüzeysel öğrenmeler gerçekleştirdikleri açıktır. Üstelik öğrenciler açınım çizimlerinde 

cisimlerin yüzlerini fazla ya da az çizmektelerdir ve açık hali verilen cisimleri kapalı hale getirirken 

cisimlerin bazı yüzlerini yok saymaktalardır. Yine İncikabı ve Kılıç (2013)’ın çalışmasında, 

öğrencilerin yüz sayılarının ve özelliklerinin belirlenmesine yönelik kavram bilgisi eksikliklerine sahip 

olduklarını belirlemiştir. Bu sonuçlar da eldeki çalışmayı destekler niteliktedir. Çalışmada elde edilen 

bir başka bulgu ise öğrencilerin tek tip, standart açınımlara odaklanmalarıdır. Özellikle koni ve silindir 

gibi cisimlerin açınımını çizerken sadece tabanlarının açınımını çizdikleri geri kalan yüzeyin 3 boyutlu 

görünümünü çizdiklerine rastlanmıştır. Ayrıca, cisimlerin yüzlerinde farklı şekillerin yer aldığı 

sorulardan da anlaşılıyor ki öğrenciler çizim yaparken cisimlerin diğer yüzlerini referans 

almamaktadır. Bu da onların boyutsal ilişki kuramadıklarını yani 3 boyutlu görünümden 2 boyutlu 

görünüme geçemediklerini göstermektedir. 

Öğrencilerin, cismin sık karşılaşılan açınımlarının yer aldığı ve bunlar arasından hatalı 

açınımın direkt seçilmesinin istendiği soru tiplerinde, sorunun anlaşılması konusunda zorlanmadıkları 

görülmüştür. Çalışmada uygulanan sorular genellikle işlemlere değil, açınımlara odaklandıkları için 

öğrencilerin sorularda basit işlem zorlukları yaşamadıkları görülmüş ve çalışmada bu hata türüne az 

rastlanmıştır. İçeriğinde yalnızca açınımın ön planda olmadığı özellikle cisme bakış açısının önemli 

olduğu sorularda öğrencilerin yöntemsel anlamda zorlandıkları görülmüştür. Özellikle cisimlerin 

açınımlarının yapıldıktan sonra yüzeylerini kullanarak çözüme ulaştıkları sorularda, öğrencilerin 

kavramsal zorluklar yaşadıkları görülmüştür. Aynı zamanda, yüzde olarak da en çok kavram hatasına 

rastlanmıştır. Bu tür zorluklarla karşılaşılmaması için derslerde cisimlerin isimleri üzerinde daha fazla 

durulmalıdır. Şekillerle cisimlerin adlandırılmasının ayırt edilmesi için bunların birlikte kullanıldığı 

hatta adlandırmaların karşılaştırıldığı ders içi etkinlikler yapılabilir. Öğrenciler açınımları sadece 
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görünüm olarak fark etmektedir fakat benimsememektedir. Bununla ilgili olarak da öğretmenler tek bir 

açınımı göstermemelidir. Geometrik cisimlerin 2 boyutlu hale getirilebilen 3 boyutlu materyalleri 

kullanılarak öğrencilerin farklı açınımlar oluşturmaları istenen grup çalışmaları yaptırılabilir. Çünkü 

bu bağlamda somut ve görsel materyal kullanımı olumlu etki sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Yapılan çalışmalar da buna paralel olarak geometri öğretiminde yaşanan güçlüğün temel sebepleri, 

öğrencilerin geometrik cisimlerin statik görünümlerini kavramakta güçlük çekilmesi ve üç boyutu 

algılamakta sorun yaşanması olarak belirlenmiştir (Accascina ve Rogora 2006; Kösa, 2011). Bu durum 

geometri öğretiminde materyal ya da somut model kullanımının ne kadar önemli olduğunu 

göstermektedir. Hacısalihoğlu Karadeniz (2017) çalışmasında, matematik derslerinde kazanımların ve 

matematiksel kavramların öğretiminde ya da öğrenilen kavramların kalıcılığını sağlamada, “Kâğıt 

Katlama Yöntemi” ile yapılan çeşitli Origami modellerinin kullanımının uygun olduğunu ifade 

etmiştir. Aynı zamanda bu yöntem sayesinde geometrik cisimlerin açınımında, cisimlerin farklı 

yönden görünümü, cisimlerin döndürülmesi gibi durumlarla ilişkilendirmeler yapılabilir.  

Teknoloji ve bilgisayar yardımıyla oluşturulan geometri yazılımları öğrencilere üç boyutlu 

cisimleri algılamalarında kolaylık sağlayacağı söylenebilir (Güven ve Karataş, 2005). Hacısalihoğlu 

Karadeniz ve Akar (2014) ve Uygan (2011) çalışmalarında, Dinamik Geometri Yazılımı Geometer’s 

Sketchpad kullanımının geleneksel öğretime göre öğrenci başarısını artırmada oldukça etkili olduğunu 

tespit etmişlerdir. Dolayısıyla derslerde geometrik cisimlerin açınımı konusunun etkili öğretimi için 

Dinamik Geometri Yazılımları (Geometer’s Sketchpad, Geogebra, Cabri 3D vb.) kullanılabilir. 

Geometrik cisimlerin açınımı konusunda başarılı öğrenmeler gerçekleştirmek için öğrencilerin 

uzamsal becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme ortamları tasarlanabilir. Olkun ve Altun (2003)’a 

göre, öğrencilerin bilgisayarlı ortamda daha çok geometri öğrenebilmektedirler.  Şüphesiz ki, uzamsal 

becerileri geliştirme odaklı tasarlanan öğrenme ortamları bu konuda ortaya çıkan hatalı kavrayışları da 

azaltacaktır.  

KAYNAKLAR 

Accascina, G. ve Rogora, E. (2006). Using Cabri 3D diagrams for teaching geometry. 

International Journal for Technology in Mathematics Education, 13(1), 11-21. 

Akay, S. (2013).Öğretmen adaylarının geometri düşünme düzeyleri ve beyin baskınlıklarının bazı 

değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. 

Altun, M. (1998). Matematik öğretimi (6. baskı). Bursa: Alfa Yayın. 

Baki, A. (2001). Bilişim teknolojisi ışığı altında matematik eğitiminin değerlendirilmesi. Milli 

Eğitim Dergisi, 149(1), 26-31. 

Başer, N., Köroğlu, H., Özbellek, S. G. ve Tezcan, C. (2002). İlköğretim geometri öğretiminde 

karşılaşılan güçlükler ve giderme yolları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 38-47. 

Bourgeois, R. D. (1986). Third graders’ ability to associate foldout shapes with polyhedra. Journal 

for Research in Mathematics Education, 17(3), 222-230. 

Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (7. basım). Trabzon: Celepler Matbaacılık. 

Despina, A. S., Leikin, R. ve Silver, E, A. (1999). Exploring students’ solution strategies in solving 

a spatial visualization problem involving nets. In O. Zaslavsky (Ed.), Proceedings of the 23rd conference of 

the international group for the psychology of mathematics education (Vol. 4, pp. 241-248). Haifa, Israel. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

696 

Fidan, Y. ve Türnüklü, E. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme 

düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi1. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi, 27(27), 185-197. 

Fujita, T. ve Jones, K. (2007). Learners’understandıng of the defınıtıons and hıerarchıcal 

classıfıcatıon of quadrılaterals: towards a theoretıcal framıng. Research in Mathematics Education, 9(1), 3-

20. 

Gökkurt, B., Şahin, Ö., Soylu, Y. ve Doğan, Y. (2015). Öğretmen adaylarının geometrik cisimler 

konusuna ilişkin öğrenci hatalarına yönelik pedagojik alan bilgileri. İlköğretim Online, 14(1), 55‐71. 

Gürbüz, K. (2008). İlköğretim matematik öğretmenlerinin dönüşüm geometrisi, geometrik 

cisimler, örüntü ve süslemeler alt öğrenme alanlarındaki yeterlilikleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu 

Güven, B., Karataş, İ. (2005). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile oluşturmacı öğrenme ortamı 

tasarımı: Bir model. İlköğretim Online, 4(1). 

Hacısalihoğlu Karadeniz, M. ve Akar, Ü. (2014). Dinamik geometri yazılımının açıortay ve 

kenarortay öğretiminde meslek lisesi öğrencilerinin başarılarına etkisi. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları 

Dergisi, 2(4), 74-90. 

Hacısalihoğlu Karadeniz, M. (2017). Kâğıt Katlama Yöntemi ile matematik öğretimi. İlköğretim 

Online. 16(2), 663-692. 

İncikabı, L. ve Kılıç, Ç. (2013). İlköğretim öğrencilerinin geometrik cisimlerle ilgili kavram 

bilgilerinin analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(3), 343-358. 

Kösa, T. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin uzamsal becerilerinin incelenmesi. Karadeniz Teknik 

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. 

Lawrie, C., Pegg, J. ve Gutiérrez, A. (2000). Coding the nature of thinking displayed responses on 

nets of solids. In T. Nakahara & M. Koyama (Eds.), Proceedings of the 24th Conference of the 

international group for the psychology of mathematics education (Vol. 3, pp. 215-222). Hiroshima, Japan. 

Lehrer, R., Jenkins, M. ve Osana, H. (1998). Longitudinal study of children's reasoning about 

space and geometry. In R. Lehrer & D. Chazan (Eds.), Designing learning environments for developing 

understanding of geometry and space (pp. 137-167). Mahwah, NJ: Eribaum. 

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2009). İlköğretim matematik dersi 1-5.sınıflar öğretim programı. 

Ankara: Devlet Kitapları Basımevi. 

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7ve  

 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. 

Olkun, S. ve Altun, A. (2003). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar deneyimleri ile uzamsal 

düşünme ve geometri başarıları arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational 

Technology, 2(4), 1303-6521. 

Özdemir, G. ve Işık, A. (2015). Katı cisimlerin alan ve hacimlerinin matematiksel model ve 

matematiksel modelleme yöntemiyle öğretimine yönelik öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim 

Dergisi, 23(3), 1251-1276. 

PISA. (2007). Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı Ulusal Ön Rapor, T.C. 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara. 

Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre matematik öğretimi. Pegem

 Yayıncılık. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

697 

Potari, D. ve Spiliotopoulou, V. (1992). Children’s representation of the development of solids. 

For the Learning of Mathematics, 12(1), 38-46. 

Toptaş, V., (2007). İlköğretim Matematik Dersi (1–5) Öğretim programında yer alan 1. sınıf 

geometri öğrenme alanı öğrenme-öğretme sürecinin incelenmesi, Ankara, Gazi Üniversitesi, Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) . 

Turgut, M., Yenilmez, K. ve Balbağ, M. Z. (2017). Öğretmen adaylarının mantıksal ve uzamsal 

düşünme becerileri: bölüm, cinsiyet ve akademik performansın etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 41, 265-283. 

Ulu, M., Tertemiz, N. ve Peker, M. (2016). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme 

sürecinde yaptıkları hata türlerinin belirlenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(4), 571-605. 

Uygan, C. (2011). Katı cisimlerin öğretiminde Google SketchUp ve somut model destekli 

uygulamaların ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının uzamsal yeteneklerine etkisi. Unpublished 

Master of Science Dissertation, Eskisehir Osmangazi University, Institute of Educational Sciences, 

Eskisehir, Turkey.  

Uygan, C. ve Turgut, M. (2012, 27-30 Haziran 2012). Ulusal merkezi sınavlarda uzamsal 

yeteneğin kullanımını içeren matematik soruların incelenmesi. Paper presented at the X. Ulusal Fen 

Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

698 

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAREKÖKLÜ İFADELERİ KAVRAYIŞLARININ 

İNCELENMESİ 

 

Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ
 

Giresun Üniversitesi. Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Eğitimi Bilimleri Bölümü, GİRESUN  

mihrideniz61@gmail.com 

 Hazal Sıla Akyüz  

Giresun Üniversitesi. Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi ABD, GİRESUN 

hazal.sila61@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, 8.sınıf öğrencilerinin “Kareköklü İfadeler” konusundaki algılayışlarını ortaya 

çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Trabzon ili ve Giresun’un bir 

ilçesinden rastgele seçilen, orta sosyo-ekonomik düzeydeki iki ortaokulun 8. sınıfında öğrenim gören toplam 58 

öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın yöntemi, çalışılan konunun derinlemesine incelenmesine imkân sağlaması 

ve sebep-sonuç ilişkilerini açıklayabilmesi için nicel metodolojinin kullanıldığı bir durum belirleme çalışmasıdır. 

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve konuyla ilgili literatürden seçilen toplam bir 

açık uçlu, altı çoktan seçmeli olmak üzere toplam yedi sorudan oluşan bir tanı testi kullanılmıştır. Verilerin 

analizi sonucunda öğrencilerin kareköklü ifadeler konusunda bilgi düzeylerinin eksikliği göze çarpmaktadır. 

Öğrencilerin en çok soruyu yanlış anlama türünde hatalar yaptıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin testin 

çözümünde yapmış oldukları hatalı çözümler analiz edilmiş ve yapılan hatalar; “anlama hatası, kavram hatası, 

yöntem hatası ve işlem hatası” kategorilerinde değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin en 

çok “verilenlerin yanlış okunmasından/yorumlanmasından kaynaklanan hata türü olan-anlama hatası” türünde 

hata yaptıkları tespit edilmiştir. Bu hata türünde öğrencilerin okuduğunu anlayamama, konuyu içselleştirememe, 

özellikle şekil verilen sorularda yorumlayamama gibi durumlarla karşı karşıya kaldıkları görülmüştür. Testte yer 

alan soruların analizinde öğrencilerin, “Kareköklü İfadeler” konusunda kavramsal bilgi düzeylerinin eksikliği 

göze çarpmaktadır. Bu hata türünde ise; kavram bilgisi eksikliği, tanımları eksik ya da yanlış öğrenme gibi 

nedenlerden kaynaklı kavram hatası yapıldığı belirlenmiştir. Teste verilen cevaplarda en az yapılan hata türünün 

işlem hatası ve yöntem hatası olduğu belirlenmiştir. Buradan öğrencilerin genel anlamda karşılaştıkları 

sınavlarda işlem yapma konusunda daha dikkatli davrandıkları bu duruma sebep gösterilebilir. Sonuç olarak bu 

tür hataların oluşmaması ya da azaltılması için derslerde; konunun öğretiminde ilgili kavramın günlük hayatla 

ilişkilendirmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Son olarak, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında 

yapılandırmacı yaklaşımın öngördüğü çeşitli öğretim yöntem/tekniklerini kullanarak dersini planlaması 

öğrencinin konuyu anlayarak öğrenmesini sağlayabilir.  

Anahtar kelimeler: Kareköklü ifadeler, matematik öğretim programı, 8.sınıf öğrencileri 

ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal the perceptions of 8th grade students about the square root 

expressions. In the 2018-2019 academic year, the study group consisted of 58 students who were randomly 

selected from a district of Trabzon and Giresun. The method of the study is a case study in which quantitative 

methodology is used to enable the in-depth study of the subject studied and explain the cause-effect 

relationships. As a data collection tool, a total of seven questions, a total of six open-ended diagnostic tests, 

which were developed by the researchers and selected from the relevant literature, were used. As a result of the 

analysis of the data, there is a lack of knowledge level of students about square root expressions. It was 

determined that the students made mistakes in the type of misunderstanding. Students' faulty solutions to the test 
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were analyzed and errors made; M Understanding error, concept error, method error and processing error ası 

categories. As a result of the analysis of the data, it was found that the students made mistakes in the type of 

“error type which is the error type due to misreading / interpretation of the given ones. In this kind of error, it 

was observed that students faced with such things as not being able to understand what they read, not to 

internalize the subject, and not to interpret them in particular questions. In the analysis of the questions in the 

test, the lack of conceptual knowledge levels of ”square rooted expressions inin is observed. In this type of error; 

It was determined that there was a concept error due to reasons such as lack of concept knowledge, deficiencies 

or wrong learning. In the answers given to the test, it was determined that the least error type was the operation 

error and the method error. This may be the reason why students behave more carefully in the exams they 

encounter in general. As a result, in order to prevent or reduce such errors; it is thought that it will be useful to 

associate the related concept with daily life in teaching the subject. Finally, teachers can plan their lesson by 

using various teaching methods / techniques which are predictive of constructivist approach in classroom 

practices. 

Key words: Rectangular expressions, mathematics curriculum, 8th grade students 

 

1. GİRİŞ 

Matematik eğitiminde bütün öğrencilerin öğrenmeyi en üst düzeyde gerçekleştirmesi 

amaçlanmakta ancak, bu üst düzey öğrenmeye çok nadir rastlanmasına karşın pek çok öğrencinin 

matematik dersinde bir takım zorluklar yaşadığı bilinen bir gerçektir (Tall ve Razali, 1993). Yaşanan 

bu zorlukların belirlenmesi ve giderilmesi, öğrenme sürecinde öğrenciye yardımcı olunması ve 

rehberlik edilmesi, öğretmenin görevleri arasında yer alması çağdaş eğitimin bir gereğidir (Ersoy ve 

Ardahan, 2003). Bu nedenle öğretmenler, etkili bir şekilde anlamayı sağlayan öğrenme ortamlarını 

geliştirmek ve tasarlamak için matematik öğretmede öğrencilerin yaşamış oldukları güçlüklerin 

farkında olmak zorundadırlar (Yetkin, 2003). Bu doğrultuda herhangi bir konuda öğrencilerin sahip 

oldukları zorlukları bilmesi öğrenme üzerine yapılan çalışmalar için önemli bir adım olmaktadır 

(Rasmussen, 1998). Öğrencilerin matematikte yaşadıkları zorlukların tespit edilip giderilmesi bir 

sonraki öğrenmelerinin kolaylaştırılmasına vesile olacaktır (Yudariah ve Roselainy, 2001). Dikici ve 

İşleyen’e (2004) göre de, herhangi bir konuda öğrenme güçlüğü çeken bir öğrencinin daha sonra 

gelecek konularda başarıya ulaşması zordur. Matematik, konuları güçlü bir sıralı yapıya sahip olması 

nedeniyle bir kavram, onun ön şartı durumundaki diğer bir kavram kazandırılmadan verilmesi 

imkânsızdır (Altun, 1998). Öğrencilerin hatalarını görerek daha etkili öğrenmeler sağlanabileceği 

günümüzün reddedilemez gerçeği haline gelmektedir. 

Literatürde matematik öğreniminde karşılaşılan zorlukları ifade etmek için birçok değişik 

terimin kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan “zorluk, kavram yanılgısı ve hata” terimleri öğrencilerin 

matematik öğretiminde yaşadıkları güçlüklerin ifade edilmesinde en sık kullandıkları terimlerdir 

(Özmantar, Bingölbali ve Akkoç, 2010). Bu doğrultuda; öğrencilerin matematik dersi kapsamında 

yaptıkları hataları inceleyen araştırmalar, yapılan hataların; öğrencinin soruyu anlamamasından 

kaynaklanan hatalar, işlem hataları ve kavram hataları olarak üç ana gruba ayrıldığını göstermektedir 

(Baki ve Kartal, 2004). Carter ve Dean (2006) tarafından yapılan çalışmalarda da öğrencilerin 

yaptıkları hataları; öğrencinin soruyu doğru olarak algılayamaması, okuduğunu anlayamaması, okuma 

becerisi eksikliği, okurken dikkatinin dağılması veya sorunun tamamını okumamasından kaynaklanan 

hatalar olarak sınıflandırılmıştır. 
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Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında Güner ve Alkan (2011) tarafından 6., 9. ve 12. 

sınıf öğrencilerinin 2010-YGS matematik sınavında çıkan sorulardan seçilerek oluşturulmuş soruların 

çözümünde bulunan hataları tespit etmek amacıyla yapılan çalışmada hatalı cevaplandırılan sorularda 

tespit edilen hataların, soruyu yanlış anlama, işlem hatası, sayısal özelliklerle ilgili hata, yöntemsel 

hata ve kavramsal hata türlerinde olduğu, öğrencilerin büyük çoğunluğunun dört işlem problemlerini 

boş bıraktıkları, 6. sınıf öğrencilerin 12. sınıf öğrencilerine göre yöntemsel hataları daha az yaptıkları 

ve öğrencilerin çoğunluğunun işlemsel hata ve kavramsal hata yaptıkları belirlenmiştir. Literatürde, 

öğrencilerin okuma becerileri ile matematik problemlerini doğru anlamak ve çözmek üzerine yapılan 

araştırmalarda büyük çoğunlukla okuduğunu anlama türünde hatalar yapıldığı sonuçlarının ortaya 

çıktığı görülmektedir. (Carter ve Dean, 2006; Vilenius-Tuohimaa, Aunola ve Nurmi, 2008). 

Kareköklü ifadeler programda: “Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı 

arasında olduğunu belirler-Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede 

katsayıyı kök içine alır-Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme-toplama ve çıkarma işlemlerini yapar-

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler” kazanımlarıyla yer almaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı 

[MEB], 2018). “Kareköklü İfadeler” alt öğrenme alanı sadece 8. sınıfta anlatılmakta ve öğrenciler 

daha önceki eğitim-öğretim dönemlerinde bu konuyla karşılaşmamaktadırlar. “Kareköklü ifadeler” 

matematiğin iç disiplininde ve farklı disiplinlerde kullanılıyor olsa da, öğrenciler tarafından günlük 

hayatla ilgisi olmayan, zor, gereksiz, karışık işlem ve kavramlardan oluşan konular yığını olarak 

tanımlanmaktadır (Şenay, 2002). Bu olumsuz yargıların ve inanışların sebebi; “Kareköklü İfadeler“ 

konusunun öğretmenler tarafından günlük hayatla ilişkilendirilerek öğretilmemesi, öğrencinin bu 

konuyla günlük hayatında karşılaşmamış olması dolayısıyla konunun gözünde soyut kalması olabilir. 

Öğrencilerin verilen bu konuyu kavrayamadıkları ve dolaylı olarak bağlantılı olduğu birçok konuya 

(üslü sayılar, üçgenler, trigonometri, eğim, katı cisimler vb.) aktaramadıkları görülebilmektedir 

(Özdemir,2015).  Bu durum, matematik dersi öğretim programı amaçları arasında yer alan; 

“öğrencilerin matematiksel kavramları anlamlandırması ve bunları günlük hayatta kullanabilmesi”nin 

önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir (MEB, 2018). Literatürde “Kareköklü ifadeler” ile 

ilgili çalışmalara bakıldığında Cengiz (2006), Şenay (2002) ve Orhun (1998) çalışmalarında ilköğretim 

ve ortaöğretim düzeylerindeki öğrencilerin köklü sayılardaki kavram yanılgılarını incelemişlerdir. 

İşleyen ve Mercan (2013), 8. sınıf öğrencilerinin kareköklü ifadelere ilişkin öğrencilerin karşılaştıkları 

güçlükleri incelemişler ve güçlükleri öğrencilerin kareköklü sayıları sayı doğrusunda gösterme ve 

sıralama, karesel bölgenin alanı ile kareköklü sayılar arasında ilişki kuramama ve kareköklü sayılarda 

yanlış gerçekleştirilen işlemler olarak ifade etmişlerdir. Özkan (2011) da kareköklü ifadeleri 

dokuzuncu sınıf düzeyindeki öğrencilerin güçlük yaşadığı kavramlardan olduğunu belirtmiş ve 

güçlükleri kareköklü sayıların günlük yaşamda açıkça kullanılmamasına ve öğrencilerin doğal sayılar, 

tamsayılar ve rasyonel sayılarla ilgili her kuralı köklü ifadelere genellemeye çalışmalarına 

bağlamaktadır.  

Çalışmanın amacı, öğrencilerin “Kareköklü İfadeler” konusuna ilişkin anlayışlarının neler 

olduğunu ortaya koymak ve ne tür hatalar yaptıklarını belirlemektir. Dolayısıyla çalışmanın problemi, 

öğrencilerin temel düzeydeki “Kareköklü İfadeler” konusuna ilişkin algılayışlarını belirlemek 

olduğundan, 8. sınıf öğrencilerinin “Kareköklü İfadeler” konusundaki kazanımları algılayışlarını 

ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.  
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2. YÖNTEM 

Bu araştırma, nicel metodolojinin kullanıldığı bir durum belirleme çalışmasıdır. Çalışmaya 

katılanlar ve çalışmanın konusu göz önüne alındığında, bu araştırma özel durum çalışması 

niteliğindedir. Çünkü özel durum çalışmaları araştırılan konunun derinlemesine incelenmesine imkân 

sağlamakta, verilerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyip sebep-sonuç ilişkilerini açıklayabilme 

fırsatı vermektedir (Çepni, 2014). 

2.1. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Trabzon ve Giresun 

merkezine bağlı iki devlet okulunun sekizinci sınıflarına devam eden 58 (26 kız, 32 erkek) öğrenci 

oluşturmaktadır.   

2.2. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışma kapsamında veri toplamak amacıyla “Kareköklü İfadeler” konusu ile ilgili 

literatürden seçilen toplam yedi soru kullanılmıştır. Sorular, matematik dersi öğretim programında 

(MEB, 2018) yer alan “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanının, “Kareköklü İfadeler “ alt öğrenme 

alanları kazanımlarına odaklanarak oluşturulmuş ve öğrencilere sınıf ortamında bir ders saati 

içerisinde bireysel olarak uygulanmıştır. Çalışmada yer alan soruların odaklandığı kazanımlar: 

“M.8.1.3.2, M.8.1.3.3, M.8.1.3.4, M.8.1.3.5, M.8.1.3.2.7” şeklindedir. Testte yer alan kazanımlara 

ilişkin sorular ise; “S1, S2, S3,  S4, S5, S6, S7” olarak kodlanarak Tablo 1’de sunulmuştur. Sorular 

öğrencilere araştırmacıların katılımıyla uygulanmış ve cevaplamaları için 1 ders saati olarak belirlenen 

(40 dakika) zamanda testi çözmeleri istenmiştir. 

2.3. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde öğrencilerinin sorulara verdikleri cevaplar; doğru (geçerliliği olan cevabın 

bütün yönlerini içeren cevaplar), yanlış (bilimsel olarak yanlış olan cevaplar), boş (boş bırakma, 

anlamsız cevaplar verme, bilmiyorum veya anlamadım şeklindeki cevaplar) biçiminde kategorilere 

ayrılarak frekans (f) ve yüzde (%) hesaplanmıştır. Ardından doğru cevabı verilmeyen cevaplar ele 

alınarak yaptıkları hatalar dört kategoride toplanarak analiz edilmiştir. Soruda verilenlerin yanlış 

okunmasından/yorumlanmasından kaynaklanan hatalar “anlama hatası” kategorisinde; matematiksel 

kavramların doğru kullanılamamasından/uygulanamamasından kaynaklanan hatalar ise “kavram 

hatası” kategorisinde değerlendirilmiştir. Sorunun çözümde bir hata olmadığı halde verilen cevabın 

isteneni tam olarak karşılamadığı veya gerçekleri yansıtmayan cevapların elde edildiği çözümler 

“yöntem hatası” kategorisinde değerlendirilmiştir. Son olarak çözüm sürecinde toplama, çıkarma, 

çarpma ve bölme işlemlerinin yanlış yapılmasından kaynaklanan hatalar “işlem hatası” kategorisine 

ayrılarak frekans (f) ve yüzde (%) hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra sorulara katılımcıların verdikleri 

cevaplardan ve şekil üzerindeki gösterimlerinden alıntılar yapılarak ortaya çıkan durumlar 

örneklendirilmiştir.  

Veri toplama aracında yer alan soruların geçerlik ve okunabilirliğinin belirlenmesi amacıyla 

uzman görüşüne başvurulmuş ve soruların araştırmanın amacı dikkate alınarak incelenmesi 

sağlanmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda tekrar düzenlenen sorular öğrencilere, araştırmacılardan 
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birinin katılımıyla uygulanmış ve cevaplamaları için 1 ders saati (40 dakika) zaman verilmiştir. 

Aşağıda testte yer alan sorular ve soruların odaklandığı kazanımlar Tablo 1’de verilmiştir. 

Öğrencilerin testte yer alan sorulara verdikleri cevaplar önce doğruluk bakımından kategorilere 

ayrılmış, kategorilerde yer alan öğrenci sayıları tablolar halinde bulgular kısmında sunulmuştur. 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Sorular ve Bu Soruların Odaklandığı Kazanımlar 

Kazanımlar Sorular 

 

M.8.1.3.2. Tam kare 

olmayan kareköklü 

bir sayının hangi iki 

doğal sayı arasında 

olduğunu belirler. 

 

S1.  Bir okçu, yanda gösterildiği gibi çapı 1 metre olan daire 

şeklindeki bir hedef tahtasına atış yapmaktadır.                                                          

Hedef tahtasının yerden yüksekliği 3 metredir.  

Atılan ok hedef tahtasına isabet ettiğine göre, saplandığı 

noktanın yerden yüksekliği, metre cinsinden aşağıdakilerden 

hangisi olabilir? 

 

A) √6                        B) √8                      C) √15                D) √18                                           

 

M.8.1.3.3. Kareköklü 

bir ifadeyi a√b 

şeklinde yazar ve 

a√b şeklindeki 

ifadede katsayıyı kök 

içine alır. 

                               Ayva Ağacı                                   Badem Ağacı 

      

                         

            

 

 

 

                             Ceviz Ağacı                                            Dut Ağacı 

S2. Yukarıdaki şekilde verilen ölçümlere göre, sincap hangi ağaca en yakındır? 

          

A) Ayva                   B) Badem                  C) Ceviz               D) Dut 

S3.  

 

 

Dört odalı bir evin her odasının tabanı yukarıda verilen sayılarda kare şeklindeki 

fayanslarla döşenmiştir. Her model bir odaya döşenmiştir.  

Buna göre hangi model fayansın döşendiği odanın tabanı kare şeklinde olamaz? 

Nedenini açıklayınız. 

M.8.1.3.4. Kareköklü 

ifadelerde çarpma ve 

bölme işlemlerini 

yapar. 

S4. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı en büyüktür? 

A)√7cm, 3√7cm                                    B) 2√2cm, 8√2cm   

C) 2√5cm, 3√5cm                                 D) 3√3cm, 4√3cm 

 

M.8.1.3.5. Kareköklü 

ifadelerde toplama ve 

çıkarma işlemlerini 

yapar. 

S5. Şekilde, Ali ile Ayşe’nin bayrak 

direğine olan uzaklıkları verilmiştir. 

Her biri bayrak direğine doğru √8 m 

yürüdüğünde, aralarındaki mesafe kaç 

m olur?  

A) √2                           B) 2√2              

C) 3√2                         D) 4√2 

S6. Bir kenarının uzunluğu √50 cm olan kare biçimindeki 

bir kartondan, bir kenarı boyunca √2 cm eninde bir şerit 

şekildeki gibi kesilerek atılıyor. Kalan parçanın 

çevresinin uzunluğu kaç cm’dir? 
A)5√2           B) 13√2          C) 18√2          D) 20√2 

 

M.8.1.3.7. Ondalık 

ifadelerin 

kareköklerini 

belirler. 

S7. Alanı 4,41 cm kare olan karenin bir kenarının uzunluğu, alanı 1,96 cm kare olan 

karenin bir kenarının uzunluğundan kaç cm fazladır? 

A) 2,55          B) 2,45           C) 1,7             D) 0,7 
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3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde, 8. sınıf öğrencilerinin “Kareköklü İfadeler” konusunda testte yer alan sorulara 

verdiği cevaplar önce; doğru, yanlış, boş olarak Tablo 2’de sınıflandırılmıştır. Ardından “yanlış” 

cevap veren öğrencilerin cevapları; “işlem hatası”,  “anlama hatası”, “yöntem hatası”, “kavram hatası” 

olarak kategorize edilerek Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerin testte yer alan sorulara ilişkin cevapları 

  Doğru (D) Yanlış (Y) Boş (B) 

Soru No f % f % f % 

S1 32 55,17 22 37,93 4 6,89 

S2 25 43,10 26 44,83 7 12,07 

S3 21 36,20 31 53,45 6 10,34 

S4 25 43,10 18 31,03 15 25,86 

S5 29 50,00 20 34,48 9 15,51 

S6 20 34,48 20 34,48 18 31,03 

S7 23 39,66 30 51,72 5 8,62 

Toplam 175 43,10 167 41,13 64 15,76 

 

 Tabloda gösterilen bilgiler doğrultusunda yanlış ve boş cevap toplamının doğru 

cevaplardan fazla olduğu görülmektedir.  Testteki sorularda en az doğru yanıtın S6’ya verildiği, en çok 

doğru yanıtın ise S1’e verildiği tespit edilmiştir. Testte yer alan sorulardan S6’nın cevabını 18 öğrenci 

soruyu boş bırakmıştır. Çalışmada yer alan sorulara öğrencilerin verdikleri hatalı cevaplar 4 kategori 

altında değerlendirilmiş ve Tablo 3’de gösterilmiştir. Bunlar;  

i. İşlemlerde hata olması durumunda “işlem hatası”, 

ii. Soruyu okumalarından ya da yorumlamalarından kaynaklandığında “anlama hatası” , 

iii. Sorunun cevabının doğru olduğu fakat çözümün kabul edilemeyeceği durumda 

“yöntem hatası”, 

iv. Yapılan hata, kavramın yanlış bilinmesinden kaynaklandığında “kavram hatası” olarak 

belirlenmiştir. 

Tablo 3. Öğrencilerin testte yer alan sorulara ilişkin hatalarının türü  

Hata Türleri  
Soru 

No 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Toplam 

İşlem Hatası  2 18(3) 0 6(2) 6 2 1 35(5) 

 

Anlama Hatası  22(4) 6(4) 18(6) 13(11) 15(9) 15(13) 8(5) 97(52) 

 

Yöntem Hatası  0 3 4 11 6 1 1 26 

 

Kavram Hatası  2 6 15 3(2) 2 21(5) 25 74(7) 

 
 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin en çok soruyu yanlış anlamadan kaynaklanan “anlama 

hatası” yaptıkları görülmektedir. Bunu takip eden hata türü ise “kavram hatası” olmuştur.  
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3.1. Anlama Hatası Türüne Ait Bulgular 

Tablo 3 incelendiğinde anlama kaynaklı hatalara % 41,81 (97) oranında bütün sorularda 

rastlanmış olup, testin genelinde en fazla yapılan hata türüdür. Genelde yapılan anlama hataları 

incelendiğinde öğrencilerin okuduğunu anlayamadığı sorularda istenilenler için yorumlarını 

katamadıkları görülmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre öğrencilerin en fazla 

anlama kaynaklı hata yaptığı bulgusu Singh ve diğerleri (2010), tarafından yapılan çalışmalarda elde 

edilen bulgularla uyuşmaktadır. Başka bir çalışmaya bakıldığında Zehir (2017) okul öncesi öğretmeni 

adaylarının soruyu yanlış okuma/yorumlama nedeniyle yapılan hatalara sıklıkla ve çeşitli şekillerde 

rastlandığını tespit etmiştir. Anlama hataları, öğrencilerin okuduklarını anlama ve sözel ifadeleri 

matematiksel ifadelere dönüştürmedeki yetersizliklerinden kaynaklanmaktadır. Literatürde, 

öğrencilerin okuma becerileri ile matematik problemlerini doğru anlamak ve çözmek üzerine yapılan 

araştırmalarda da benzer sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. (Ansley ve Forsyth, 1990; Clarkson 

ve Williams, 1994; MacGregor ve Price, 1999; Carter ve Dean, 2006; Vilenius-Tuohimaa, Aunola ve 

Nurmi, 2008). Öğrencilerin okuma alışkanlıklarının bulunmaması ya da yanlış okuma yöntemleri ile 

sorularda önemli olan noktalara dikkat çekmemeleri de bu hata türüne ait bulguları ortaya 

çıkarmaktadır.  

Tablo 4. Öğrencilerin “Anlama Hatası” Kategorisinde Yaptığı Hatalara Örnekler 

 

Şekil 4’te Ö18’in cevabı 

incelendiğinde, okuduğunu 

yorumlayamadığı ya da yanlış 

anlayarak fayansların kare 

olmasını dikkate almadan 

fayans içindeki şekle 

odaklandığı sorunun sağ 

tarafında bulunan boşluğa 

soruda verilen fayansların 

içinde bulunan şekilleri çizerek 

hesaplamalar yapmaya çalıştığı 

görülmektedir.  Dolayısıyla Ö18 

kodlu öğrenci hatalı yorum yaparak anlama hatası yapmıştır. Bu nedenle soruyu yanlış cevaplamıştır. 

 

 

Şekil 5’te öğrenciden soruda 

istenilenin anlaşılması daha sonra 

kareköklü ifadelerde toplama ve 

çıkarma işlemi yapabilmesi 

beklenirken Ö22 kodlu öğrenci 

cevabında soruyu tam olarak 

okumadan şekil üzerine 

odaklanıp aradaki mesafenin 

artıp azalması konusunda karar 

verirken yeterince düşünmeden 

yanlış kararlar aldığı 

görülmektedir. Dolayısıyla 

bayrak direğine doğru yürüme 

mesafesini çıkarmak yerine 

eklemiş, mesafe azalması 

gerekirken artmıştır. Daha sonra işlemlerini devam ettirip yanlış sonuca ulaşmıştır. Şekil 5’ te görüldüğü gibi 

Ö22 soruyu tam olarak okuyabilme ya da okuduğunu yorumlamadan kaynaklı anlama türünden bir hata 

yapmıştır. 

 

Şekil 1. Ö18'in anlama hatası türüne ait cevabı 

Şekil 2. Ö22'nin anlama hatası türüne ait cevabı 
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Şekil 6 incelendiğinde, Ö2 kodlu 

öğrencinin cevabı incelendiğinde 

soru metninin tam olarak okuyup 

yorumlanamadığı görülmektedir. 

Öğrenci soruda istenileni 

anlamak yerine madde kökünde 

bulunan şekle odaklanarak hedef 

tahtasının alanını hesaplama 

yoluna gitmiştir. Daha sonra alan 

hesabını gerçekleştirmeden hedef 

tahtasının yerden yüksekliği olan 3m’nin karesini alarak karekök içinde yazmıştır. Ve yanlış sonuca ulaşmıştır. 

Yaptığı işlemlerden anlama hatası yaparak bu sonuca ulaştığı tespit edilmiştir. 

 

3.2. Kavram Hatası Türüne Ait Bulgular 

Tablo 3 incelendiğinde kavram hatalarına % 31,89 oranında bütün sorularda rastlanmış olup, 

testin genelinde en fazla yapılan ikinci hata türüdür. Genelde yapılan kavram hataları incelendiğinde 

öğrencilerin “Kareköklü İfadelerle” ilgili kavramların doğru olarak öğrenilmemesinden, bilgi 

eksikliğinden, yanlış öğrenilmiş fazla bilgiden, kavramlar arası ilişkilerin doğru bir şeklide 

kurulamamasından ve işlem odaklı düşünülmesinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Tablo 5. Öğrencilerin “Kavram Hatası” Kategorisinde Yaptığı Hatalara Örnekler 

 

Şekil 7’ de yer alan Ö7 kodlu 

öğrencinin cevabı 

incelendiğinde karekök 

kavramıyla karesel bölge alanını 

ilişkilendirilmesi aynı zamanda 

da ondalık ifadelerin 

kareköklerini belirleyebilmesi 

istenirken öğrencinin karesel 

bölge alanıyla karekök 

kavramını ilişkilendiremediği, 

aralarında bir ilişki kuramadığı 

tespit edilmiştir. Öğrenci madde 

kökünde verilen alanları kenar olarak algılayarak yaptığı çizimlerde karelerin kenarlarına yazmıştır. Daha sonra 

iki kenar arasında çıkarma işlemi yaparak kavram hatası yaparak yanlış cevaba ulaşmıştır. Bu sonuç öğrencinin 

karekök kavramını tam olarak öğrenemediği ya da yapılan yanlış tanımları kullandığını göstermektedir. 
 

 

Şekil 8’ de verilen Ö23 kodlu 

öğrencinin yaptığı işlemler 

incelenecek olursa kareköklü 

ifadeler konusunda temel 

işlemleri yapmakta zorluk 

yaşadığı görülmektedir. “    - 

   = 5” işlemine bakılacak 

olursa aşırı genelleme yaparak 

doğal sayılarda çıkarma 

işlemini kareköklü ifadelere 

genellediği görülmektedir. 

Daha sonra kendi belirlediği 

kurallar ile soru çözümünü tamamlamıştır. Kavram hatası yaparak soruya yanlış yanıt verdiği tespit edilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Ö2'nin anlama hatası türüne ait cevabı 

Şekil 4. Ö2'nin kavram hatası türüne ait cevabı 

Şekil 5. Ö27'nin kavram hatası türüne ait cevabı 
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Şekil 9’ da verilen Ö16 kodlu 

öğrencinin soruya verdiği 

cevap incelendiğinde verilen 

fayans şekilleri üzerinde bir 

takım işlemler yaparak fayans 

sayılarını fayansın kenar hesabı 

için kullandığı görülmüştür. 

Yaptığı işlemler ışığında bir 

karar vererek istenilen cevabı 

seçmiştir. Ardından seçtiği 

sonucu açıklamaya giderek “ 

Tam sayı değildir.” İfadesini 

kullanmıştır. Yaptığı açıklamadan anlaşılacak olursa kavramların tanımını bilmediği yanlış tanımları öğrendiği 

görülmüştür. Bu nedenle kavram hatası yapmıştır 

 

 

3.3. Yöntem Hatası Türüne Ait Bulgular 

Yöntemsel hata kategorisinde, öğrencilerin doğru sonuca ulaştığı ancak çözüme ulaşmak için 

yapılan işlemlerin kabul edilemeyecek şekilde olduğu durumlar yer almaktadır. Bu hata türüne % 

11,20 oranında rastlanmaktadır. Dolayısıyla çalışma kapsamında öğrenciler tarafından yapılan en az 

hata türü olduğu dikkat çekmektedir. Değişen oranlarda toplam 6 soruda (S2, S3, S4, S5, S6 ve S7) 

yöntem hatası tespit edilmiştir. 

Tablo 6. Öğrencilerin “Yöntem Hatası” Kategorisinde Yaptığı Hatalara Örnekler 

 

Şekil 10’ da verilen Ö7 kodlu 

öğrencinin soruya verdiği cevap 

incelendiğinde sorunun 

cevabının şans eseri doğru 

olarak bulunduğu görülmektedir. 

Yapılan işlemler incelendiğinde 

çözümün kabul edilemeyeceği 

açıktır. Yaptığı işlemlerden 

yöntemsel bir hataya sahip 

olduğu görülmektedir. 

 

 

Şekil 11’ de verilen Ö36 kodlu 

öğrencinin cevabı 

incelendiğinde yalnızca madde 

kökünde verilen şekil üzerinde 

düşünerek incelemeler yaptığı 

tespit edilmiştir. Ö36 sincabın 

kuyruğunun üst kısmının badem 

ağacı tarafında olduğunu 

savunarak en yakın ağaç 

olduğunu ifade etmiştir. Yatığı 

işaretlemelerle fikrini 

desteklediği görülmektedir. 

Badem ağacı doğru yanıttır. Ancak kullanılan yöntem kabul edilemeyeceğinden yöntem hatası yaptığı tespit 

edilmiştir.  

 

Şekil 6. Ö16'nın kavram hatası türüne ait cevabı 

Şekil 7.  Ö7'nin yöntem hatası türüne ait cevabı 

Şekil 8. Ö36'nın yöntem hatası türüne ait cevabı 
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Şekil 12’de verilen Ö11’in 

cevabı incelendiğinde öğrencinin 

verilen şekil üzerindeki çizgileri 

dikdörtgene benzeterek cevabın 

kare olmadığı kanısına varmıştır. 

Yaptığı çizimlerle fikrini 

destekleyerek 142 cevabına 

ulaşmıştır. Sorunun doğru 

yanıtını bulmuştur. Ancak 

kullanılan yöntem kabul 

edilemez olduğundan yöntem 

hatası yaptığı tespit edilmiştir. 

 

 

3.4. İşlem Hatası Türüne Ait Bulgular  

İşlemlerin yapılmasından kaynaklı hatalara bakıldığında 6 soru da (S1, S2, S4, S5, S6 ve S7) 

değişen oranlarda rastlanmış olup, bu hata türünün genelde yapılma oranının %15,08 (35) olduğu 

belirlenmiştir. Bu hata türünde öğrencilerin soruyu doğru anladıkları, doğru stratejiyi seçerek 

yürüttükleri fakat çözüme götüren işlemleri yanlış yaptıkları görülmüştür. Çalışmada işlem hatalarının 

testin geneline oranının düşük (%15,08) olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç Teong (2000) ve Özsoy 

(2007) tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarıyla uyuşmaktadır. 

Tablo 7. Öğrencilerin “İşlem Hatası” Kategorisinde Yaptığı Hatalara Örnekler 

 

Şekil 1’ de verilen Ö42’nin 

cevabı incelendiğinde Ö42’ 

den kareköklü sayılarda a√b 

şeklindeki ifadede katsayıyı 

kök içine alabilme ve bu 

sayıları sıralayabilmesi 

beklenirken öncelikle tüm 

uzaklıklarda bulunan katsayıyı 

kök içine almak istediği 

görülmektedir. Bu amaçla a√b 

şeklindeki ifadelerde örneğin 

3√7 ifadesinde katsayıyı kök 

içine almak amacıyla 

katsayının karesini hesaplamıştır. Ardından kök içinde bulunan sayıyla çarpmıştır. Ancak bulduğu 63 sayısını 

kök içinde yazmayı unutmuştur. Tüm uzaklıkları hesaplarken aynı işlem hatasını tekrarladığı görülmektedir. 

Son olarak bulduğu 8m, 63m, 68m, 75m ifadelerini karşılaştırmış cevabı 8m uzaklıkta bulunan Ayva olarak 

işaretlemiştir. İşlem hatası yapan ve yanlış sonuca ulaşan adaylardandır.  

 

Şekil 2’ de yer alan Ö11 

kodlu öğrencinin verdiği 

cevap incelendiğinde öğrenci 

dikdörtgenin alan hesabı için 

yapılması gereken işlem 

adımlarını bilmektedir. 

Şıklarda verilen kenar 

uzunluklarını tek tek çarparak 

dikdörtgenlerin alanlarını 

hesaplamıştır. A, B, C 

şıklarından anlaşıldığı üzere 

öğrenci kareköklü ifadelerle 

çarpma işleminin kurallarını 

Şekil 9. Ö11'in yöntem hatası türüne ait cevabı 

Şekil 10. Ö42'nin işlem hatası türüne ait cevabı 

Şekil 11. Ö11'in işlem hatası türüne ait cevabı 
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doğru bilmektedir. Ancak doğru yanıtın D şıkkında bulunmasından kaynaklı olarak öğrenci acele ederek son 

anda işlemlerinde hata yapmıştır. Bulduğu alanların en büyüğünü olarak B şıkkını işaretlemiştir. Ö11’in 

çözdüğü soruyu kontrol etmediğinden kaynaklı işlem hatası yaptığı tespit edilmiştir. 

 

 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma 8. sınıf öğrencilerinin “Kareköklü İfadeler” konusunda yaşadıkları zorlukları tespit 

edebilmek amacıyla yapılmıştır. Öğrencilerin testte yaptıkları hatalar belirlenerek; “işlem hatası”, 

“yöntem hatası”, “anlama hatası”, “kavram hatası” olmak üzere dört kategori altında toplanmıştır. 

Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin testin çözümünde yaptıkları hataların daha çok “anlama hatası” ve 

“kavram hatası” kategorilerinde olduğu açığa çıkmıştır.  

Çalışma grubundaki öğrencilerin soruyu yanlış anlamalarından kaynaklanan “anlama hatası” 

türünde hatanın en çok yapıldığı S1’e ait bulgulara bakıldığında, öğrencilerden 22’sinin bu kategoride 

hata yaptıkları görülmektedir. Bu durum öğrencilerin okuduğunu anlamadığını ya da düzenli olarak 

okuma alışkanlığı edinmediklerini göstermektedir. 

Kavram hatasının en çok yapıldığı S7’ye ait veriler incelendiğinde hata yapan öğrencilerin 

neredeyse hepsi karekök kavramı ile karesel bölgenin alanını ilişkilendirememiştir. Bu soruda daha 

çarpıcı olan durum ise, öğrencilerin alanı, kenar olarak kabul etmeleri olmuştur. Bu da öğrencilerin 

“karekök” kavramının anlamını kavrayamamış ya da bu konuda eksik bilgiye sahip olmuş 

olabileceklerini göstermektedir. 

Çalışmanın bulguları incelendiğinde işlem hatası ve yöntem hatası en az rastlanan iki hata türü 

olarak tespit edilmiştir. İşlem hatasının en fazla rastlandığı S2’ye bakıldığında öğrencilerin soruda 

istenilenleri yaptığı ancak uzaklıkları kök içine almayı unutarak işlem hatası yapıp soruyu yanlış 

cevapladığı belirlenmiştir. Testte yer alan sorularda yöntem hatasının en çok rastlanan soru olan S4 

incelendiğinde öğrencilerin benzer yolları kullanarak yapılan işlemlerin kabul edilemeyecek şekilde 

çözülerek şans eseri doğru seçeneği işaretledikleri görülmektedir. Diğer yandan öğrencilerin kareköklü 

ifadelerde çarpma ve bölmede zorluk yaşadıkları ve kareköklü ifadenin sadece katsayılarını çarpıp 

böldükleri de tespit edilmiştir. Bu sonuç Cengiz (2006)’in çalışmasının sonucu ile benzer özellikler 

taşımaktadır. Şenay (2002)’ın çalışmasının sonucuna paralel olarak, bu çalışmada da öğrencilerin √a + 

√b = √a +b işlemini yaptığı belirlenmiştir.  

Başka bir sonuç olarak ise, özellikle şekli verilerek yorum katılması gereken sorularda daha 

çok hata yapıldığı tespit edilmiştir. Bu duruma; “Kareköklü İfadeler” konusu anlatılırken rutin 

olmayan problemlere yer verilmeyerek, rutin problemler çözülmesi ya da kurala dayalı öğretimler 

yapılması neden olarak gösterilebilir. Ayrıca derslerde konuyla ilgili model ya da materyal 

kullanılmaması da bu tür hataların ortaya çıkmasına neden olabilir. Süreçte yapılan tüm bu 

eksikliklerden dolayı, kareköklü ifadeler öğrencilerin zihninde soyut olarak kalmakta ve konunun tam 

olarak kavranmasını engellemektedir.  

Genel olarak bakıldığında öğrencilerin “Kareköklü İfadeler” konusunda kavram bilgilerinin 

eksik olduğu görülmüştür. Hacısalihoğlu Karadeniz, Bozkuş, Gündüz ve Baran (2015)’a göre, 
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öğrencilerin kavram ve tanımlar üzerinde yapılan işlemleri ezberleme yoluna gittikleri bu nedenle 

kavramsal öğrenmeye daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği önerilmektedir (Hacısalihoğlu Karadeniz, 

Bozkuş, Gündüz ve Baran, 2015). 

Mevcut çalışmada en fazla yapılan hatanın ise, “anlama hatası” türünden olması öğrencilerin 

okuduklarını anlamadığını verilen soruyu yorumlayamadığının bir göstergesidir. Bu sonuç 

öğrencilerin okuma becerileri ile matematik problemlerini doğru anlamak ve çözmek üzerine yapılmış 

araştırma sonuçları ile de uyuşmaktadır (Carter ve Dean, 2006; Vilenius-Tuohimaa, Aunola ve Nurmi, 

2008). Bu konuda öğrencileri kitap okumaya yönelterek, Türkçe dersinin matematik ile ilişkisine 

vurgu yapılmalıdır. Matematiksel dil oluşumunun Türkçe dil oluşumuyla ilişkisinin önemine dikkat 

çekilmesi sağlanmalıdır. Matematiksel kavramlar ile düşünebilmek, çevre ile iletişim sırasında 

konuşma diline aktarabilmek ve kavramları kullanarak cümleler yazabilmek ve konuşabilmek, 

matematiksel dili geliştirmesinin yanında bilişi de geliştirebilir (Riesbeck, 2009). Bu sebeple, 

matematiksel dili başkalarından duymak onları anlamaya çalışmak öğrencinin kendi dilinin gelişimine 

ve kavramlar arası ilişkiler kurmasına yardımcı olacaktır (Olkun ve Uçar, 2007). Ayrıca matematiksel 

dil, diğer dillere göre daha karmaşık bir yapıda olmasına karşılık, günlük dil ile birleşerek bir iletişim 

dili haline gelir (Raiker, 2002). Dolayısıyla matematikte kavram öğretiminde Türkçe etkinliklerinden 

yararlanılmalı, bunlardan hikâye, şiir, akrostiş şiir, masal, bilmece ve tekerleme gibi olaya dayalı 

türlere sık sık yer verilmesinin, öğrencilerin problem çözme stratejilerini geliştirebileceğini ifade 

etmiştir (Hacısalihoğlu Karadeniz, 2018). Öte yandan öğrencilerin okuduğunu anlama durumlarının 

geliştirilmesi için matematik dersinde yapılan etkinliklerde; Türkçe dersinin yanı sıra Sosyal Bilgiler, 

Fen ve Teknoloji, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi dersleri gibi ara disiplinlerden yararlanılarak 

uygulamalar yaptırılabilir.  

Öğrencilerin “Kareköklü İfadeler” konusuna dikkatlerinin çekilip, bu konuda çeşitli 

yöntem/teknik ya da somut materyaller kullanarak sınıf içi uygulamalar yaptırılarak desteklenmesi 

sağlanabilir. Öğrencilerin kareköklü ifadeleri kavrayabilmesi için öğretim uygulamalarında gerçek 

hayat durumlarını ortaya koyan etkinliklere yer verilmesi önerilmektedir. Son olarak, “Kareköklü 

İfadeler” öğrencinin günlük hayatında çok sık rastlayabileceği bir konu olmamakla birlikte, daha 

sonraki öğrenmelerine hazırbulunuşluk oluşturması açısından kavraması gereken bir konu olduğunun 

altı çizilmelidir.  
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ÖZET 

Ders kitapları, ilgili dersin öğretim programları doğrultusunda resmî ya da özel yayınevlerince 

hazırlanan ve eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde en sık kullanılan materyallerdendir. Özellikle Türkçe ders 

kitapları, temel dil becerilerinden anlama ve anlatma becerilerinin öğrencilere kazandırılmasında ayrı bir öneme 

sahiptir. Bu becerilerin kazandırılmasında Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerden hareket edildiği 

düşünüldüğünde, kitapların hazırlanmasında titiz davranılması gerektiği bilinen bir husustur. Türkçe ders 

kitapları, ilgili yönetmelik ve program dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı da 2018 Türkçe 

Dersi Öğretim Programı esas alınarak hazırlanmış ortaokul Türkçe ders kitaplarının biçim ve içerik özellikleri 

açısından değerlendirilmesidir. Bu amaçla 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okutulan 

MEB ve özel yayınevleri tarafından hazırlanmış ortaokul Türkçe ders kitapları, araştırmanın çalışma grubu 

olarak belirlenmiştir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma bulguları incelendiğinde; 

MEB ve özel yayınevleri tarafından hazırlanan ders kitaplarının genel olarak programla uyumlu olduğu, 

kitapların birkaç husus dışında biçim ve içerik olarak birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Öğretim programı, ders kitabı, Türkçe ders kitapları. 

A Study on Secondary-School Turkish Textbooks Prepared in Paralle With The Instruction 

Program of 2018 For Turkish Course 

ABSTRACT 

Textbooks are the materials which are prepared by public or private publishers in parallel with the 

curricula of the target courses and which are most extensively used for educational and instructional activities. 

Turkish textbooks in particular are of great importance in terms of making students acquire such basic skills as 

comprehension and explanation. Because the texts in Turkish textbooks play a key role for such skills to be 

gained, it is apparent that an utmost attention should be paid to the preparation of school textbooks. Turkish 

textbooks should be prepared in line with the regulations and curriculum concerned. The aim of this study is to 

evaluate Turkish textbooks prepared in terms of their form and content characteristics based on the Turkish 

Instruction Program of 2018. For this purpose, the study group of this research is based on the secondary school 

Turkish textbooks prepared by the Ministry of National Education and private publishing houses for 5th, 6th, 7th 

and 8th grade students in the academic year of 2018-2019. The study is a descriptive study in screening model. 

When the data obtained were examined, it was found that the textbooks prepared by the Ministry of National 

Education and private publishers were generally consistent with the program and the books are similar in form 

and content except for a few issues. 

Keywords: Curriculum, textbook, Turkish textbooks. 
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1. GİRİŞ 

Ders kitapları; bir derste, bilgilerin öğrenciye aktarımı sürecinde öğrencinin yaş ve bilgi 

seviyesine uygun, öğretim programları esas alınarak hazırlanmış basılı eğitim araçları olarak 

tanımlanmaktadır (Bayrakcı, 2005). Günümüzde teknolojik gelişmeler neticesinde ders kitapları artık 

sadece basılı değil, dijital ortamlara da aktarılabilmektedir. Teknolojinin eğitimde kullanılması giderek 

artsa da ve bunun neticesinde derslerde çok çeşitli materyaller yer alsa da ders kitaplarının hâlâ eğitim 

ve öğretimde öğretmenlerin temel kaynaklarının başında geldiğini söylemek mümkündür. Eğitim-

öğretim sürecinin her aşamasında öğretim programlarının amaç ve kazanımlarını öğrencilere 

edindirmeyi sağlayan temel kaynaklar arasında ders kitaplarının önemli işlevleri vardır. Ders kitapları 

öğretme-öğrenme ortamlarının önemli bir ögesi ve tamamlayıcısı olma rolünü sürdürmektedir 

(Karatay ve Pektaş, 2012, s. 184-185). Ders kitaplarının diğer eğitim araç-gereçlerine göre daha 

ekonomik olmaları, öğrenmeyi bireyselleştirmeleri, öğretimi yapısallaştırmaları, diğer pek çok öğretim 

aracıyla birlikte ve aynı anda kullanılabilmeleri, pek çok bilgiyi belli bir düzen içerisinde 

sunabilmeleri gibi avantajları da eğitim öğretim etkinliklerinde yoğun olarak tercih edilmesini 

sağlamaktadır (Şahin, 2008, s. 134). Ders kitapları, öğretmenlerin öğretim programları doğrultusunda 

işleyecekleri konuları düzgün ve bir bütün halde gördüğü, bu yönüyle programların taşıyıcısı ve 

iskeleti olması dolayısıyla da etkinliğini sürdürmektedir. Ders kitapları, öğretim programının 

amaçlarının gerçekleşmesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin temel başvuru kaynağı ve kılavuzu olma 

niteliği taşıdığından, öğretimin niteliğini doğrudan etkileyen etmenlerin başında yer almaktadır (İşeri, 

2007, s. 62). 

Diğer ders kitapları gibi Türkçe ders kitapları da, öğretmenlere yardımcı en önemli araç 

gereçlerin başında gelir. Öğrencinin yaş ve bilgi düzeyine uygun bilişsel ve duyuşsal becerilerle 

donatılmış, nitelikli metinlerden oluşan ve Türkçe öğretim programındaki kazanımlar doğrultusunda 

hazırlanan kitaplar sayesinde öğrenciler, dil bilinci ve yeterliliğinin yanı sıra anlama ve anlatma 

kapasitelerini geliştirirler. Türkçe derslerinde en yaygın kullanılan materyallerin ders kitapları olduğu 

düşünüldüğünde bu kitaplarda yer alan metinlerin niteliği daha da önem kazanmaktadır (Güven vd., 

2014, s. 208). 

Türkçe ders kitabında yer alan metinler aracılığıyla öğrencilere toplumun temel değerleri 

tanıtılır. Bu açıdan eğitim-öğretim sürecinin vazgeçilmez bir parçası olan ders kitaplarının değerlerin 

sezdirilmesi ve iletilmesindeki önemini göz ardı etmek mümkün değildir. Öğrenciler, ders kitaplarında 

yer alan ve ana dilinin her türlü imkânından ve söz varlığı zenginliğinden yararlanılarak oluşturulan 

edebî eserler yoluyla millî ve evrensel değerleri kazanmaktadırlar. Hedeflenen değerlerin öğrencilere 

kazandırılmasında öncü model olan öğretmenler, ders kitaplarındaki metinlerden büyük ölçüde 

faydalanmaktadırlar. Çocuklar ders kitaplarındaki metinler aracılığıyla toplumdaki çeşitli sosyal 

rollerle karşılaşmakta, bu metinlerde yer alan millî ve evrensel değerlerin sezdirilmesi ve iletilmesi ile 

iyi ve kötüyü, doğru düşünebilmeyi ve doğru davranmanın nasıl olması gerektiğini görmektedirler 

(Çelikpazu ve Aktaş, 2011, s. 417). Ders kitaplarında yer alan metinler aracılığıyla dilin inceliklerinin 

aktarılması ve ana dili sevgisinin kazandırılması, ders kitaplarının eğitimdeki önemini arttırmaktadır 

(Tutsak ve Batur, 2011, s. 356). 

Türkçe ders kitapları diğer ders kitapları gibi Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim 

Araçları Yönetmeliği’ne uygun şekilde hazırlanmaktadır. 2012 yılında yayınlanan, 2012 ve 2015 
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yıllarında üç kez değişikliğe uğrayan Yönetmeliğin 8. maddesinde ders kitaplarının hazırlanmasında 

dikkat edilecek hususlar içerik; dil, anlatım ve üslup; öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme; 

teknik, tasarım ve düzenleme genel başlıkları altında ele alınmış ve şu şekilde belirtilmiştir (Resmî 

Gazete, 2012, 2015): 

“MADDE 8 – (1) Hizmet birimi veya yayınevleri tarafından hazırlanacak ders kitabı, içerik; 

dil, anlatım ve üslup; öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme; teknik, tasarım ve düzenleme 

yönlerinden aşağıdaki hususlara göre hazırlanır:  

a) İçerik;  

1) Dersin eğitim ve öğretim programını kapsayacak şekilde düzenlenir.  

2) Dersin özelliğine göre ünite, bölüm, tema ve konular arasında hacim bakımından eğitim ve 

öğretim programının içeriğine uygun bir denge kurulur.  

b) Dil, anlatım ve üslup;  

1) Yaşayan Türkçe doğru, güzel ve etkili kullanılır.  

2) Konuların işlenişinde öğrencinin seviyesine ve gelişim özelliklerine uygun olarak doğru, 

anlaşılır, yalın bir dil ve anlatım kullanılır.  

3) Dilin kullanımında, Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu esas 

alınır.  

c) Öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme;  

1) Öğrenme yöntemleri ve stratejileri dikkate alınır ve üst düzey düşünme becerileri 

geliştirilir.  

2) Değerlendirmeye ilişkin unsurlar, ölçme ve değerlendirmenin ilke ve teknikleri dikkate 

alınarak düzenlenir.  

ç) Teknik, tasarım ve düzenleme;  

1) Görsel ve içerik tasarımı, öğrenmeyi destekleyecek nitelikte ve öğrencilerin gelişim 

özelliklerini dikkate alarak yapılır.  

2) Kitaplarda yer alacak Türk Bayrağı, 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu 

ve 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Türk Bayrağı Tüzüğüne 

uygun olarak verilir.  

3) (Değişik:RG-14/10/2015-29502) Ders kitabı veya ders kitabı yerine okutulacak kitapların 

ön kapağında kitabın adı, okul türü, sınıfı, ilgili hizmet birimi veya yayınevinin varsa pedagojik 

esaslara aykırı olmayan amblemi ve dersin özelliğini yansıtan kapak düzeni; iç kapağın ön yüzünde, 

kitabın adı, okul türü, sınıfı, yazarın/yazarların adı ve soyadı, varsa akademik unvanı, başvuru 

sahibinin adı veya adresi, varsa pedagojik esaslara aykırı olmayan amblemi; iç kapağın arka yüzünde, 
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yazar/yazarların dışındaki kitabı hazırlayanların adı ve soyadı; arka kapakta sınıf seviyesi dikkate 

alınarak sağlık, beslenme, trafik ve çevre ile ilgili yazılı ve görsel tasarımlar sayfayla uygunluk 

sağlayacak şekilde yer alır. Taslak kitapta arka kapak sayfası boş bırakılır. Arka kapakta kullanılacak 

görsel tasarımlar, Kurulca uygun görülenler arasından basım aşamasında Genel Müdürlükçe belirlenir. 

Yazarın/yazarların adı ve soyadı, varsa akademik unvanı, başvuru sahibinin adı veya adresi, amblemi; 

iç kapağın arka yüzünde, yazar/yazarların dışındaki kitabı hazırlayanların adı ve soyadı ve benzeri 

taslak kitabın kimliğini gösteren bilgi veya kenar süsü, sayfa numarası gibi simge ya da işaretler 

elektronik ortama yüklenen nüshada yer almaz. Kitabın kimliğini belirleyici nitelikte bilgi veya kenar 

süsü, sayfa numarası gibi simge ya da işaretler bulunan taslak ders kitapları incelemeye alınmaz, 

incelemeye alınmış olsa dahi inceleme ve değerlendirmenin herhangi bir safhasında fark edilmesi 

hâlinde Kurulca inceleme işlemi durdurularak başvuru sahibine iade edilir. İnceleme sürecinde 

yabancı dil kitaplarında özel ad kullanılamaz.  

4) İkinci yaprak ve devamında, ilköğretimin 1, 2 ve 3 üncü sınıflarına ait kitaplarda, yaprağın 

ön yüzünde Türk Bayrağı ile birlikte İstiklal Marşının ilk iki kıtası; yaprağın arka yüzünde Öğrenci 

Andı; üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ve resmin alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk 

yazısı bulunur. İçindekiler bölümü, ilgili sınıf için öngörülen puntoda olup beş sayfayı geçmez.  

5) İlköğretimin 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflar ile ortaöğretim ve yaygın eğitim kitaplarında, ikinci 

yaprağın ön yüzünde Türk Bayrağı ile İstiklal Marşı; yaprağın arka yüzünde Atatürk'ün Gençliğe 

Hitabesi, üçüncü yaprağın ön yüzünde, Atatürk resmi ile resmin alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk 

yazısı bulunur. İçindekiler, ilgili sınıf için ön görülen puntoda yazılır.  

6) Diğer yapraklarda metin kısımlarının başlıkları dışında kalan bölümlerinde resim altı 

yazıları, dipnotlar ve benzeri kullanılan yazılar hariç ilköğretim 1 inci sınıflar için yirmi, 2 nci sınıflar 

için on sekiz, 3 üncü sınıflar için ondört, 4 üncü sınıflar için oniki, 5 inci sınıflar için onbir, daha üst 

sınıflar için ise on puntodan daha küçük harfler kullanılmaz.  

7) Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Tarih 

ve Coğrafya kitaplarında Türkiye haritası; Sosyal Bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve 

Atatürkçülük, Tarih, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitaplarında Türk dünyası haritası yer alır.  

(2) (Mülga:RG-14/10/2015-29502)  

(3) Yabancı dil ders kitapları, dinleme becerisini kazandırmaya yönelik kaset ve elektronik 

kayıt ortamlarında verilen materyallerle birlikte takım hâlinde hazırlanır, yüklenir ve değerlendirmeleri 

birlikte yapılır.  

(4) Takım hâlinde hazırlanması gereken diğer ders kitapları, ilgili dersin eğitim ve öğretim 

programına ait Kurul kararında belirtilir.  

(5) Özel eğitim gerektiren öğrenciler için hazırlanan ders kitapları ile engelli öğretmenler için 

hazırlanacak öğretmen kılavuz kitabında engel durumları dikkate alınır.” 
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Ders kitaplarının hazırlanmasında dikkate alınan bir diğer önemli unsur da ilgili dersin öğretim 

programlarıdır. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda da Türkçe ders kitaplarına alınacak 

metinlerin sağlaması gereken nitelikler 14 madde ile verilmiştir (MEB, 2018, s. 19): 

“1. Ders kitaplarına alanda yaygın olarak kabul görmüş yazar ve eserlerden, edebî ve kültürel 

değer taşıyan metinler alınmalıdır. Türk cumhuriyetleri ve Balkan Türkleri edebiyatlarından eserlere 

yer verilmelidir. 

2. Seçilen metinler ikincil aktarımlar yerine yazarın eserinden alınmalıdır. 

3. Ders kitaplarında “Bu kitap için yazılmıştır.” ifadesini içeren metinler kullanılmamalıdır. 

Yalnızca 1.sınıf ders kitaplarında ders kitabının yazarı/yazarları tarafından yazılan en fazla iki metne 

yer verilebilir. 

4. Aynı yayınevine ait kitaplarda bir sınıf düzeyi için seçilen metin, başka bir sınıf düzeyinde 

kullanılmamalıdır. 

5. Öğrencilerin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirmek amacıyla aynı yazar ve/veya 

şairlerden(serbest okuma metinleri hariç, ders kitabı yazarı/yazarları tarafından yazılan metinler dâhil) 

en fazla iki metin seçilmelidir. 

6. Dünya edebiyatından seçilen metinler, doğru ve nitelikli çevirilerden alınmalıdır. 

7. Ders kitabında temaları destekler nitelikte edebî ve estetik değer taşıyan serbest okuma 

metinlerine yer verilmelidir. 

8. Tamamı ders kitabına alınamayacak uzunluktaki roman, hikâye, tiyatro, destan gibi 

türlerdeki eserlerden yapılan alıntılarda eserdeki bağlamın yakalanabilmesi için metnin başında eserin 

seçilen bölümüne kadar olan kısmın kısa özeti verilmelidir. Seçilen metnin eserin hangi bölümünden 

alındığına dair kısa bir açıklama yapılmalıdır. 

9. Metinlerdeki eğitsel yönden uygun olmayan ifadeler (argo ve küfür, olumsuz örnek 

oluşturabilecek davranışlar, cinsellik, şiddet vb. içeren unsurlar) metnin bütünlüğünü bozmamak 

kaydıyla çıkarılmalıdır. 

10. Yazarın söyleyişinden ya da Türkçenin dönemsel söyleniş özelliklerinden kaynaklı yazım 

farklılıkları hata olarak nitelendirilip düzeltilmez. Metin içerisinde yer alan dönemsel farklılıklara 

(yazım ve noktalama) yönelik açıklamalar dipnot şeklinde verilmelidir. Ayrıca bu hususlardan öğretim 

amaçlı olarak yararlanılabilir. 

11. Ders kitabında gazete haberi, reklam, dilekçe, tutanak, öz geçmiş, ağ günlüğü (blog), 

sosyal medya uygulamalarında yer alan yazı türlerinde ders kitabının yazarı/yazarları tarafından 

üretilen metinler de kullanılabilir. Bu türler 3 ve 5. maddelerdeki açıklamalar kapsamında 

değerlendirilmez. 
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12. Metinlerde tema ve kazanımlara uygun olarak metnin bütünlüğü ve tutarlılığı korunmak 

kaydıyla bazı bölümler çıkarılarak kısaltmaya gidilebilir. Çıkarılan bölümler parantez içinde üç nokta 

ile gösterilmelidir. 

13. Çeşitli metinler içinde yer alan kimi bağımsız ve kendi iç bütünlüğüne sahip anı, fıkra, 

anekdot vb. bölümler metin olarak seçilebilir. 

14. Yazar ve şairlerin biyografilerinde yalnızca edebî yönleri ön plana çıkarılmalıdır.” 

Yine 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ders kitaplarında yer verilmesi gereken 

temalara, metin sayılarına ve türlerine ilişkin açıklamalar da yer almıştır. Buna göre, her sınıf 

düzeyinde 8 tema işlenmesi öngörülmüş, “Erdemler”, “Millî Kültürümüz”, “Millî Mücadele ve 

Atatürk” temalarının her sınıf düzeyinde işlenmesi zorunlu tutulmuştur. Zorunlu temalar dışında 

verilen diğer temaların ise seçmeli olup kitap yazarlarınca belirleneceği ifade edilmiştir (MEB, 2018, 

s. 16). Ders kitaplarında yer verilebilecek 16 tema şu şekilde belirlenmiştir: Erdemler, Millî 

Kültürümüz, Millî Mücadele ve Atatürk, Birey ve Toplum, Okuma Kültürü, İletişim, Hak ve 

Özgürlükler, Kişisel Gelişim, Bilim ve Teknoloji, Sağlık ve Spor, Zaman ve Mekân, Duygular, Doğa ve 

Evren, Sanat, Vatandaşlık, Çocuk Dünyası (MEB, 2018, s. 19). 

Program’da Türkçe dersinde temel dil becerilerinin kazandırılmasında metinlerden 

yararlanılacağı vurgulanmış ve metinlerin seçiminde dikkate alınacak hususlar şöyle sıralanmıştır 

(MEB, 2018, s. 17-18): 

 Tüm sınıf düzeylerinde 8 tema ve her temada 4 metin kullanılacaktır. Bu metinlerin 

3’ü okuma 1’i dinleme/izleme metnidir. Böylece kitap bütününde toplamda 32 okuma 

ve dinleme/izleme metni kullanılacaktır. 

 Her sınıf düzeyinde temalara uygun ve eşit dağılım olması kaydıyla 8 serbest okuma 

metnine yer verilmelidir. Bu metinlerle beraber ders kitabında toplamda 40 metin yer 

alacaktır. 

 Metin türleri 3 ana biçim altında toplanmıştır: Bilgilendirici, hikâye edici, şiir. 

Belirtilen metin sayıları içinde kalmak kaydıyla hangi temada, hangi metin türlerinin 

yer alacağı ders kitabı yazarının/yazarlarının tercihine bağlıdır. Metin türlerinin 

dengeli dağılıp dağılmadığı metin biçimlerine göre belirlenecektir. Örneğin “Bilim ve 

Teknoloji” temasında bilgilendirici metin daha fazla olabilir. Başka bir temada ise şiir 

türündeki metinlere daha fazla yer verilebilir. Ancak ilke olarak metin türlerinin 

temalar arasında, kitap bütününde dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması esastır.  

Program’da bilgilendirici, hikâye edici ve şiir olmak üzere 3 ana biçim altında yer alan 

türlerin, kazanımlar göz önünde bulundurularak ders kitaplarında kullanılacağı ifade edilmiştir. 3 ana 

biçim altında yer alan türler tablo halinde şu şekilde belirtilmiştir (MEB, 2018, s. 18): 
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Yine Program’da ders kitaplarının forma sayıları ve ebatları tablo halinde şu şekilde 

belirtilmiştir (MEB, 2018, s. 20): 

 

Türkçe öğretiminde dört temel dil becerisi ile dil bilgisi öğretiminin metin üzerinden 

işleneceği sıklıkla ifade edildiğinden, özellikle Türkçe ders kitaplarının önemi kendiliğinden ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle hazırlanacak Türkçe ders kitaplarının; yönetmeliklere ve programlara uygun 

olmasına, ince elenip sık dokunulmasına, içeriğinde bilimsel hataların olmamasına, programda yer 

alan kazanımlara uygun olmasına, metin türlerinin türünün özelliğini en iyi yansıtan örneklerden 

seçilmesine, görselliğe ve tasarıma önem verilmesine, dil ve anlatımın açık, anlaşılır ve sade olmasına 

özen gösterilmelidir. Türkçe ders kitaplarının belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı ve kitapların 

çeşitli açılardan incelendiği çalışmalara alanyazında rastlanmaktadır (Göçer, 2008; Epçaçan ve Okçu, 

2010; Karakuş, 2014; İşeri, 2007; Doğan ve Gülüşen, 2011). Özellikle 2006 yılında yayınlanan Türkçe 

Dersi Öğretim Programı ile bu araştırmaların sayısı daha da artmıştır. 2018 yılında yenilenen Türkçe 
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Dersi Öğretim Programı ile ders kitapları da Program’a uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmanın 

amacı da 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı esas alınarak hazırlanmış ortaokul Türkçe ders 

kitaplarının biçim ve içerik özellikleri açısından değerlendirilmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1) Ders kitaplarındaki içeriklerin biçimsel açıdan düzenlenişi nasıldır? 

2) 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer verilen temaların ders kitaplarındaki dağılımı 

ne şekildedir? 

3) Ders kitaplarında yer alan metinlerin türleri ve yazarları ilgili uygulamalar nasıldır? 

2. YÖNTEM 

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı esas alınarak hazırlanmış ortaokul Türkçe ders 

kitaplarının biçim ve içerik özellikleri açısından değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışma, tarama 

modelinde betimsel bir araştırmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var 

olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2006). Araştırmanın 

çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okutulan MEB ve özel 

yayınevleri tarafından hazırlanmış ortaokul Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Çalışma 

kapsamında incelenen ders kitapları Tablo 1’de sunulmuştur: 

Tablo 1. Çalışma kapsamında incelenen ders kitapları 

Ders Kitabının Adı Yayınevi 

5. Sınıf Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Ders Kitabı MEB 

6. Sınıf Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Eksen 

6. Sınıf Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Ders Kitabı MEB 

7. Sınıf Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Ders Kitabı MEB 

7. Sınıf Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Ders Kitabı MEB 

7. Sınıf Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Ders Kitabı Dersdestek 

8. Sınıf Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Ders Kitabı MEB 

 

Araştırmanın verileri doküman incelemesi tekniği ile elde edilmiştir. Doküman incelemesi, 

araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 

kapsamaktadır. Bu tür araştırmalarda, araştırmacı, ihtiyacı olan veriyi, gözlem veya görüşme yapmaya 

gerek kalmadan tek başına bir veri toplama yöntemi olarak kullanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılarak araştırmanın 

problemine ilişkin toplanan veriler özetlenmiş ve yorumlanmıştır. Betimsel analiz yöntemi, verilerin 

araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenmesine ve gözlem ve mülakat 

süreçlerinde kullanılan soruların dikkate alınarak sunulmasına imkân vermektedir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2006). 
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3. BULGULAR VE YORUMLAR 

3.1. Ders Kitaplarındaki İçeriklerin Biçimsel Açıdan Değerlendirilmesi 

İncelenen ders kitaplarına düzen açısından bakıldığında bütün kitapların ortak olduğu noktalar; 

kapak, editör/yazar ve yayın bilgileri, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe, Atatürk Resmi, İçindekiler, 

Organizasyon/tanıtım şeması, tema/tema sonu değerlendirme soruları, kaynakçadır. Bu durumun temel 

nedeni ders kitaplarının Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’ne 

uygun olarak hazırlanması zorunluluğudur. Bununla birlikte kitapların kendine özgü düzenleri vardır. 

Bu düzenlemeleri maddeler halinde şu şekilde belirtmek mümkündür: 

 6. Sınıf Eksen ders kitabı dışında diğer ders kitaplarında tema/tema sonu 

değerlendirme sorularının cevap anahtarı bulunmaktadır. 6. Sınıf Eksen ders kitabında ise cevap 

anahtarı bulunmamaktadır. Yine diğer kitaplardan farklı olarak bu kitapta metinlerden önce 

metnin adı, türü, alt teması ve süresi belirtilmektedir. 8.sınıf MEB’de ise her metnin başında 

tema adı, alt tema ve metin adı şeklinde kutucuk bulunmaktadır.  

 6. Sınıf Eksen’de her temada “Öğrenelim” başlığı yer almaktadır. Ayrıca bu kitapta 

“Ekler” başlığı altında “Kitap okuma listesi”, “Okuma alışkanlıklarını değerlendirme formu” 

ve “Türkçe dersi tutum ölçeği” yer almaktadır. Yine bu kitapta, metne hazırlık çalışmalarına 

özdeyişle başlanmakta, etkinlikler metinden önce başlamaktadır. Yine sadece bu kitaba özgü 

olarak “Kavramlar ve Terimler Sözlüğü” yer almaktadır. 

 7.sınıf MEB1’de metin içinde geçen bazı kelimelerin açıklamaları yer almış, bazı 

kelimelerin doğru yazılışları, dönemsel farklılıkları dipnot halinde verilmiştir. 8. Sınıf MEB’de 

ise tema sonlarında “Tema Sözlüğüm” başlığı bulunmaktadır. 6. Sınıf MEB ders kitabında ise 

diğer ders kitaplarında bulunmayan “Kelime Defterim” başlığı yer almaktadır. Ayrıca kitabın 

sonunda 6. temanın 7. etkinliğinde kullanılması için Türkiye Haritası bulunmaktadır. 

 Ders kitaplarında ana temanın belirtildiği genel başlık kısımları ders kitaplarında farklı 

şekilde yer almıştır. 5. Sınıf MEB’de sadece tema başlığı verilmişken, 6. Sınıf Eksen’de tema 

başlıkları ve temaya hazırlık çalışmaları şeklinde verilmiştir. 6. Sınıf MEB’de tema başlıkları 

ünlü kişilerin sözleri ile verilmişken, 7. Sınıf Dersdestek’te temaların ismi ve metne uygun 

resim ya da bazı metinlerin yazarlarının resmi yer almıştır. 7. Sınıf MEB1’de, 7. Sınıf MEB2’de 

ve 8. Sınıf MEB’de ise tema başlıkları ve metinlerin adı yer almıştır. 

 Ders kitaplarında 8 tema yer almakta, her temada 3 okuma, 1 dinleme/izleme ve 1 

serbest okuma metni bulunmaktadır ve 7. Sınıf dersdestek kitabı hariç diğer ders kitaplarında 

metinlerin sıralaması okuma, dinleme/izleme ve serbest okuma metni şeklindedir. 7. Sınıf 

dersdestek kitabında ise 3 temada sıralamanın değiştiği görülmektedir. Millî Mücadele ve 

Atatürk ile Vatandaşlık temasında metinler, önce okuma metni, sonra dinleme metni sonra iki 

okuma metni ve bir serbest okuma metni olarak sıralanmaktadır. Sanat temasında ise metinler 

iki okuma, dinleme/izleme, bir okuma ve serbest okuma metni şeklinde sıralanmaktadır.  

 Tüm ders kitaplarında serbest okuma metinleri hariç her metnin başında metne hazırlık 

çalışmaları yer almaktadır. Buna karşılık metinlerin sonunda “Gelecek Derse Hazırlık” 
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çalışmalarının kitaplarda farklı şekilde yer aldığı görülmektedir. Ders kitaplarının tamamında 

serbest okuma metinlerinden sonra gelecek derse hazırlık çalışması bulunmamaktadır. Ders 

kitaplarında serbest okuma metinleri hariç geriye kalan 32 metin gelecek derse hazırlık 

çalışmaları bakımından incelendiğinde; 6.sınıf MEB ve 8. Sınıf MEB’de 31’inin sonunda, 

7.sınıf MEB1’de 24’ünün sonunda, 7.sınıf MEB2’de 23’ünün sonunda, 6.sınıf Eksen’de 21’inin 

sonunda, 5.sınıf MEB’de 20’sinin sonunda gelecek derse hazırlık çalışmalarının olduğu 

görülmektedir.7.sınıf Dersdestek’te ise serbest okuma metinleri hariç geriye kalan 32 metnin 

sadece 1’inin sonunda gelecek derse hazırlık çalışmalarının olduğu görülmektedir. 

 Ders kitaplarında okuma ve dinleme/izleme metinlerinin hemen başında okuma ve 

dinleme/izleme yönergelerinin olduğu görülmektedir. Ders kitaplarında serbest okuma metinleri 

hariç geriye kalan 32 metin okuma ve dinleme/izleme yönergeleri bakımından incelendiğinde; 

6. Sınıf Eksen, 7. Sınıf Dersdestek, 7. sınıf MEB1, 7. sınıf MEB2 ve 8. sınıf MEB kitaplarında 

yer alan metinlerden önce okuma ve dinleme/izleme yönergelerinin olduğu görülmektedir. 6. 

sınıf MEB’de 31, 5. sınıf MEB’de ise 26 metinden önce okuma ve dinleme/izleme yönergeleri 

vardır. 

 Ders kitapları, yazar biyografisine yer verme konusunda farklı özellikler taşımaktadır. 

Ders kitapları yazar biyografisine yer verme bakımından incelendiğinde, 7. Sınıf MEB1’de 40 

metnin 32’sinde, 8. Sınıf MEB’de 40 metnin 24’ünde, 5. Sınıf MEB’de 40 metnin 16’sında ve 

6. Sınıf MEB’de 40 metnin 15’inde yazar biyografisine yer verildiği görülmektedir. Bununla 

birlikte 6. Sınıf Eksen’de, 7. Sınıf Dersdestek’te ve 7. Sınıf MEB2’de yer alan metinlerin 

yazarlarının biyografilerine yer verilmemiştir. 7. Sınıf Dersdestek’te sadece bir metnin 

etkinlikler kısmında metnin şairi hakkında araştırma yapılması istenmektedir.  

 Ders kitapları metin uzunlukları açısından incelendiğinde; dinleme/izleme metinleri 

hariç 7 kitapta yer alan toplam 224 metnin neredeyse yarısının (110 metin) 2 sayfa uzunlukta 

olduğu, 54 metnin tek sayfadan oluştuğu, 3 sayfadan oluşan 29 metnin, 4 sayfadan oluşan 27 

metnin olduğu görülmektedir. 2 metin 5 sayfadan (7. Sınıf Dersdestek-İstanbul Liseli Küçük 

Hasan/8. Sınıf MEB-Vatan yahut Silistre), 1 metin (6. Sınıf MEB-Aziz Sancar) 6 sayfadan ve 1 

metin de 7 sayfadan oluşmaktadır. Ders kitaplarında yer alan en uzun metin (7 sayfa) 6. Sınıf 

Eksen ders kitabının Bilim ve Teknoloji temasında yer alan Robotik ile Enerji adlı çizgi 

romandır. 7. Sınıf Dersdestek’te dinleme/izleme metni hariç yer alan 32 metnin yarısı tek 

sayfadan oluşmaktadır. 6. Sınıf MEB’de yer alan 32 metnin 25’i ise 2 sayfadan oluşmaktadır.   

 Ders kitaplarında yer alan etkinlik sayıları incelendiğinde; ders kitaplarının ortalama 7, 

8 ve 9 etkinlikten oluştuğu görülmektedir. En az etkinlik sayısı 6. Sınıf MEB ders kitabının 

Erdemler temasında yer alan Sevgi Diyen Çağlar Aşar metnindedir (5 etkinlik). En fazla 

etkinliğin yer aldığı metin ise 6. Sınıf Eksen ders kitabının Doğa ve Evren temasında yer alan 

Orman metnidir (15 etkinlik). 7. Sınıf Dersdestek hariç diğer ders kitaplarında metinlerden 

sonra yer alan etkinlikler Etkinlik 1, Etkinlik 2 vb. şeklinde sıralanmıştır. 7. Sınıf Dersdestek 

kitabında ise etkinlikler numaralandırma şeklinde değil de “Söz Varlığım”, “Anlayalım-

Cevaplayalım”, “Hikaye Yazalım” vb. şekilde etkinlik numarası verilmeden isimlendirilerek 

belirtilmiştir. 
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 Ders kitaplarında dinleme/izleme metinleri hariç diğer metinler kısaltma olup olmadığı 

açısından incelendiğinde; en çok kısaltma yapılan metinlerin 7. Sınıf MEB1’de (23 metinde), 7. 

Sınıf MEB2’de (22 metinde) ve 8. Sınıf MEB’de (16 metinde) olduğu görülmektedir. 7. Sınıf 

MEB1’de 8 serbest okuma metninin 5’inde, 7. Sınıf MEB2’de 8 serbest okuma metninin 

6’sında ve 8. Sınıf MEB’de 8 serbest okuma metninin 5’inde kısaltma yapılmıştır. En az 

kısaltma yapılan metinlerin bulunduğu kitap ise 8 metinle 5. Sınıf MEB’dir. Bu sayı 6. Sınıf 

Eksen’de 10, 6.sınıf MEB’de ise 13’tür. 7. Sınıf Dersdestek’te ise 11 metnin 2’sinde kısaltma, 

3’ünde düzenleme ve 6’sında ise hem kısaltma hem de düzenleme yapılmıştır. 

 Ders kitapları tema değerlendirme sorularının niceliği açısından incelendiğinde; tema 

değerlendirme sorularının en çok 8 ile 9 soru şeklinde olduğu görülmektedir. Yani tema 

değerlendirme soruları genellikle 8 ya da 9 sorudan oluşmaktadır. En az tema değerlendirme 

sorusu 6 soru sayısı ile 5. Sınıf MEB kitabında yer alan Okuma Kültürü temasında, en çok soru 

sayısı ise 12 soru sayısı ile 6 MEB kitabında yer alan Okuma Kültürü ve Millî Mücadele ve 

Atatürk teması ile 7 MEB2 ders kitabında yer alan Okuma Kültürü temasındadır.6. Sınıf Eksen 

kitabında yer alan tema değerlendirme soru sayısı, tüm temalarda eşit olarak 8 soru sayısı ile yer 

almıştır. 

3.2. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer verilen temaların ders kitaplarındaki 

dağılımına ilişkin bulgular 

Ders kitaplarında yer alan temalara ilişkin bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Ders kitaplarında yer alan temalar 

TEMALAR 

YAYINEVLERİ VE SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE DERS KİTAPLARI 

5. Sınıf 

MEB 

6. Sınıf  

MEB 

6. Sınıf 

Eksen 

7. Sınıf 

MEB1 

7. Sınıf 

MEB2 

7. Sınıf 

Dersdestek 

8. Sınıf 

MEB 

Erdemler x x x x x x x 

Millî Kültürümüz x x x x x x x 

Millî Mücadele ve Atatürk x x x x x x x 

Çocuk Dünyası x  x     

Bilim ve Teknoloji x x x  x x  

Kişisel Gelişim    x x  x 

Okuma Kültürü x x  x x   

Vatandaşlık      x  

Birey ve Toplum  x x    x 

İletişim   x     

Hak ve Özgürlükler       x 

Sağlık ve Spor x x  x  x  

Zaman ve Mekân     x  x 

Duygular    x    

Doğa ve Evren x x x  x x  

Sanat    x  x x 

 

Tablo 2 incelendiğinde, 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’na da uygun olacak şekilde tüm 

kitaplarda ve tüm sınıf düzeyinde “Erdemler”, “Millî Mücadele ve Atatürk” ve “Millî Kültürümüz” 

temaları yer almaktadır. Tüm sınıflarda ortak olan bu temaları en çok Bilim ve Teknoloji teması ile 

Doğa ve Evren Teması izlemektedir. Bilim ve Teknoloji teması ile Doğa ve Evren teması 5. Sınıf 

MEB, 6. Sınıf MEB, 6. Sınıf Eksen, 7. Sınıf MEB2 ve 7. Sınıf Dersdestek kitabı olmak üzere 5 kitapta 
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yer almaktadır. Okuma Kültürü teması 5 MEB, 6 MEB, 7 MEB1 ve 7MEB2’de; Sağlık ve Spor teması 

ise 5 MEB, 6 MEB, 7 MEB1 ve 7. Sınıf Dersdestek kitabı olmak üzere 4 kitapta yer almaktadır. 

Kişisel Gelişim teması 7MEB1, 7MEB2, 8MEB kitabında olmak üzere 3 kitapta; Birey ve Toplum 

teması 6. Sınıf MEB, 6. Sınıf Eksen ve 8. Sınıf MEB olmak üzere 3 kitapta; Sanat teması ise 7MEB1, 

7 Dersdestek, 8MEB’de olmak üzere 3 kitapta bulunmaktadır. Çocuk Dünyası teması 5. Sınıf MEB ve 

6. Sınıf Eksen’de olmak üzere 2 kitapta, yine Zaman ve Mekân teması ise 7MEB2 ve 8 MEB’de olmak 

üzere 2 kitapta yer almaktadır. İletişim teması sadece 6. Sınıf Eksen’de, Duygular teması sadece 7. 

Sınıf MEB1’de, Vatandaşlık teması sadece 7. Sınıf Dersdestek’te ve Hak ve Özgürlükler teması ise 

sadece 8. Sınıf MEB’de bulunmaktadır. 

3.3. Ders kitaplarında yer alan metinlerin türleri ve yazarları ilgili bulgular 

Ders kitaplarında yer alan metin türlerine ilişkin bilgiler Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Ders kitaplarında yer alan metin türlerine ilişkin bilgiler 
 

5. Sınıf MEB 6. Sınıf MEB 6. Sınıf Eksen 7. Sınıf MEB1 7. Sınıf MEB2 
7. Sınıf 

Dersdestek 
8. Sınıf MEB 

1. Tema 

Çocuk Dünyası 

Hikâye edici (3) 

Şiir (2) 

Okuma Kültürü 

Hikâye edici (4) 

Şiir (1) 

Erdemler 

Hikâye edici (3)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (1) 

Duygular 

Hikâye edici (2)  

Şiir (2) 

Bilgilendirici (1) 

Erdemler 

Hikâye edici (4) 

Şiir (1) 

Erdemler 

Hikâye edici (2)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (2) 

Kişisel Gelişim 

Hikâye edici (2) 

Bilgilendirici (3) 

2. Tema 

Millî Mücadele ve 

Atatürk 

Hikâye edici (2)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (2) 

Millî Mücadele 

ve Atatürk 

Hikâye edici (1) 

Bilgilendirici (4) 

Millî Kültürümüz 

Hikâye edici (2)  

Şiir (2) 

Bilgilendirici (1) 

Millî Mücadele ve 

Atatürk 

Hikâye edici (4) 

Şiir (1) 

Millî Mücadele ve 

Atatürk 

Hikâye edici (1)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (3) 

Doğa ve Evren 

Hikâye edici (2)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (2) 

Millî Mücadele ve 

Atatürk 

Hikâye edici (1)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (3) 

3. Tema 

Erdemler 

Hikâye edici (3) 

Şiir (2) 

Bilim ve 

Teknoloji 

Bilgilendirici (5) 

Millî Mücadele 

ve Atatürk 

Hikâye edici (1)  

Şiir (2) 

Bilgilendirici (2) 

Okuma Kültürü 

Hikâye edici (1)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (3) 

Kişisel Gelişim 

Hikâye edici (1) 

Bilgilendirici (4) 

Millî Kültürümüz 

Hikâye edici (2)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (2) 

Birey ve Toplum 

Hikâye edici (2)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (2) 

4. Tema 

Bilim ve 

Teknoloji 

Bilgilendirici (5) 

Erdemler 

Hikâye edici (4)  

Şiir (1) 

Çocuk Dünyası 

Hikâye edici (3) 

Şiir (2) 

Erdemler 

Hikâye edici (3) 

Bilgilendirici (2) 

Millî Kültürümüz 

Hikâye edici (3)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (1) 

Millî Mücadele ve 

Atatürk 

Hikâye edici (1)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (3) 

Sanat 

Hikâye edici (1)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (3) 

5. Tema 

Millî Kültürümüz 

Hikâye edici (3)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (1) 

Doğa ve Evren 

Bilgilendirici (5) 

Birey ve Toplum 

Hikâye edici (2)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (2) 

Kişisel Gelişim 

Hikâye edici (2) 

Bilgilendirici (3) 

Bilim ve 

Teknoloji 

Hikâye edici (2) 

Bilgilendirici (3) 

Vatandaşlık 

Hikâye edici (2)  

Şiir (2) 

Bilgilendirici (1) 

Millî Kültürümüz 

Hikâye edici (2)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (2) 

6. Tema 

Okuma Kültürü 

Hikâye edici (1)  

Şiir (2) 

Bilgilendirici (2) 

Millî 

Kültürümüz 

Hikâye edici (1)  

Şiir (3) 

Bilgilendirici (1) 

İletişim 

Bilgilendirici (5) 

Millî Kültürümüz 

Hikâye edici (2) 

Bilgilendirici (3) 

Okuma Kültürü 

Hikâye edici (1) 

Bilgilendirici (4) 

Sağlık ve Spor 

Hikâye edici (2)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (2) 

Zaman ve Mekân 

Hikâye edici (2)  

Şiir (2) 

Bilgilendirici (1) 

7. Tema 

Sağlık ve Spor 

Hikâye edici (1)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (3) 

Sağlık ve Spor 

Bilgilendirici (5) 

Doğa ve Evren 

Hikâye edici (1)  

Şiir (2) 

Bilgilendirici (2) 

Sağlık ve Spor 

Hikâye edici (2) 

Bilgilendirici (3) 

Doğa ve Evren 

Hikâye edici (1)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (3) 

Sanat 

Hikâye edici (2)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (2) 

Erdemler 

Hikâye edici (3)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (1) 

8. Tema 

Doğa ve Evren 

Hikâye edici (2)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (2) 

Birey ve Toplum 

Hikâye edici (3) 

Bilgilendirici (2) 

Bilim ve 

Teknoloji 

Hikâye edici (2)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (2) 

Sanat 

Bilgilendirici (5) 

Zaman ve Mekân 

Hikâye edici (2)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (2) 

Bilim ve 

Teknoloji 

Hikâye edici (2)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (2) 

Hak ve 

Özgürlükler 

Hikâye edici (3)  

Şiir (1) 

Bilgilendirici (1) 

Toplam 

Hikâye edici (15) 

Bilgilendirici (15) 

Şiir (10) 

Hikâye edici 

(13) 

Bilgilendirici 

(22) 

Şiir (5) 

Hikâye edici (14) 

Bilgilendirici (15) 

Şiir (11) 

Hikâye edici (16) 

Bilgilendirici (20) 

Şiir (4) 

Hikâye edici (15) 

Bilgilendirici (20) 

Şiir (5) 

Hikâye edici (15) 

Bilgilendirici (16) 

Şiir (9) 

Hikâye edici (16) 

Bilgilendirici (16) 

Şiir (8) 

 

Tablo 3 incelendiğinde; bilgilendirici ve hikâye edici metinlerin, birbirine yakın oranda,olduğu 

görülmektedir. Bu metin türlerini şiir türü izlemektedir. Ders kitaplarında okuma metinlerinin yanında, 
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dinleme/izleme ve serbest okuma metinleri de dâhil edildiğinde her sınıf seviyesinde 40 metin ve 

incelenen tüm ders kitaplarında 280 metin yer almaktadır. İncelenen tüm ders kitaplarında toplam 52 

şiir metnine yer verilmiştir. Bu da toplam metin sayısının yaklaşık %18,57’sine denk gelmektedir. 

Başka bir deyişle, ders kitaplarında yer alan toplam metin sayısının neredeyse %80’ini bilgilendirici ve 

hikâye edici metin türleri oluşturmaktadır.  

 

Grafik 1. Ders kitaplarında yer alan metin türlerinin dağılımı 

 

Şiir türüne en fazla yer veren ders kitabı 6. Sınıf Eksen iken (11 adet), bunu 5. Sınıf MEB (10 

adet), 7. Sınıf Dersdestek (9 adet) ve 8. Sınıf MEB (8 adet) takip etmektedir. Şiir türüne en az yer 

veren ders kitabı ise 7. Sınıf MEB1 (4 adet)’dir. Bunu 6. Sınıf MEB (5 adet) ve 7. Sınıf MEB2 (5 adet) 

izlemektedir. Metin türlerinin (bilgilendirici, hikâye edici ve şiir) dağılımına bakıldığında en dengeli 

dağılımın 6. Sınıf Eksen ve 5. Sınıf MEB olduğu görülmektedir. 6. Sınıf Eksen’de 15 bilgilendirici, 14 

hikâye edici ve 11 de şiir metni yer almaktadır. Bilgilendirici metin türleri ele alındığında, bu türlerin 

en çok ağırlıkta olduğu ders kitabının 6. Sınıf MEB olduğu görülmektedir. Bunu 7. Sınıf Meb1 ve 

Meb2 kitapları takip etmektedir. Hikâye edici metinlerin sayısının ise tüm kitaplar incelendiğinde 

hemen hemen eşit sayıda olduğu görülecektir. Temalarda yer alan metin türlerine bakıldığında 

özellikle Millî Mücadele ve Atatürk, Bilim ve Teknoloji, Kişisel Gelişim, Doğa ve Evren, Sağlık ve 

Spor, Sanat, Okuma Kültürü temalarında bilgilendirici metinlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Yine 

sadece 6. Sınıf Eksen’de yer alan İletişim temasında bulunan 5 metnin türünün de bilgilendirici metin 

olduğu görülmektedir. Bilgilendirici metin türlerinin kendi içerisindeki dağılımına bakıldığında bütün 

kitaplarda en çok deneme, makale, söyleşi ve anı türlerine yer verildiği görülmektedir. Bununla 

birlikte broşür, kılavuz, blog, haber metni, biyografi, otobiyografi, günlük, gezi, mektup gibi türler de 

yer almıştır. Hikâye edici metin türlerinin kendi içerisindeki dağılımına bakıldığında ise tüm 

kitaplarda en çok hikâye, masal, tiyatro ve fabl türlerine yer verildiği görülmektedir. Bununla birlikte 

roman, karikatür, çizgi roman, mizahi fıkra, efsane, destan gibi türler de kitaplarda yer almıştır. Bütün 

ders kitapları türler açısından değerlendirildiğinde kitaplarda genellikle 14 ile 16 arasında değişen 

farklı türde metin olduğu tespit edilmektedir. Programda, ders kitabında kullanılması istenen dilekçe, 

e-posta, özlü sözler, sosyal medya mesajları, şarkı/türkü gibi türlere ise okuma ve dinleme/izleme 

metinlerinden sonra gelen etkinliklerde yer verildiği görülmüştür. 

81,43% 

18,57% 

Bilgilendirici ve Hikâye Edici Metin Türü Şiir Türü
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Ders kitaplarında yer alan metinlerin yazarlarının dağılımına ilişkin bilgiler Tablo 4’te 

verilmiştir. 

Tablo 4. Ders kitaplarında yer alan metinlerin yazarlarının dağılımına ilişkin bilgiler 

 5. Sınıf 

MEB 

6. Sınıf 

MEB 

6. Sınıf 

Eksen 

7. Sınıf 

MEB1 

7. Sınıf 

MEB2 

7. Sınıf 

Dersdestek 

8. Sınıf 

MEB 

Metin Sayısı (Serbest metinler hariç) 32 32 32 32 32 32 32 

Yazar çeşitliliği 28 26 31 29 32 31 32 

Yazar ismi belirtilmeyen metin sayısı 4 4 1 0 0 3 0 

Yerli yazar sayısı 24 25 29 28 22 28 29 

Yabancı yazar sayısı 4 3 2 4 10 1 3 

Tek metni olan yazar sayısı 28 28 31 26 32 27 32 

İki metni olan yazar sayısı 0 2 0 3 0 1 0 

 

Tablo 4’e göre ders kitapları, dinleme/izleme metinleri dışında yer alan okuma ve serbest 

okuma metinlerinin yazarlarının dağılımı açısından incelendiğinde; 5. sınıf MEB, 6. Sınıf Eksen, 7. 

Sınıf MEB2, 8 MEB ders kitaplarında her metnin yazarının farklı olduğu görülmektedir. Yani her 

yazardan bir metin yer almaktadır. 6. Sınıf MEB’de 1 yazardan 2 metni bulunan 2 yazar (Süleyman 

Bulut ve Tarık Uslu), 7. Sınıf MEB1’de 1 yazardan 2 metni bulunan 3 yazar (Coşkun ERTEPINAR, 

Gülten DAYIOĞLU ve İbrahim Zeki BURDURLU), 7. Sınıf Dersdestek’te ise 1 yazardan 2 metni 

bulunan 1 yazar (Rakım ÇALAPALA) olduğu görülmektedir. 

Ders kitaplarında en çok metni bulunan yazarlar 4 metin ile Mehmet ÖNDER (5MEB, 

7MEB1, 7 Dersdestek, 8MEB), Süleyman BULUT (5MEB, 6MEB, 6MEB, 7MEB1) ve Tuğba 

CAN’dır (5MEB, 6MEB, 6Eksen, 7 Dersdestek). Mehmet ÖNDER’in ders kitaplarında yer alan 4 

metninden 2’si okuma metni, 2’si ise serbest metindir. Yazarın Anadolu’da Kilim Demek adlı metni, 

7MEB1’de okuma metni olarak yer alırken, 7. Sınıf Dersdestek’te serbest okuma metni olarak (2’si de 

Millî Kültürümüz temasında) yer almaktadır. Yazardan alınan metinlerin 3’ü Millî Kültürümüz teması 

altında, 1’i ise Sağlık ve Spor Teması altında yer almaktadır. Süleyman BULUT’un ders kitaplarında 

yer alan 4 metninden 3’ü okuma metni, 1’i ise serbest okuma metnidir. Yazarın 6MEB’de 2 metni 

vardır. Biri okuma diğeri serbest metindir. Yazarın 2 metni Millî Mücadele ve Atatürk teması altında 

yer almaktadır. Tuğba CAN’ın ders kitaplarında yer alan 4 metninden 2’si okuma metni, 2’si ise 

serbest okuma metnidir. Yazarın 2 metni Bilim ve Teknoloji temasında (1 okuma, 1 serbest) yer 

almaktadır. 6 MEB ve 6 Eksen’de hemen hemen aynı başlıkta ve içerikte olmak üzere iki metni vardır. 

Ders kitaplarında en çok metni bulunan diğer yazarlar ise 3 metin ile İbrahim Zeki 

BURDURLU (7MEB1, 7MEB1, 7 Dersdestek), Tarık USLU (6MEB, 6MEB, 7 Dersdestek) ve Ziya 

Osman SABA’dır (5MEB, 7MEB2, 8MEB). Ders kitaplarında Ahmet Şerif İZGÖREN, Arif Nihat 

ASYA, La FONTAINE ve Şevket RADO’nun 2 okuma 1 dinleme metni yer almaktadır. Şevket 

RADO’nun 8 MEB’de 1 okuma ve 1 dinleme metni vardır. Özhan EREN’in ise 1 okuma 2 dinleme 

metni vardır. Yazarın 2 dinleme metni de 6 MEB’de yer almaktadır. Kara Tren metni 6 MEB’de 

dinleme metni iken, 7. Sınıf Dersdestek’te okuma metni olarak bulunmaktadır. Fazıl Hüsnü 

DAĞLARCA, Hediyetullah AYDENİZ, Bilge Nur KARAGÖZ, Necati GÜNGÖR, Sara GÜRBÜZ 

ÖZEREN ve Üstün DÖKMEN’in ise 1 okuma, 1 dinleme metni yer almaktadır. Hediyetullah 

AYDENİZ’in iki metni de (1’i serbest okuma) 6 Eksen’dedir. Bilge Nur KARAGÖZ’ün 2 metni de 6 

MEB’de bulunmaktadır. Sara GÜRBÜZ ÖZEREN’in 1 metni serbest okuma metnidir. Üstün 
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Dökmen’in metinlerinden 1’i serbest okuma metnidir. Âşık Veysel ŞATIROĞLU, Cahit 

ZARIFOĞLU ve Hasan Ali YÜCEL’in ise 2 dinleme metni bulunmaktadır. Hasan Ali Yücel’in 2 

dinleme metni de (5MEB, 6Eksen) Adsız Çeşme olarak aynı başlık olarak ve ikisi de Erdemler 

temasında yer almaktadır. 

Ders kitaplarında Aslı ZÜLAL, Bahtiyar VAHAPZADE, Bedri Rahmi EYÜBOĞLU, Bestami 

YAZGAN, Beydeba, Bilgin ERSÖZLÜ, Cahit KÜLEBİ, Cahit Sıtkı TARANCI, Cengiz 

AYTMATOV, Christy BROWN, Halit Fahri OZANSOY, İsmail BİLGİN, M. Halistin KUKUL, 

Mehmet SALİHOĞLU, Mustafa KUTLU, Nezihe ARAZ, Orhan Veli KANIK ve Ömer 

SEYFETTİN’den 2 metin yer almaktadır. Bahtiyar VAHAPZADE’nin, Bilgin ERSÖZLÜ’nün,  Halit 

Fahri OZANSOY’un, M. Halistin KUKUL’un ve Bedri Rahmi EYÜBOĞLU’nun metinlerinden 1’i 

okuma 1’i serbest okuma metnidir. Cengiz AYTMATOV’un ve Orhan Veli KANIK’ın 2 metni de 

serbest okuma metnidir. Christy BROWN’un iki metni de (7MEB1-7MEB2) Sol Ayağım’dan 

alınmıştır. Ömer Seyfettin’in 2 metni de 5MEB (Millî Kültürümüz temasında) ve 6 Eksen’de 

(Erdemler temasında) Forsa başlığı ile yer almaktadır. 6. Sınıf Eksen’de Çocuk Dünyası temasındaki 

Bilmece metni aynı zamanda aynı isimle 7.sınıf Dersdestek kitabında Millî Kültürümüz temasında 

dinleme metni olarak yer almaktadır. 

Ders kitaplarında Çoşkun ERTEPINAR (7 MEB1), Gülten DAYIOĞLU (7 MEB1) ve Rakım 

ÇALAPALA’nın da (7 Dersdestek) aynı kitaplarda olmak üzere 2 metni yer almaktadır. Gülten 

DAYIOĞLU’nun 1 metni okuma, 1 metni serbest okuma metnidir. Rakım ÇALAPALA’nın 2 metni 

de (şiir) Vatandaşlık temasında, 1’i okuma, diğeri serbest okuma metni olarak bulunmaktadır. 

Ders kitaplarında yer alan metinlerin bazılarının çeşitli kurumların resmî internet sitelerinden, 

dergi, kitapçık, bülten ve broşürlerden alındığı görülmektedir. Özellikle 6 MEB (Obezite Hakkında 10 

Soru 10 Cevap) ve 7 Dersdestek kitabında (Yeterli ve Dengeli Beslenme) Sağlık ve Spor temasında 

yer alan metinler Sağlık Bakanlığının broşüründen alınmıştır. 5 MEB’de de Sağlık ve Spor teması 

altında Sağlıklı Yaşıyorum adlı bir broşür yer almaktadır. 15 Temmuz ile ilgili metinlerin de Millî 

Mücadele ve Atatürk teması altında MEB 15 Temmuz Kitapçığı’ndan (5 MEB-15 Temmuz), Meclis 

Bülteni TBMM Ortak Bildirisi’nden (6 MEB-15 Temmuz), Millî Eğitim Bakanlığı e-bülteninden (7 

Dersdestek-15 Temmuz Şehitlerinin Adları Okullarda Yaşatılıyor) alınmıştır. Yine Kültür ve Turizm 

Bakanlığından (kulturturizm.gov.tr) Nevruz adlı metin (6Eksen) ile Millî Eğitim Bakanlığından 

(meb.gov.tr)  Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri adlı metnin (7 Dersdestek) yer aldığı görülmektedir. 

Başak Çocuk Dergisi’nden 1 metin (5MEB-Çocuk Doğru Söyledi) ve TSE Öncü Çocuk Dergisi’nden 

de 2 metin (Teknoloji Bağımlılığı, Tarhananın Öyküsü) alınmıştır. Bir de 5MEB’de Okuma Kültürü 

teması altında http://www.hakkiuslu.com/karikatur/ adlı siteden alınmış Karikatür başlıklı ve 3 

karikatürden oluşan bir metin vardır. Öğrencilerden bu karikatürleri inceleyip yorumlamaları 

istenmektedir. 7 MEB1, 7 MEB2 ve 8. sınıf MEB’de ise tüm metinler yazar veya şairlerden alınmıştır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı esas alınarak farklı yayınevleri tarafından hazırlanmış 

ortaokul Türkçe ders kitaplarının biçim ve içerik özellikleri açısından değerlendirilmesini amaçlayan 

bu çalışma sonucunda, ders kitaplarının biçim ve içerik özellikleri açısından bazı farklılıklar taşısa da 

hem ilgili Yönetmeliğe hem de Türkçe Dersi Öğretim programına uyumlu olduğu söylenebilir. 
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Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç ise 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ders 

kitaplarında yer verilebilecek temaların bazılarına ilgili yayınevlerince daha fazla yer verildiği ancak 

bazı yayınevlerinin bu temalarından bir kısmına hiç yer vermediğidir. Özellikle Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından 5, 6, 7 ve 8. sınıfların tamamına yönelik hazırlamış olduğu ders kitaplarının hiçbirinde 

“Vatandaşlık” ve “İletişim” temalarına yer vermediği anlaşılmıştır. Aynı temayı bazen 4 ayrı ders 

kitabında vermektense tema çeşitliliğini artırmak açısından hiç yer verilmeyen temaların da ders 

kitaplarında yer almasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Ders kitapları, ele aldıkları metin türleri açısından incelendiğinde ise özellikle bilgilendirici 

metin türleri ile hikâye edici metin türlerine şiir türünden çok daha fazla yer verdikleri görülmüştür. 

Bunun yanında 6. sınıf MEB, 7. sınıf MEB1 ve 7. sınıf MEB 2 Türkçe ders kitaplarında şiir türüne 

daha az yer verildiği anlaşılmıştır. Bu bakımdan 2018 Türkçe Dersi Öğretim Progaramı’nda 

belirtildiği gibi belirtilen metin sayıları içinde kalmak kaydıyla hangi temada, hangi metin türlerinin 

yer alacağı ders kitabı yazarının/yazarlarının tercihine bırakılmış olsa da ilke olarak metin türlerinin 

temalar arasında, kitap bütününde dengeli bir şekilde dağılımının sağlanmasının esas olduğu 

unutulmamalıdır. 

İncelenen ders kitaplarında yer verilen metinlerin genel manada farklı yazarlardan alındığı ve 

bu bakımdan yazar çeşitliliğinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu ders kitaplarında 

yabancı yazarlardan alınan metinlerin yeterli düzeyde olmadığı, bazılarında ise (7. sınıf MEB 1 “0”,  6. 

sınıf Eksen “1”) yabancı yazarlara ait metinlere hiç yer verilmediği ya da çok az yer verdiği 

anlaşılmıştır. Evrensel değerlerin kazandırılmasının yanında farklı toplumların kendilerine ait kültür 

ve sanat değerlerinin tanınması açısından dünya edebiyatının nitelikli örneklerine daha fazla yer 

vermenin uygun olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Alternatif kavramlara sahip öğrencilerin bu durumdan kurtulması yeni bilgiyi kabullenmesi oldukça 

zordur.  Kavram yanılgılarının giderilmesi ve anlamlı öğrenmelerin gerçekleşmesi için eğitimciler çalışmalarına 

hızla devam etmektedir. Öğrencilerdeki kavram yanılgılarının giderilmesi için kullanılan stratejilerden biri 

bilişsel çelişki stratejisidir. Bilişsel çelişki yapısalcı yaklaşım kuramına dayanmaktadır. Bu çalışma ortaokul 

matematik öğretmeni yetiştiren bir devlet üniversitesinin 3.sınıfında okuyan öğretmen adaylarının bilişsel çelişki 

stratejisine yönelik görüşleri ve daha önceki eğitim hayatında yaşamış oldukları bilişsel çelişki anılarını tespit 

etmek için yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adayları bilişsel çelişki stratejisini kavram yanılgısı 

gidermede etkili bulmuşlardır. Öğretmen adaylarının bilişsel çelişki anıları sonucunda limit, üslü sayılar, mutlak 

değer, logaritma, denklemler gibi konularda yanılgıları olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: Bilişsel çelişki, matematik eğitimi, öğretmen adayları 

ABSTRACT 

It is very difficult for students with alternative concepts to get out of this situation and to accept new 

information. Educators continue their work rapidly in order to eliminate misconceptions and realize meaningful 

learning. One of the strategies used to eliminate misconceptions in students is cognitive conflict strategy. 

Cognitive conflict is based on structuralist approach theory. This study was carried out to determine the opinions 

of prospective teachers studying at the 3rd grade of a state university that educates middle school mathematics 

teachers about cognitive conflict strategy and their memories of previous cognitive conflict. As a result of this 

study, preservice teachers found the cognitive conflict strategy effective in eliminating misconceptions. As a 

result of the memories of the cognitive conflicts of teacher candidates, it was found out that they had mistakes 

about limit, exponential numbers, absolute value, logarithm and equations. 

Keywords: Cognitive conflict, mathematics education, prospective teachers 
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1. GİRİŞ 

1952'de Festinger tarafından öne sürülen “bilişsel çelişki” teorisinde, insanlarda her zaman 

tutarlı olma eğiliminin bulunduğundan bahseder. Festinger'ın bilişsel çelişki teorisine göre, kişinin 

inanç veya bilgi ya da tutumu, kişinin sahip olduğu başka bir inanç, bilgi ya da tutumun tersini 

gerektiriyorsa, bu iki inanç, bilgi ya da tutum arasında bilişsel bir çelişki vardır. Teoriye göre, bu tür 

bilişsel çelişkiler rahatsız edici durumlar olduğu için, kişi bu çelişkiden kurtulmak için çaba gösterecek 

ve motive olacaktır (Kılınç ve Torun, 2011). Bilişsel çelişki yapısalcı yaklaşım kuramına 

dayanmaktadır.  Bilişsel yapısalcılığın öncülerinden Piaget öğrenmeyi uyma özümseme ve dengeleme 

süreçleriyle açıklar (Baki, 2008). Yeni bilgi bireyin önbilgileri ile çelişmiyorsa özümsenir ve yeni bir 

bilişsel denge oluşur. Eğer yeni bilgi önbilgi ile çelişiyorsa, bir şaşkınlık meydana gelir, yeni bilgi var 

olan yapıya özümsenemediği için dengesizlik yaşanır. Birey bu dengesizlikten kurtulmak için bir çaba 

içine girer bu duruma uyum sağlayarak yeni bir öğrenmeyle iç içe olduğunu anlar ve yeni bir bilişsel 

yapı oluşturur (Gelebek, 2011: 56). Hewson ve Hewson (1984) bilişsel çelişkiyi, klasik kavramsal 

değişim modelinin stratejilerinden biri olarak tanımlamıştır. Bilişsel çelişki, Posner ve arkadaşları 

tarafından önerilen kavramsal değişim modelinin önemli bir aşamasıdır. (1982). Posner vd. (1982), 

öğrenmenin bir gereksinimle başladığını ve var olan fikirlerinden memnun olmadığı zaman, 

öğrenmenin gerçekleştiğini öne sürmektedir (Hewson ve Thorley, 1989). Öğrenci kendisinde var olan 

ve doğruluğundan emin olduğu bilginin, bilimsel bilgiyle uyuşmadığını farkedince bir 

memnuniyetsizlik yaşar. Kendisinde oluşan bu sıkıntılı durum bilişsel çatışmaya dönüşür. Bu 

durumdan kurtulmak için gösterdiği çaba onu araştırmaya ve öğrenmeye iter. Ancak bilişsel 

çelişkilerle yüzleşme ve çözme isteklerinde öğrenciler arasında tutarsızlıklar vardır (Chan, Burtis, ve 

Bereiter, 1997). Tüm öğrencilerin anlamlı bilişsel çelişkiye ulaşmaları zordur (Chan vd., 1997; 

Demastes, Settlage ve Good, 1995; Dreyfus, Jungwirth ve Eliovitch,1990). Çünkü her öğrencinin 

alternatif kavramları farklıdır ve öğrencilerdeki özyönetim ve çeşitlilik bir bilgiden diğer bilgiye geçişi 

yani kavramsal değişimi kısıtlamaktadır (Li, Law ve Lui, 2006). Kavram yanılgılarının giderilmesi 

için kavramsal değişim stratejilerinin öğrencileri kavramlarının yanlış olduğunu anlamalarını 

sağlayacak bir çelişkiye düşürmeleri gereklidir. Bilişsel çelişkinin oluşturulması, kavramsal değişimin 

gerçekleşmesinde önemli bir gerekliliktir (Lee, Kwon, Park, Kim, Kwon ve Park, 1999). Bilişsel 

çelişkinin oluşması için öğrencilerin kavram yanılgılarının farkına varması bu durumdan hoşnutsuz 

olmaları ve yeni kavramı araştırmaya ve öğrenmeye yönelmeleri gerekmektedir. Bu durum kavramsal 

değişimin gerekliliğidir. Öğrenciler derslerinde konuları bazen hatalı ve ya eksik öğrenirler. Bu durum 

onların yeni bir bilgiyi öğrenmelerinde güçlük oluşturabileceği gibi kavram yanılgısına da sahip 

olmalarına sebebiyet verebilir.  

Yaman (2013) bilişsel çelişki yöntemini 6 aşamalı olarak uygulamıştır.  

Aşama-1 Kavram Yanılgısının Aktivasyonu: Öğretmen derse öğrencilere konuyla alakalı 

bilimsel görüşle çatışan/uyumlu olmayan önbilgilerini ortaya çıkaracak bir örnek veya bir olay 

(tercihen günlük yaşamdan olması daha iyidir) ile başlar. 

Aşama 2: Gösterim ve Edinim: Öğrencilere soru sorulduktan ve öğrencilerle tartışıldıktan 

sonra olayın bir örneği sınıf içerisinde gösterilir veya yaptırılır. Burada amaç öğrencilerin soruya 

verdikleri cevabın aslında öyle olmadığını göstermek ve sahip oldukları önbilgilerin doğru bilgi ile 

çeliştiğini göstermektir. 
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Aşama 3: Çelişkinin Derinleştirilmesi: Bu aşamada dersin başında ki soruyla oluşturulan 

çelişkinin derinleştirilmesi ve böylece öğrencinin kendi önbilgisinin yetersiz kaldığını hissetmesi 

sağlanır. 

Aşama 4: Teorik Bilginin Sunulması: Konu ile ilgili teorik bilgiler sunulur. 

Aşama 5: Kavramın Uzatılması/Genişletmesi: Burada bu soru sorulduktan sonra öğrencilerden 

gelen cevaplar özetlenir. Daha sonra gelen cevaplar alındıktan sonra öğrencilere niye böyle 

düşündükleri, onlara bunu düşündüren şeyin ne olduğu sorulur. Dersin işlenişi açısından hiçbir 

noktada öğrencilerden gelen yorum veya düşünceler üzerine olumsuz yorum yapılmaz aksine 

öğrencilere bu yönde onları düşündüren şeyin ne olduğu sorularak bu fikre varmalarında neyin etkili 

olduğu anlaşılmaya çalışılır. 

Aşama 6: Sonuç- Toparlama: Son olarak buraya kadar yapılan etkinlikler toparlanır ve sonuç 

çıkarılır. 

 Öğrenciler bazen sahip oldukları yanılgıları fark etmeden okullarından mezun olmakta ve bu 

yanılgılarını daha sonraki yıllara taşımaktadır.  Bazen de okul döneminde fark edip yanılgıları 

düzeltmektedirler.  Bu fark etme ya da çelişkiye düşme durumunun öğretmenler tarafından da 

bilinmesi gerekmektedir. Çünkü öğretmenler eğitim-öğretimden sorumlu elemanlarıdır ve öğrencilerin 

öğrenme süreci içerisinde yaşadıkları tüm bu durumlardan haberdar olmalıdır. İleride öğretmen olacak 

öğretmen adaylarının da her türlü yenilik ve değişiklikten haberdar olması önemlidir. Bu çalışma, 

matematik öğretmeni adaylarının bilişsel çelişki stratejisine yönelik görüşlerini ve yaşadıkları bilişsel 

çelişki anılarını incelemek için yapılmıştır. Bu çalışmayla öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında 

ders planlarını bilişsel çelişki stratejisine dayalı olarak hazırlamaları konusunda ne düşündükleri tespit 

edilecektir. Bu tespit bu alanda çalışacak olan eğitimcilere fikir verecek yol gösterecektir. Ayrıca 

öğretmen adaylarının daha önceki eğitim öğretim sürecinde yaşamış oldukları bilişsel çelişki anılarının 

incelenmesi ve değerlendirilmesi bu alanda çalışma yapacak olan eğitimcilere ve öğretmenlere yol 

gösterecektir.  Öğretmenler daha çok hangi alanlarda öğrencilerin bilişsel çelişki yaşadıklarını ve bu 

durumdan nasıl kurtulduklarını öğrenerek bilgi sahibi olacak ve ders planlarını edindikleri bu bilgileri 

ile daha dikkatli hazırlayacaklardır.  

Araştırmanın Amacı 

Matematik öğretmeni adaylarının bilişsel çelişki stratejisine yönelik görüşleri ve yaşadıkları 

bilişsel çelişki anılarının neler olduğunu belirlemektir. 

2.YÖNTEM 

Bu çalışma nitel desenli bir çalışma olup çalışmada mülakat yöntemi kullanılmıştır. Mülakat 

belirlenmiş bir amaç için insanlarla iletişime girerek, bireyin araştırılan konu hakkındaki duygu, 

düşünce ve inanışlarının neler olduğunu ortaya çıkarma işlemidir. Bunun yanı sıra mülakat, araştırma 

ile ilgili bilgi elde etmek amacıyla, araştırmacı ile öğrenci arasında yürütülen görüşme olarak da 

tanımlanmaktadır (Ayas, Karamustafaoğlu & Cerrah, 2001) Mülakatlar üç amaç için kullanılabilir. 

Birincisi, araştırmanın amacı için doğrudan bilgi toplamak. Bu durum da mülakat, insanın zihninde 

neler olduğuna dair erişim kolaylığı sağlayarak, bireyin konuyla ilgili düşüncelerini ortaya çıkarma 
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olanağı sağlar. İkinci olarak, bir hipotezi test etmek ya da yeni bir hipotez önermek ya da değişkenleri 

ve ilişkileri tespit etmek. Üçüncü olarak ise, bir araştırma içerisindeki diğer metotlarla karşılaştırma 

yapmak ve diğer metotların güvenirliğini ölçmek için kullanılabilir (Çepni, 2001) Bu çalışmada 

öğretmen adaylarından doğrudan bilgi toplanması amaçlandığından mülakat yöntemi kullanılmıştır. 

İşlem 

Çalışma için Rize ilindeki bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Öğretmenliği programı 3.sınıfta okuyan öğrencilere 

“matematikte kavram yanılgıları” dersinde bilişsel çelişki konusu anlatılmış ve bilişsel çelişki 

stratejisine dayalı olarak hazırlanan 6 aşamalı (Yaman, 2013) ders planı örnek uygulamaları 

yapılmıştır. Bu uygulamaların sonunda öğretmen adaylarıyla derste mülakat yapılmış ve görüşlerini 

görüş formuna yazmaları istenmiştir. Bu görüş formlarının çalışma amaçlı kullanılacağı kendilerine 

bildirilmiş ve izin alınmıştır. 

Çalışma grubu 

Bu çalışma, Rize ilindeki bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Öğretmenliği programı 3.sınıfta okuyan 30 öğretmen adayı ile 

“matematikte kavram yanılgıları” dersinde gerçekleşmiştir. 

Verilerin analizi 

Veriler öğretmen adaylarıyla sınıf içi yüz yüze yapılan mülakat/görüşme sonuçlarının görüşme 

formuna yazılması ile toplanmıştır. Toplanan verilerden ortak görüşleri içeren ve kayda değer bulunan 

9 veri aynen alıntılama yoluyla sunulmuştur.  

3.BULGULAR 

Öğretmen adaylarının bilişsel çelişki stratejisine dayalı görüşleri 

Öğretmen adayları bilişsel çelişki stratejisini kavram yanılgılarının giderilmesi için etkili 

bulmuşlar ancak bazı öğretmen adayları kavram değişim metinleri veya analojilerle desteklenmesi 

gerektiğini söylemişlerdir. 

Öğretmen adaylarının görüşlerinden örnekler: 

 

Şekil 1. Ö1’in bilişsel çelişki stratejisiyle ilgili ifadesi 
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Şekil 1’de görüş bildiren öğretmen adayı bilişsel çelişki stratejisine dayalı olarak hazırlanan 

ders planına kavram değişim metinlerinin ilave edilmesini önermektedir. Bilişsel çelişkinin aşamaları 

kavram değişim metinlerinin soru, yanılgı, yanılgının nedeni, çözüm ve açıklama gibi aşamaları 

kullanılarak anlatılması gerektiğini savunmaktadır. 

Başka bir öğretmen adayı; 

 

Şekil 2. Ö2’nin bilişsel çelişki stratejisiyle ilgili ifadesi 

Şekil 2’de görüş bildiren öğretmen adayı bilişsel çelişki stratejisine dayalı işlenen derslerin bir 

hazırlık gerektirdiği bunun için önce bir sınav yapılıp öğrencilerdeki yanılgıların tespit edilip daha 

sonra bilişsel çelişki ile ders işlenmesi görüşünü ileri dürmektedir. Ayrıca günlük hayat örnekleri ve 

analojilerle ders daha etkili hale getirilmeli diyerek görüşünü bildirmiştir. 

Öğretmen adaylarının geçmiş öğretim yıllarında yaşamış oldukları bilişsel çelişki anıları 

Öğretmen adayları geçmiş öğretim yıllarında, limit konusu, üslü sayı, denklemler, logaritma, 

mutlak değer konularında yanılgıları olduğunu ifade ettiler. Bu yanılgıların daha sonra doğru 

çözümlerini gördüklerinde çelişkiye düştüklerini ve bu çelişkilerden kendi çabaları ve çok fazla soru 

çözümü ile kurtulduklarını ifade ettiler. 

 

Şekil 3. Öğretmen adayı Ö3’ün görüşme formundaki ifadesi 

Şekil 3’te görüş bildiren öğretmen adayı limiti sadece yerine koyarak çözme olarak bildiğini 

ancak daha sonra üniversite eğitimi sırasında bu bilgisinin bir kavram yanılgısı olduğunu, bu 

yanılgısını analiz dersi sonrasında öğrendiğini ve yanılgısından kurtulduğunu ifade etti. 
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Şekil 4. Öğretmen adayı Ö4’ ün görüşme formundaki ifadesi 

Şekil 4’te görüş bildiren öğretmen adayı        
 

   
 in değerinin sonsuz olduğu için limitinin 

olmadığını düşündüğünü ancak sonraki yıllarda bu bilgisinin yanlış olduğunu doğru bilgiyi görünce 

bilgisinin doğru bilgiyle çeliştiğini anlayınca bilgisinin yanlış olduğunu kabul ettiğini ifade etmiştir.  

 

Şekil 5. Öğretmen adayı Ö5’in görüşme formundaki ifadesi 

Şekil 5’te görüş bildiren öğretmen adayı üslü sayılarda üssün üssü konusunda sahip olduğunu 

yanılgıyı test çözerken kendisinin fark ettiğini yaşadığı bilişsel çelişkiden kitaptan konuyu tekrar 

çalışınca kurtulduğunu ifade etti. Burada öğrenci bu yanlış bilgisinin bir kavram yanılgısı olduğunu 

kendisinin fark ettiğini ve bu yanılgıdan yine kendi çabaları ve araştırmaları sonucu kurtulduğunu 

belirtmiştir. 

 

Şekil 6. Öğretmen adayı Ö6’nın görüşme formundaki ifadesi 

Şekil 6’da görüş bildiren öğretmen adayı üslü sayılarda taban aynıysa üsler toplanır üsler 

aynıysa taban çarpılır kuralını ters şekilde yani taban aynıysa üsler çarpılır üsler aynıysa tabanlar 
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toplanır şeklinde bildiğini daha sonra test çözümlerinde çelişki yaşadığını ve çok fazla örnek çözerek 

bu çelişkisinden kendi çabalarıyla kurtulduğunu ifade etmiştir. 

 

Şekil 7. Öğretmen adayı Ö7’nin görüşme formundaki ifadesi 

Şekil 7’de görüş bildiren öğretmen adayı mutlak değerin içindeki sayıyı  + işaretli olarak 

çıkardığı şeklinde yanılgıya sahip olduğunu ifade etmiştir. 

 

Şekil 8. Öğretmen adayı Ö8’ in görüşme formundaki ifadesi 

Şekil 8’de görüş bildiren öğretmen adayı öğrencilerin      nin pozitif olması gerektiğini 

görmezden geldiklerini ve yanılgıya düştüklerini ilginç bulduğunu ifade etmiştir. 

 

Şekil 9. Öğretmen adayı Ö9’un görüşme formundaki ifadesi 

Şekil 9’da görüş bildiren öğretmen adayı paranteze alma ya da parantezden çıkarma 

konularında sıkıntılar yaşadığını dağılımı yapılan ifadenin ortak paranteze alınması konusunda 

yanılgıları olduğunu ifade etmiştir. Ancak daha sonra bir günlük hayat örneği ve analoji ile bu 

sıkıntısından kurtulduğunu belirtmiştir. 
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4.TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmen adayları bilişsel çelişki stratejisini etkili bulmuşlar ancak kavram değişim metinleri 

ve analojilerin de kullanılması gerektiğini ifade ettiler. Literatürde bilişsel çelişki yönteminin etkili 

olduğunu ifade eden çalışmalar mevcuttur. Bilişsel çelişki yaklaşımı, bilişsel fikirlere dayanmakta ve 

kavramlarının öğrenilmesinde geleneksel aktarım yaklaşımından daha etkili görünmektedir (Duit ve 

Treagust, 2003; Posner ve diğerleri, 1982).  

Bir öğretmen adayı bilişsel çelişki stratejisine dayalı işlenen derslerin bir hazırlık gerektirdiği 

bunun için önce bir sınav yapılıp öğrencilerdeki yanılgıların tespit edilip daha sonra bilişsel çelişki ile 

ders işlenmesi görüşünü ileri sürmüştür. Bu görüş öğretmen adaylarının eğitimleri sırasında gördükleri 

“Matematikte Kavram Yanılgıları” dersinin önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Öğretmen 

adayları bu derste öğrenci yanılgılarını görüp bu yanılgılar hakkında fikir sahibi olup çözüm üretme 

çalışmaları yapmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğretmen adayları öğrenci yanılgılarına da 

hazırlıklı olup her türlü alternatif kavramlara karşı bilinçli ve çözüm odaklı yetişecektir. Bu durum 

öğretmen adaylarını öğretmen olduklarında bilişsel çelişki stratejisini uygulamaya hazır hale 

getirecektir. 

Öğretmen adaylarının bilişsel çelişki anıları sonucunda limit, üslü sayılar, mutlak değer, 

logaritma, denklemler gibi konularda yanılgıları olduğu ortaya çıktı. Bu konularda literatürde tespit 

edilmiş yanılgılar vardır (Özkan ve Ünal, 2009 ; Lin, Yang ve Li, 2015; Şandır, Ubuz ve Argün, 2007; 

Akkuş, 2004; Erdem ve Gürbüz, 2017). 

Dikkat çekici husus; öğretmen adaylarının bu yanılgılarının öğretmenin çözdüğü doğru 

cevaplar sonucu fark edildiği, çelişkilerinden ise kendi araştırmaları ve soru çözümleri ile kısaca kendi 

çabaları sonucu kurtulduklarıdır. 

Öğretmenler yeni konuya geçmeden öğrencilerinin kavram yanılgılarını tespit etmeli bu 

yanılgılarını gidermek için farklı yöntemlere başvurmalıdır. Bu yöntemlerden biri bilişsel çelişki 

yöntemidir. 

Öğretmen adayları çelişkilerinden kurtulmak için kendi başlarına bırakılmamalıdır. 

Öğretmenler öğrencilerin yanılgılarını tespit etmeli ve bu yanılgıları gidermek için farklı strateji, 

yöntem ve teknikler denemelidirler. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, hazırlanan kavramsal değişim metinleriyle zenginleştirilmiş çalışma kâğıtlarının 

ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin bilimin doğasıyla ilgili görüşlerindeki kalıcılığa etkisini araştırmaktır. Çalışma Rize 

ili Çayeli İlçesi İshakoğlu İlkokulunda 4.sınıfta okuyan 17 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.  

Hazırlanan 7 adet kavramsal değişim metinleriyle zenginleştirilmiş çalışma kâğıdında bilimin 4 boyutu 

(kesin olmayan, gözlem ve çıkarım, deneysel, hayal ve yaratıcı doğası) ele alınmıştır. Her bir çalışma kâğıdının 

sonunda 4 maddelik kontrol listesi bulunmaktadır. Bu kontrol listesi, öğrencilerin çalışma kâğıdı uygulandıktan 

sonraki görüşlerini belirlemek amacıyla uygulanan son test olarak kabul edilmiştir. Materyaller sonrasında 

kazanılan görüşlerdeki kalıcılığı tespit etmek amacıyla bilimle ilgili görüşler anketi tasarlanmıştır. Bilimle ilgili 

görüşler anketi belirlenen kazanımlardaki kalıcılığı belirlemek amacıyla uygulanan izleme testidir. 

 Tüm uygulamalar sonunda öğrencilerin sahip olduğu görüşlerin kalıcılığına bakılmıştır. Materyallerin, 

katılımcı görüşlerinin kalıcılığına olumlu etki ettiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bilimin Doğasının Öğretimi, Kavramsal Değişim Metinleri, Çalışma Kağıtları. 

The Effect of Worksheets Enriched With Conceptual Change Texts on Primary School Students 

'Views in The Natural Teaching of Science 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the effect of worksheets enriched with conceptual change texts on 

the retention of elementary school in 4th grade students' opinions on the nature of science. The study was carried 

out with 17 students studying in 4th grade in İshakoğlu Primary School in Çayeli District of Rize Province. 

In the worksheet enriched with 7 conceptual change texts, 4 dimensions of science (indefinite, 

observation and inference, experimental, imagination and creative nature) were discussed. At the end of each 

                                                            
1 Not: Bu çalışma “Kavramsal Değişim Metinleriyle Zenginleştirilmiş Çalışma Kâğıtlarının İlkokul 

Öğrencilerinin Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşlerinin Kalıcılığına Etkisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü” referanslı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 

Note: This study was produced from the master's thesis, The Effect of Worksheets Enriched with Conceptual 

Change Texts on the Persistence of Primary School Students' Views on the Nature of Science, referenced by 

Recep Tayyip Erdogan University, Institute of Social Sciences. 
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worksheet there is a checklist of 4 items. This checklist was accepted as a post-test to determine the views of the 

participants after the worksheets have been applied. A questionnaire on science was designed in order to 

determine the persistence of the opinions gained after the materials. The science-related opinions questionnaire is 

a follow-up test applied to determine the persistence of the objectives of NOS.  

At the end of all applications, the persistence of the opinions of the students was examined. It was 

determined that the materials had a positive effect on the persistence of the participant opinions. 

Key words: Teaching of the Nature of Science, Conceptual Change Texts, Worksheets. 

 

GİRİŞ 

Bilim; insanların bilimsel süreç becerilerini oluşturmada, problemler üzerine düşünmede ve 

sonuçları biçimlendirmede kullanılmaktadır” (MEB, 2005). Bilim ve teknolojide meydana gelen 

gelişmeler hayatımızın her alanında olduğu gibi özellikle eğitim alanında karşımıza çıkmaktadır. Bu 

gelişmelerin farkında olan insanın eğitim-öğretim çalışmalarıyla bildiklerini kendi yararına 

kullanabilmesi amaçlanır. Okullardaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin ortak amacı yetiştirilen bireylerin 

hayatları boyunca kullanacakları bilgi ve davranışları onlara kazandırmaktır. Problem çözebilen, iş 

birliği yapabilen, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, bilimsel araştırmalara önem veren, yeniliklere açık 

bireyler yetiştirmek bilgi ve teknoloji çağının getirileri arasındadır. Yetişmekte olan bireylerin 

karşılaştıkları her türlü sorunu kolaylıkla çözebilmeleri için bu becerilerin kazanılması gerekir. Bu 

nedenle okullarda verilecek nitelikli bilim eğitimi yetişen bireylere bu yolda ışık tutacaktır. 

Doğa, çevre ve yaşamla ilgili deneyimleri içermesi nedeniyle çocukların mevcut bilgileri 

çoğunlukla fenle ilgilidir. Bu nedenle bilimin doğasının fen bilimleri konuları ile birleştirilerek 

öğretilmesi özellikle ilkokul öğrencileri için önem taşımaktadır (Küçük, 2006). Ülkemizdeki fen 

programında “tüm vatandaşların bilim okuryazarı olması” vizyonu temel alınmıştır (Köseoğlu, Tumay 

ve Budak, 2008). Bilim okuryazarı bir birey yetiştirmenin yolu, bilim kavramlarının doğru 

anlaşılabilmesine bağlıdır. Özellikle küçük yaşlarda kazanılan kavramların öğrenilen bilgileri yaşamda 

kullanmak açısından önemli olduğu düşünülürse bilimin doğası öğretiminin ilkokul düzeyinde 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Literatürdeki çalışmalar gösteriyor ki bilimin doğası öğretiminde 

bugüne kadar kullanılan yöntem veya araçlar başarılı görülse de öğrencilerin bu konudaki kavram 

yanılgıları hala devam etmektedir. Bu çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen kavramsal değişim 

metinleriyle zenginleştirilmiş çalışma kağıtlarının öğrencilerin bilimin doğasıyla ilgili görüşlerinin 

kalıcılığına etkileri araştırılmıştır. 

Bilim öğretimi bireyin ve toplumun gelişmesinde çok büyük rol oynar. Bilim öğretiminin 

amacı tüm insanları bilimsel okur-yazar olarak yetiştirmektir. Bilim okuryazarı olan birey problem 

çözme becerilerine sahip, etrafında gelişen olaylara anlam kazandırabilen akılcı bir bireydir. Bu 

nedenle bilimin doğası öğretiminin öğrencinin seviyesine, sınıf düzeyine, öğretim koşullarına uygun 

olarak planlı bir şekilde en etkili yöntem/teknik/araç-gereçler kullanarak yürütülmesi önemsenmelidir 

(Can, 2008). 

Bilim doğası ile ilgili yanlış görüşlerin farklı yöntem/teknikler yoluyla değişime 

uğrayabileceği düşünülebilir. Çil (2010) bilimin doğasını öğretme amaçlı kavramsal değişim 
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pedagojisi adlı çalışmasında bilimin doğası ile ilgili yeterli görüşlerin kazanılmasında kavramsal 

değişim pedagojisi öğretim materyalinin doğrudan yansıtıcı yaklaşım ve kullanılmakta olan 

kitaplardan daha olumlu ve kalıcı sonuçlar verdiği sonucuna ulaşmıştır. Uyanık (2014) ise, ilkokul 

dördüncü sınıf fen ve teknoloji dersinde kavramsal değişim yaklaşımının etkinliğini incelemiştir. 

Kavramsal değişim metinleriyle uygulaması yapılan kavramsal değişim yaklaşımının öğrencilerin 

kavram yanılgılarının giderilmesinde, fen bilimleri dersine yönelik tutumlarının anlamlı düzeyde 

yükselmesinde etkili olduğunu belirlemiştir. Bu nedenle kavramsal değişim metinleri öğrencilerin 

kavram yanılgılarını gidermek adına bilimin doğası öğretiminde etkili olacaktır. 

Problem durumu 

Kavramsal değişim metinleri, öğrencileri kavram yanılgılarından haberdar etmek içindir. 

Öğrencilere bilimsel kavramları açıklamada yardım eder ve örnek olaylar üzerinde yeni kavramları 

uygulamalarına olanak sağlar (Gürbüz, 2008). Bu çalışmada bilimsel kavramların ne derece anlaşıldığı 

dikkate alınarak öğrencilerin düzenlenen bilgilerinde kalıcılığın sağlanması hedeflenmektedir. 

Bu noktada çalışmada cevap aranan esas soru; bilimin doğası öğretiminde kavramsal değişim 

metinleriyle zenginleştirilmiş çalışma kağıtlarının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin görüşlerine etkisi 

nedir? şeklinde yazılabilir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın yöntemi 

Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilmiş 

materyaller, öğrencilerin konu ile ilgili kavram yanılgılarını fark etmelerini sağlamak ve bunu doğru 

bilgiyle değiştirerek bilgiyi yeniden yapılandırmasını sağlamak amacına hizmet ettiğinden kavramsal 

değişim metinleri adını taşımaktadır. Bu nedenle hazırlanan çalışma kâğıtları kavramsal değişim 

metinleriyle zenginleştirilmiştir. Her bir çalışma kâğıdının sonunda 4 maddelik kontrol listesi 

bulunmaktadır. Bu kontrol listesi, öğrencilerin çalışma kâğıdı uygulandıktan sonraki görüşlerini 

belirlemek amacıyla uygulanan son test olarak kabul edilmiştir. Kontrol listesindeki maddeler genel 

anlamda bilimin 4 boyutuna hitap edecek şekilde hazırlanmıştır. Bu boyutlar bilimin deneysel, kesin 

olmama, hayal gücü ve yaratıcılık, gözlem ve çıkarım boyutlarıdır. Materyaller sonrasında kazanılan 

görüşlerde kalıcılık sağlanması amacıyla bilimle ilgili görüşler anketi tasarlanmıştır. Aynı öğrenci 

grubuna uygulanan bu görüşler anketi, belirlenen hedef davranışlardaki kalıcılığı belirlemek amacıyla 

uygulanan izleme testidir.  

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın uygulaması, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Rize ili Çayeli 

ilçe merkezinde yer alan İshakoğlu İlkokulu’nun 17 öğrencisi ile yürütülmüştür. 
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Veri Toplama Aracı 

Kavramsal Değişim Metinleriyle Zenginleştirilmiş Çalışma Kağıtları 

Materyaller hazırlanmadan önce öğrencilerde var olduğu düşünülen araştırmacılar tarafından 

belirlenmiş kavram yanılgıları ele alınmıştır. Öğrencilerin uygulama sonrasında ortaya çıkan bilimin 

doğası ile ilgili görüşlerini açık bir şekilde ortaya koyabilmek için kavramsal değişim metinlerinden 

yararlanılarak yedi adet çalışma kâğıdı hazırlanmıştır. 

Hazırlanan kavramsal değişim metinleriyle zenginleştirilmiş çalışma kağıtlarının genel hatları 

şu şekildedir: 

-Kavram yanılgısının belirlenmesi amacıyla konu bağlamında soru sorulması 

-Doğru bilinen yanlışı düzeltmek amaçlı açıklama  

-Doğru düşünceyi destekleyici örnekler verilmesi 

- Metin sonunda konu ile ilgili kontrol listeleri 

Bilimle İlgili Görüşler Anketi 

Hazırlanan kavramsal değişim metinleriyle zenginleştirilmiş çalışma kağıtlarının sonunda 

verilen kontrol cetvelindeki dört maddenin her biri soru cümlesine çevrilmiştir. Açıklamalı bir şekilde 

cevaplamaları üzere öğrencilere sunulmuştur. 

BULGULAR 

 

Bu kısımda, çalışmalarından elde edilen bulgular sunulmuştur. Katılımcıların bilimin doğasına 

ilişkin görüşlerindeki kalıcılığı ortaya çıkarmak amacıyla cevapladıkları son test ve izleme testi 

sonuçları karşılaştırılmıştır.  
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Bilimsel bilginin özellikleri hususunda katılımcı görüşlerinde genel olarak kalıcılık sağlandığı 

görülmektedir.  

 

Katılımcıların bilimin deneysel boyutu ile ilgili görüşlerinin sadece iki tanesinde belirgin fark 

görülmektedir. Fakat genel olarak katılımcıların bilimin deneysel boyutundaki görüşlerinin çoğunda 

kalıcılık sağlandığı saptanmıştır. 

 

Bilimin kesin olmama boyutunda “bilimsel bilginin değişkenliği” hususunda bazı 

katılımcıların görüşlerini değiştirerek kalıcılık sağlayamadığı görülmektedir. 
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Katılımcıların bilimin gözlem ve çıkarım boyutu ile ilgili görüşlerinin fazla değişime 

uğramadığı görülmektedir. Fakat “gözlem” ve “çıkarım” kavramlarının anlamı hususunda bazı 

katılımcıların görüşlerini değiştirerek kalıcılık sağlayamadığı görülmektedir. 

 

Katılımcıların bilimin hayal ve yaratıcılık boyutu ile ilgili bazı görüşlerinin fazla değişime 

uğramadığı görülmektedir.  Fakat “bilim insanlarının çalışmalarında hayal ve yaratıcılıklarını 

kullanması” hususunda bazı katılımcıların görüşlerini değiştirerek kalıcılık sağlayamadığı 

görülmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bilimin doğasını yeterli seviyede anlayan öğrenciler doğal çevrede gerçekleşen olayları 

bilimsel bir bakış açısıyla inceleyebilir. Ayrıca bu öğrenciler, bilimsel çalışmaları ve bu çalışmalar 

sonucu elde edilen bilgilerin ne ifade ettiklerini anlayabilirler. Böylece öğrenciler, bilimin gelişmesine 

daha fazla katkıda bulunurlar. Çocuklar, bilimle küçük yaşta karşılaştıklarından dolayı okul öncesi, 

ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çalışmalar daha fazla önem arz etmektedir. Fakat öğrencilerin bilimin 

doğası ile ilgili yeni materyaller üretmeye yönelik çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu gerekçeyle 

bu çalışmadaki uygulamalar kapsamında ilkokul öğrencilerinin bilimin doğasıyla ilgili görüşlerindeki 

kalıcılık kavramsal değişim metinleri ile zenginleştirilmiş çalışma kağıtları ve bilimle ilgili görüşler 
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anketi yoluyla etraflıca incelenmiştir. Katılımcıların görüşlerindeki kalıcılık genel olarak 

değerlendirilirse bilimin diğer boyutlarına göre daha çok deneysel boyutunda kalıcılık sağlanamadığı 

saptanmıştır. Gözlem ve çıkarım, hayal ve yaratıcılık, kesin olmama boyutlarındaki katılımcı 

görüşlerinin deneysel boyuta nazaran daha fazla süreklilik gösterdiği görülmektedir. 

Bilimin doğasının boyutları üzerine yapılan çalışmadan çıkarılan sonuçlar aşağıda 

verilmektedir: 

1. Katılımcıların görüşlerindeki kalıcılık genel olarak değerlendirilirse bilimin diğer 

boyutlarına göre daha çok deneysel boyutunda kalıcılık sağlanamadığı saptanmıştır. Gözlem ve 

çıkarım, hayal ve yaratıcılık, kesin olmama boyutlarındaki katılımcı görüşlerinin deneysel boyuta 

nazaran daha fazla süreklilik gösterdiği görülmektedir.  

2. Bilimin 4 boyutu ile ilgili yapılan puanlamaların karşılaştırılmasından katılımcıların 

görüşlerinde genel olarak kalıcılığın sağlandığı sonucuna varılmaktadır. 

3. Hazırlanan kavramsal değişim metinleriyle zenginleştirilmiş çalışma kağıtlarının genel 

olarak katılımcı görüşlerinin kalıcılığına olumlu etki ettiği söylenebilir. 

4. Uygulama süresi arttırıldığında materyallerin daha etkili sonuçlar verebileceği sonucuna da 

ulaşılabilir. 

ÖNERİLER 

Bilim okur-yazarlığının önemli bir unsuru olan bilimin doğasının öğrenciler tarafından 

anlaşılması için öncelikle öğretim programlarının bilimin doğasını bilişsel bir öğrenme hedefi olarak 

ele alması ve ders kitaplarının öğrencilerin bilimin doğası ile ilgili görüşlerini geliştirilebilecek şekilde 

zenginleştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Bilimin doğasıyla ilgili öğretim sürecinde öğrencilerin aktif katılacağı bilimsel tartışma 

ortamları sağlanmalıdır. Öğrencilere bilimsel bilgiye ulaşma yollarının, deney ve gözlem yapma 

amaçlarının, gözlem -çıkarım ilişkisinin etkili bir şekilde öğretilmesi gerekmektedir. Ders 

öğretmeninin bilimin doğasına ilişkin eksikliklerini gidermesi bilim öğretimi açısından önem 

taşımaktadır. Materyallerin uygulama süreleri arttırılarak öğretim sürecinde materyallerin öğrencilerde 

bırakılması daha etkili sonuçlar ortaya çıkaracaktır. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, 8. sınıf düzeyinin 6. ünitesi olan Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Ünitesinin; 

Besin zinciri ve Enerji Akışı/Enerji Dönüşümleri konularındaki kazanımlar dikkate alınarak geliştirilen 

zenginleştirilmiş öğretim materyalinin tanıtılmasıdır. Bu materyalde öğrencilerin ilgilerini çekecek etkinlikler 

özgün bir şekilde öğretim programına uygun olarak oluşturulmuştur. Öğretim programında bu konuların 

öğretimine 10 saat ayrılmıştır. Geliştirilen materyalde de bu süre dikkate alınmıştır. Geliştirilen materyalde 

kavramsal değişim metni, bilgi piramidi, V - diyagramı, bilgi haritası, kavram haritası, bilgi tablosu doldurma, 

analoji, bulmaca, kavram karikatürü, çalışma yaprağı, senaryo yazma gibi 14 etkinlikten oluşmaktadır. Tanılayıcı 

dallanmış ağaç ve kavramsal başarı testi ile de başarının ölçülmesi düşünülmüştür. Etkinlikler ders kitabındaki 

etkinliklerden farklı olarak tasarlanmıştır. Öğretim materyalleri öğrenciyi merkeze alan ve öğrenciyi aktif kılan 

bir anlayış ön planda tutularak ve farklı tekniklerle zenginleştirilerek oluşturulmuştur. Geliştirilen öğretim 

materyalinin uygulamada öğrenci başarısını arttıracağı beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Fen bilimleri, zenginleştirilmiş materyal etkinlikleri, fotosentez, solunum. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the Energy Transformation and Environmental Science Unit, the 6th 

unit of the 8th grade; There are gains in Food Chain and Energy Flow / Energy Transformations and the 

introduction of enriched teaching material in various fields. The activities that will attract students' interest in 

this material have been created in accordance with the curriculum. 10 hours were allocated to the teaching of 

these subjects in the curriculum. This period was also taken into consideration in the developed material. 

Developed material consists of 14 events such as conceptual change text, information pyramid, V - diagram, 

information map, concept map, information table filling, analogy, puzzle, concept cartoon, work sheet, script 

writing. It is also considered to measure success with diagnostic branched tree and conceptual success test. The 

activities are designed differently from the activities in the textbook. The teaching materials were created by 

taking the students to the center and by making an active understanding of the students and enriching them with 

different techniques. It is expected that the developed instructional material will increase student achievement in 

practice. 

Keyword: Science, enriched material activities, photosynthesis, respiration. 

  

mailto:funda_htpgl@hotmail.com
mailto:hozmen61@hotmail.com


XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

747 

GİRİŞ 

Eğitim bireyde bir davranış değişikliği meydana getirmeyi amaçlar. Günümüzde okullarda 

verilen eğitime bakıldığında artık bu sürecin öğrenme amacına ulaşırken farklı yolları denemeyi, farklı 

öğrenim tarzına sahip zihinlere ulaşabilmeyi hedeflediği görülmektedir. Eğitim sisteminin artık 

kalıplaşmış yargıları, kuralları bir kenara itip yeni öğretim yöntemlerini dikkate aldığı görülmektedir. 

Günümüzde eğitim, öğrencilerden farklı hedeflere kendi çabalarıyla ulaşmalarını, 21.yy becerilerine 

sahip öğrenci stili oluşmalarını beklemektedir. Bu çok önemlidir ,çünkü öğrenci okulu bir amaç olarak 

değil de kendini gerçekleştirmede bir araç olarak görmesi onu ileriye taşımaktadır.Öğretim sırasında 

öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Çünkü bilimsel dilin rahatlıkla kullanılıp, anlamlı bir 

öğrenmenin olması için öğretmenlerin konu ve kavramları anlaşılır hale getirmek için yeni yöntem ve 

teknikleri kullanmaları gerekir(Kesercioğlu,Yılmaz,Huyugüzel Çavaş ve Çavaş,2004).Yaşadığımız 

yüzyılda öğrencilerin teknolojinin tam içerisinde büyüdükleri görülmektedir. Teknoloji pek çok alanda 

olduğu gibi eğitim alanında da pek çok yeniliklere kapı aralamıştır. Yaşadığımız dönemde teknolojiyi 

çok iyi kullanan bir öğrenci nesli olduğu için öğrenciye hitap edilen bilginin de önceki bilgilerden 

daha gelişmiş ve çok yönlü olması gerekmektedir. Eğitimde bu bakış açısıyla öğretilmesi gereken 

derslerden biri de fen bilimleridir. Daha etkili öğretim teknikleri kullanılması, akılda kalıcı olması, 

anlaşılması zor olarak görülen fen derslerinin daha eğlenceli hala getirilmesi ve öğrencilere daha aktif 

bir yol çizmesidir. Hançer, Şensoy, Yıldırım’a (2003) göre ise fen bilgisi eğitiminin temel 

amaçlarından birisi, her an hızla değişen ve gelişen fen çağına ayak uydurabilecek ve en son teknolojik 

buluşlardan her alanda yararlanabilecek bireyler yetiştirmektir. Ülkemizde de fen bilimleri öğretim 

programında araştırma-sorgulama becerileri yüksek, fen okur-yazarı bireyler yetiştirilmesi 

hedeflenmiş ve fen derslerinin araştırma-sorgulama yaklaşımıyla işlenmesi önerilmiştir(MEB, 2004; 

2013). 

Bu ünitenin seçilme nedenine bakacak olursak 8.sınıfın “Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi 

“ ünitesi ile ilgili yapılan çalışmalarda bu ünitenin öğrencilerde fazlasıyla kavram yanılgılarına neden 

olduğu görülmektedir. Literatüre bakıldığında ise bu ünite ile ilgili bu konudaki yanılgıları araştıran 

fazla sayıda çalışmanın olduğu görülmüştür. Bu çalışmalarda da genellikle oluşturulan etkinliklerin 

daha çok kavram yanılgılarına etkisine bakılmıştır. Bu yanılgıların giderilmesinde ve başarının 

artmasında geleneksel yöntemlerin dışında, alternatif tekniklerin kullanımının etkisi olduğu 

görülmüştür. Hatta bir çalışmada da  alternatif teknikler kullanılarak gerçekleştirilen öğretim 

öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamıştır.(Öztürk,2011). 

8.sınıf düzeyinin 6. ünitesi olan “Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi”nin; “Besin Zinciri ve Enerji 

Akışı” konusu ve “Enerji Dönüşümleri” konusu için oluşturulan bu etkinlikler öğrencilerin; fotosentez, 

solunum, enerji dönüşümlerini kavramaları, besin zinciri ve bu zinciri oluşturan elemanları 

açıklayabilmeleri ve elemanlar arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri, çevre bilimle ilgili yaşam içerisindeki 

madde döngülerini fark etmeleri, çevre sorunlarını bilmeleri ve çevre sorunlarına karşı çözüm önerileri 

sunabilmeleri ve bunlara ilişkin bilgi ve beceriler kazanmalarını içermektedir. 8.sınıfta yer alan bu 

ünitenin hem bu kadar yanılgılara neden olması hem de günlük yaşamla oldukça ilişkili olması bu 

konunun başarılı bir şekilde öğrenilmesini sağlayan etkinliklerin oluşturulmasına kaynaklık etmiştir. 

Aynı zamanda müfredatta bulunan kitabının bilgilerin kalıcılığını arttırmada ve öğrencinin ders ile 

günlük hayat ilişkisi kurmasında sınırlı kalması bu çalışmalının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Buna 

paralel olarak bu ünite ile ilgili başarıyı arttırmaya yönelik oluşturulan böyle bir çalışmaya 
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rastlanılmaması çalışmayı diğer çalışmalardan ayırmaktadır. Bu gerekçeden yola çıkılarak bu üniteye 

ait zenginleştirilmiş materyal oluşturulmuştur. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada etkinlikler oluşturulmadan önce 8.sınıf “Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi “ 

ünitesi ile ilgili literatür taranmıştır. Ve yapılan çalışmalar incelenmiştir. Öncelikle öğretim 

programında konularına ve kazanımlarına ne kadar zaman ayırdıkları göz önünde bulundurulmuştur. 

Hangi kazanımların üzerinde durulduğu dikkate alınmıştır. 8.sınıf “Enerji Dönüşümleri ve Çevre 

Bilimi” ünitesinin Besin Zinciri ve Enerji Akışı ve Enerji Dönüşümleri konularına öğretim 

programında 10 ders saati ayrılmış olduğundan bu ders saati düşünülerek etkinlikler düzenlenmiştir.  

Öncelikle müfredatta yer alan 8.sınıf kitabı ve yardımcı kitaplardan konunun içeriği ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. Bu ünite ile ilgili literatürde yapılmış çalışmalarda yer alan ortaya çıkarılmış 

kavram yanılgılara incelenerek bu unsurlar ile birlikte etkinliklerin ana iskeleti çizilmiştir. Daha sonra 

eğitimde kullanılan başarıyı arttıran ve öğrenciyi merkeze alan etkinlikler incelenmiştir. Seçilen 

etkinlikler oluşturulmadan önce hangi konuya uygun olduğu belirlenmiş ve bunun sonucunda da 

konuya uygun özgün etkinlikler oluşturulmuştur. Bu etkinlikler kavram haritası, kavramsal değişim 

metni, v- diyagramı, kavram karikatürü, bilgi tablosu, bilgi haritası, bulmaca, bilgi piramidi, drama 

etkinlikleridir. Ayrıca tanılayıcı dallanmış ağaç, kavramsal başarı testi ile de değerlendirme yapılması 

amaçlanmıştır. Bu etkinlikleri şöyle açıklayabiliriz; Kavram haritasının seçilme nedeni olarak bilgileri 

soyuttan somuta dönüştürmeye yardımcı olması, ezber bilgi yerine ilişki kurarak bilginin daha 

sistematik bir yapıda işleyiş göstermesini söylenebilir. Öğrenciler kavram haritası oluştururken, 

mantıklı bir düzen içinde kavramları sıralamayı ve belirlenen her bir kavramı ilişkilendirmeyi 

öğrenirler (Wallace, 1990; Kılıç, 2003; Akt: Erdem, Atav, Yılmaz, Gücüm, 2005,85).Bu çalışmada 

önce konuya ait kavramlar belirlenmiş olup daha sonra konuya ait hiyerarşik bir düzen içerisinde 

öğrenciden kavram haritalarını doldurması beklenmiştir. Fotosentez ve solunuma ait genel bir harita 

niteliği taşıyan kavram haritaları fotosentez ve solunum konusunu tanıtımı yapıldıktan sonra verilmesi 

uygun görülmüştür. Kullanılan diğer bir etkinlik kavramsal değişim metinleridir. Kavramsal değişim 

metinleri öğrencinin yanlış anlamalarını ve yanlış şemalar oluşturmasını engelleyerek doğru 

öğrenmeye yardımcı olur. Guzzetti ve diğ. (1997), KDM’lerin doğru fikirlerle yanlış fikirleri 

karşılaştırarak bireylerin zihninde kavramsal çelişki oluşturduğu için başarılı olduğunu iddia 

etmektedir. Bu nedenle bu metinlerin kullanımının yararlı olduğu söylenebilir. Konu içeriği ile ilgili 

incelemeler tamamlandıktan sonra fotosentez ve bitkilerde solunum konularında en çok hangi 

kavramlarla ilgili kavram yanılgılarına sahip olunduğunun belirlenmesi için literatür araştırılması 

yapılmıştır. Daha sonra bu yanılgılara göre kavramsal değişim metinleri oluşturulmuştur. Bu ünite 

gözleme dayalı bir ünite olduğundan V-diyagramı yapılması anlamayı olumlu derecede arttıracağı 

düşünülmüştür. Gözlemler esnasındaki üç ana faktör olan, kavramlar, olaylar yada nesneler, ve gözlem 

kayıtları ihtiyaç duyulan yeni bilgiyi oluşturmak için bir araya gelmelidirler, işte V-diyagramı temelde 

bu birlikteliği öğrencinin anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirebilmesi için sağlamayı amaçlar (Novak, 

Gowin ,1984).Bu çalışmada  V-diyagramı fotosentez ve solunum ilişkisini içermektedir. Öğrencilerin 

yaparak yaşayarak öğrenmelerine fırsat vermektedir. Ders başlangıcında öğrencilerin ön bilgilerini 

ortaya çıkarmak için uygulanması düşünülmüştür. Aynı zamanda öğrencilerin kendilerini bilim insanı 

gibi hissettikleri yaparken psikomotor becerilerinin yanı sıra bilimsel süreç becerilerinin de 

gelişmesini sağlayabilir. Bilgi tablosu ve bilgi piramidi bilgisayar destekli bir uygulama kullanılarak 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

749 

oluşturulmuş farklı bir etkinlik olarak oluşturulmuştur. İki etkinlik de içerisinde bilgiler bulundurarak 

öğrencinin küçük ipuçları ile bilgiyi anlamlandırmasını ve zihninde yeniden inşasını 

gerçekleştirmesine yardımcı olur. Bilgi tablosu fotosentez ve solunum çeşitlerinin tanımlarının gözden 

geçirilmesi sağlarken, bilgi piramidi ise besin zincirini oluşturan kavramları bir düzen içerisinde 

piramitte bulunan boşluklarla eşleştirilmesini sağlayarak hem görsel olarak hem de duyuşsal olarak 

öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olur. Oluşturulan bir başka etkinlik kavram karikatürleridir. 

Kavram karikatürleri öğrencileri derse ilgilerini çeker, farklı bakış açılarına sahip olmalarını sağlarlar. 

Kavram karikatürleri direk olarak doğru yanıtı öğrencilere vermediğinden dolayı, öğrencilerin var olan 

yanlış görüşleri ve kavram yanılgıları, tartışma ve bilişsel dengeleme süreci yardımıyla değiştirilebilir 

(Martinez, 2004). Bu nedenle kavram karikatürleri öğrencilerin düşüncelerinin değiştirilmesine ve 

geliştirilmesine yol açan bir uyarıcı olarak işlev görür ve öğrencilerin kendi düşüncelerini 

sorgulamalarına, ilgilerinin ve motivasyonlarının artmasına yardımcı olmaktadır (Keogh & Naylor, 

1996; Long & Marson,2003).Bu çalışmada yer alan kavram karikatürleri fotosentez ve solunum, 

fotosentezin bazı yanılgıları ve solunum çeşitlerine vurgu yapılmıştır. Konunun pekiştirilmesini 

sağladığı için dersin sonlarına doğru verilmesi planlanmaktadır. Başka oluşturulan etkinliğe 

geçildiğinde, eğitimde önemli yere sahip olan analojiden bahsedilebilir. Fen eğitiminde öğrenmeyi 

kolaylaştıran ve anlamlı hale getiren yöntemlerden biri olan analoji (benzetim), bilinenler ile 

bilinmeyenler arasında bağ oluşturmaktadır(Çimen, 1999; Akt: Bilaloğlu, 2006). Analojiler, fen 

alanında öğrenme öğretme sürecinde en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir (Duit, 

1991;Clement, 1993).Bu çalışmada da oluşturulan analoji fotosentezle solunum arasındaki ilişkiyi 

anlayamayan öğrenciler için döngüyü anlaşılır göstermesi bu etkinliği önemli kılar. Sıradaki etkinlik 

çeşidi olarak bulmaca yöntemi verilebilir. Bulmaca ile öğrencileri tanım veya bilgisi verilen bir 

kavramı tanımaya çalışır. Yine aynı şekilde öğrencinin eğlenerek öğrenmesine yardımcı olabilir. Ünite 

sonlarında verilmelidir. Yani ünitenin tümüne yönelik olduğu için 10 saatlik sürenin sonlarına doğru 

verilmesi düşünülmektedir. Öğretmene rehber olarak düşünülen etkinliklerden biri de çalışma 

yapraklarıdır. Çalışma yaprakları, öğretimde kullanılış amaçlarına göre, farklı farklı tanımlanabilmekle 

birlikte kullanıcının (öğretmen, öğrenci ya da araştırmacı) ihtiyaçlarına göre de farklı şekillerde 

tasarlanabilmektedir (Ceyhan ve Türnüklü, 2002). Öğrencinin kendini özgür hissettiği, farklı sorularla 

karşılaşarak sıkılmadığı, farklı soru etkinlikleri ile de çalıştığı bilgilerini yenilediği etkinlik türüdür. 

Bu çalışmada da çalışma yaprağında düşündürücü sorular ve ilgi çekici tablo ile öğrencinin konuya 

aşina olması hedeflenmiştir. Her öğrencinin farklı düşünce yapıları kendi bireysel farklılıkları vardır. 

Bu yüzden ne kadar farklı düşünce yapısına ulaşılırsa o kadar hedef gerçekleşmiş olur. Senaryo yazma 

etkinliğinde öğrencilerin üst düzey becerilerini geliştirmek, öğrencilere farklı bakış açıları 

kazandırmak amacıyla ünitede yer alan kavramları öğrencinin tanıdık olduğu kavramlarla vererek bir 

metin oluşturması, yani tümevarım yöntemiyle bir bütüne ulaşması hedeflenmiştir. Değerlendirme 

puanlama içinde yine öğrencileri puan stresine girmesini engelleyerek kavramsal başarı testi, tanılayıcı 

dallanmış ağaç gibi etkinliklerle de öğretimin değerlendirilmesi sağlanması istenmiştir. Bu iki etkinlik 

için önce konu ile ilgili kazanım incelenir. Kavram yanılgıları belirlenir. Daha sonra tanılayıcı 

dallanmış ağaç içerisine yanlış ve doğru bilgilerin yerleştirilmesi yapılır. Bu teknik kullanılarak, 

öğrencinin kafasındaki bilgi ağında yer etmiş yanlış bağlantılar, yanlış stratejiler ve sonuçta yanlış 

olan bilgi ortaya çıkarılmaya çalışılır ve bu etkili bir öğrenme ve öğretme sürecinde önemli bir rol 

oynayabilir (Bahar, vd., 2009:61).Kavramsal başarı testi de öğrenciyi düşündürerek çeldiricilerinde 

farkında olmasını sağlayarak doğruyu yanlışını da öğrenerek kavramasını sağlar. 
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BULGULAR 

Bu kısımda çalışmada zenginleştirilmiş etkinliklere yer verilmiştir.  

 

 

 

 

2.Etkinlik ;Bilgi Piramidi 

1.Etkinlik ; Kavram Haritası 1 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Öğrencilerin derse ilgilerinin arttırılması ve derste anlatılan bir konunun daha iyi 

pekiştirilmesi kitaplarda bulunan etkinlikler sayesinde olur. Öğrencilerin derslerde başarılı olması 

dersin içeriğinin nasıl işlendiğine bağlıdır. Fen bilimlerinin vizyonunun yerine getirilmesi hususunda, 

öğrencilerin daha istekli bir şekilde öğrenim hayatlarına devam etmesi ve fen dersinin 

zenginleştirilmesi önemlidir. Ve başarıyı arttırıcı etkinlikler yapılmalıdır. 

Sonuç olarak oluşturulan bu etkinlikler müfredatta bulunan 8.sınıf fen bilimleri kitabında yer 

alan etkinliklerden farklı olarak oluşturulmuştur. Ve bu materyalin bu ünite kapsamında uygulanması 

durumunda öğrenici başarısını arttıracağı düşünülmektedir. Bu çalışmada etkinliklerin tanıtımı 

amaçlanmıştır. Bu çalışmanın uygulanması durumunda da öğrencilerin öğrenme potansiyellerini 

arttırması ön görüldüğünden çalışmanın değerli olduğu düşünülmektedir. Bu üniteye yönelik 

zenginleştirilmiş etkinliklerin az olması ve oluşturulan etkinliklerin farklı görülmesi çalışmanın 

özgünlüğünü ön plana koyduğu söylenebilir. Bu gibi etkinliklerin başarı haricinde öğretim sürecinde 

oluşabilecek kavram yanılgılarına göre de düzenlenmiş olması eğitimde ortaya çıkabilecek eksiklikleri 

engellediği için etkili bir materyal olarak kabul edilebilir. Sonuçta da bu çalışma, 8.sınıf “Enerji 

Dönüşümleri ve Çevre Bilimi” ünitesinde yer alan Besin Zinciri ve Enerji Akışı Enerji Dönüşümleri 

konularına içerik bakımından zengin kaynak olacağına ulaşılabilir. 

 

KAYNAKLAR 

Senaryo 2 
-Uzay 
-Cem yılmaz 
-Solunum 
-Fabrika 
 

Senaryo 3 
-Belgrad 
Ormanları 
-Aziz Sancar 
-Fotosentez 
-Bilim yarışması 
 

Senaryo 4  
-Sahra çölü 
-Küçük prens 
-Sera 
-Robotlar 
-Fotosentez 
 

 

Senaryo 5 
-National Geographic 

belgeseli 

-Besin zinciri 

-Charles Darwin 

-Güney Afrika 

16.Etkinlik; Drama “ Senaryo yazma“ 

Öğretmene ipucu! 
Nasıl oynanır? 

Bu etkinlik ile 10 ders saati boyunca konu öğretimi ve önceki etkinlikler yapıldıktan sonra diğer 

konuya geçmeden önce öğrencileri hem eğlendirip hem de öğrenmeleri sağlanabilir.  Öğrenciler hem iş 

birlikçi bir şekilde gruplaşarak yardımlaşacak hem de aktif öğrenmelerini yaratıcılıkla birleştirerek 

gerçekleştirecek. Bu etkinlikte sınıf 5 gruba ayrılır. Sonra her gruba farklı karakter, yer ve konu verilir. 

20-25 dakika süre verilir. Ve her öğrenci grubundan bu kavramları tartışarak veriler doğrultusunda bir 

paragraflık ortak bir senaryo taslağı yazmaları istenir. Gruplardan birer sözcü seçerek yazdıklarını 

okumalarını isteyin. 

 

Senaryo 1 
-Ali babanın çiftliği 
-Besin zinciri 
-Stephen Hawking 
-Nesli tükenen canlılar 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokullarda karşılaşılan istenmeyen öğrenci davranışları ve bunlara 

ilişkin öğretmen tutumlarını incelemektir. Araştırma nitel bir araştırma olup, araştırmada veriler, araştırmacı 

tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 

Samsun ili Vezirköprü ilçe merkezindeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan ve amaçlı örneklem yöntemi ile 

seçilen 40 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri betimsel ve içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir.  

İlkokul öğretmenleri istenen öğrenci davranışlarını, öğrencilerin ahlaklı ve saygılı olmaları, okul bilincini 

kazanmış olmaları; istenmeyen öğrenci davranışlarını, ders dışı işlerle uğraşmaları ve uyumsuz olmaları; sınıf 

içinde istenen öğrenci davranışlarını; dersi aktif dinlemeleri, saygılı olmaları; sınıf içinde istenmeyen öğrenci 

davranışlarını; temiz olmama, söz hakkı almadan konuşmaları,  küfür ve argo konuşmaları gibi davranışları 

belirtmişlerdir. İstenmeyen öğrenci davranışlarına karşı öğretmen tutumlarını, uyarmak, pekiştireçler sunmak, 

görmezden gelmek ve ceza vermek olarak belirtmişlerdir.  Ortaokul öğretmenleri, istenen öğrenci davranışlarını, 

düzenli, ahlaklı ve saygılı olmaları; istenmeyen öğrenci davranışlarını, derse geç gelmeyi alışkanlık haline 

getirmeleri, kurallara uymamaları ve yalan söylemeleri; sınıf içinde istenen öğrenci davranışlarını saygılı 

olmaları, sınıf kurallarına uymaları; sınıf içinde istenmeyen öğrenci davranışlarını, devamsızlığı alışkanlık haline 

getirmeleri, derse hazırlıklı gelmemeleri gibi davranışları belirtmişlerdir. İstenmeyen öğrenci davranışlarına karşı 

öğretmen tutumlarını, iyi davranışları pekiştirme, uyarma, bireysel görüşme yapma olarak belirtmişlerdir.   

Anahtar Sözcükler: Öğretmen, öğrenci, davranış, okul 

Students’ Undesirable Behaviors Encountered in Primary and Secondary Schools and Teachers’ 

Attitudes Relating to Them 

ABSTRACT 

The purpose of research is to examine students’ undesirable behaviors encountered in primary and 

secondary schools and teachers’ attitudes relating to them. This study is a qualitative research and its data has 

been obtained by means of semi-structured interview form developed by researcher. The study group of this 

research consists of 40 teachers working in primary and secondary schools in Vezirköprü district of Samsun 

province and chosen with purposive sampling method. The research data was analyzed with content analysis 

method descriptively.  Primary school teachers have pointed out that being ethical and respectful and acquiring 

school awareness are students’ desired behaviors while working on something except for lesson and being 

incompatible are students’ undesirable behaviors. Moreover, teachers have stated that students’ desired 

behaviors in classroom are listening to lesson carefully and being respectful while students’ undesirable 

behaviors in classroom are being not clean, speaking without gaining a hearing, swearing and slanging. Primary 

school teachers have expressed that they exhibit attitudes like warning, using reinforcers, ignoring and punishing 
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against students’ undesirable behaviors.  Secondary school teachers have pointed out that being ethical, 

respectful and tidy are students’ desired behaviors while making a habit of coming to class late, not obeying 

rules and lying are students’ undesirable behaviors. Besides, teachers have stated that students’ desired behaviors 

in classroom are being respectful and obeying class while students’ undesirable behaviors in classroom are 

making a habit of coming to class late and not being ready for lessons. Secondary school teachers have expressed 

that they exhibit attitudes like warning, reinforcing good behaviors and interviewing individually against 

students’ undesirable behaviors. 

Key Words: Teacher, student, behavior, school 

 

GİRİŞ 

Sınıf yönetimi denildiğinde genelde sınıfın disiplininin sağlanması gerekliliği algılanmaktadır. 

İyi bir sınıf yönetimi, otoriter bir öğretmenin sınıfına hâkim olmasıyla değil, öğretmenin çeşitli teknik 

yöntem kullanarak etkili bir sınıf ortamı sağlamasıyla sağlanacaktır (Tertemiz, 2000). Sınıf yönetimi 

öğretmenin disiplini sağlamasıyla birlikte sınıfın fiziksel düzenini sağlaması, sınıfta oluşacak eğitim-

öğretim etkinlikleri için olumlu bir atmosferi sağlamasıdır (Aydın, 2000). Bir öğretmenin başarıyı 

yakalaması için, öğrencileriyle iyi bir iletişim kurması gerekmektedir (Yalman ve Hamidi 2014). Sınıf 

yönetimi oluşturulurken öğretmen eğitim öğretim sürecinde bulunan engelleri kaldırmalıdır. Olumsuz 

davranışları engelleyen alternatif çözümler üretmelidir. Öğrencilerle etkili iletişim sınıf yönetimini 

kolaylaştıracaktır (Seyfullahoğulları, 2010). 

Sınıflar, ihtiyaçları, yaptıkları seçimleri, algıları, tutumları farklı öğrencilerin bulunduğu bir 

yerdir.  Bu kadar farklılığın olduğu öğrencilerin bir sınıf ortamını sorunsuz geçirmeleri hiç kolay 

değildir. Öğrencilerin istenmeyen davranışlarının sebepleri anlanmaya başlandığında, daha iyi bir 

eğitim öğretim süreci için sinyal alınmış demektir (Türnüklü, 2006: 3). Disiplin problemi olan sınıf 

ortamı istenilen programın uygulanılamadığı bir ortamdır. Disiplin problemlerinin yaşandığı bir 

ortamda etkin başarı sağlanamaz. Disiplin sorunlarının yaşanmasının engellenmesi veya azaltılması 

için altta yatan sebepler araştırılmalıdır (Türnüklü ve Yıldız, 2002).  Olumlu bir öğretim ortamı 

için, öğrencilerin çalışma ortamlarının sağlanması, öğretim zamanının duruma uygun kullanılması, 

öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılımlarının sağlanması ve zaman kavramının iyi ayarlanması 

gerekmektedir (Baloğlu, 2001). İstenmeyen davranışlar sergilendiğinde öğretmen bunu hemen fark 

etmeli, sebebini araştırmalıdır.  

Okulda eğitim öğretimi destekleyen çabaların engellenmesi durumunda,  istenmeyen 

davranışlar ortaya çıkar. İstenmeyen davranış, eğitim-öğretimi aksatacak davranışlardır. Eğitimsel 

etkinlikleri engeller. Böylece öğrenme ve öğretme yöntemlerini etkileyen, sınıf kurallarının işlemesini 

engelleyen tüm davranışlar istenmeyen davranışlar olarak tanımlanır. Okullardaki istenmeyen öğrenci 

davranışları artarak büyük bir sorun haline gelmektedir (Çelik, 2005). İstenmeyen davranışların etkisi 

sınıf içinde farklı sonuçlar doğurabilir. İstenmeyen davranışların olumsuz etkileri hem çevreyi hem de 

olumsuz davranışı sergileyen kişiyi etkiler. İstenmeyen davranış, dersin düzenini, sınıfın atmosferini, 

öğretmenin dersi işleme şeklini olumsuz yönde etkiler.  

İstenmeyen bir davranışın nedeni,  öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili olabileceği gibi 

sınıfın düzeniyle de ilgili olabilir. Ayrıca istenmeyen davranışın belirli bir amacı vardır ve yapan 

kişiye özgüdür. İstenmeyen davranışı gerçekleştiren kişi, davranışı sergilerken belirli ihtiyacını 
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karşılamış olur (Sezgin ve Duran, 2010). İstenmeyen davranışlar dikkate alınıp sebebi incelenmelidir 

öğretmen bunları görmezden gelmemelidir. Bunlar, öğrencinin gelişimi açısından amaçlara ulaşmayı 

engellediği gibi, farklı istenmeyen davranışların doğmasına da sebep olmaktadır.    

İstenmeyen davranışlar; ahlaksızlık içeren davranışlar, saldırganlık, dersin akışını bozan, sınıf 

içi düzenini bozan şeklinde tanımlanabilir. Bu davranışlara örnek olarak; kavga etmek, kötü sözler 

kullanmak, dersin akışını bozacak davranışlar sergilemek, arkadaşlarının eşyalarını izin almadan 

kullanmak, kopya çekmek, hırsızlık yapmak vb. gösterilebilir. Bu davranışlar önlenmediği zaman 

diğer öğrencilere örnek olarak, diğer öğrenciler de olumsuz durumları çoğaltabilirler (Türnüklü ve 

Yıldız, 2002). Bunun sonucunda ise; sınıf düzeni bozulur, öğretmen işlemesi gereken müfredatı 

işleyemez, sınıfta olumsuz bir atmosfer oluşur kısaca disiplin sorunlarıyla dolu bir sınıf ve okul ortamı 

ortaya çıkar (Sarıtaş, 2000). Böyle bir sınıf ortamında ise etkin bir şekilde eğitim öğretimi 

gerçekleştirmek zorlaşabilir. Bu nedenlerden dolayı davranışların nedenleri anlaşılması zorunludur 

(Türnüklü ve Yıldız, 2002).  İstenmeyen davranışın sebebi anlaşıldıktan sonra öğrencilere uygun bir 

strateji uygulanmalıdır (Başar, 2006). Davranışın altında yatan sebepler araştırılmadığında, istenmeyen 

öğrenci davranışı öğrencide olumsuz etki bırakabilir bu da istenmeyen daha farklı bir davranışın ortaya 

çıkmasına sebep olur (Çelik, 2002). Öğretmenler olumsuz davranışların sebebini araştırırken, 

öğrencinin yaptığı hareketi niçin yaptığını anlamaya çalışmaktadırlar. Öğrenci istenmeyen davranışı 

hareketi art niyet sebebiyle mi yapıyor ve kasıtlı mı yapıyor yoksa bilgi eksikliği olduğundan mı 

yapıyor, bunun anlaşılması öğrenciye olan yaklaşımı değiştirebilir (Çelik, 2002). Öğrencinin, 

davranışını değiştirmesi öncelikle, davranışının neden yanlış olduğunu anlamasına ve davranışının 

kendisi ve diğerleri üzerindeki etkisini değerlendirebilmesine bağlıdır (Sadık, 2006). 

Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışları istenen davranışlarla değiştirmek için şu yol 

izlenebilir: Öncelikle sorunu anlamak, görmezden gelmek, öğrenciyi uyarmak, öğrenciye sorumluluk 

vermek, öğrenciyle birebir konuşmak, okul yönetimi işbirliği içerisinde bulunmak, aile ile işbirliği 

yapmak, ceza vermek (Başar, 2006). Sınıf ortamı istenmeyen davranışların sergilendiği bir ortam 

olarak değerlendirildiğinde bazı özellikleri onu daha karmaşık hale getirecektir. Örneğin: Çok 

boyutluluk, eş zamanlılık, çabukluk, tahmin edilemezlik, açıklık,ortak geçmiş.  

Sınıf içinde uygulanılan yöntem ve tekniğin de uygun olmaması olumsuz davranış 

sergilenmesine sebep olmaktadır. Kullanılan yöntem ve teknik öğrencilerin dikkatini çekemezse ve 

derse onları güdüleyemezse, öğrencilerin ilgileri ders dışı etkinliklere kayacaktır. Bu durum öğretmeni 

zor duruma sokarken öğrencileri de isteksiz hale getirecektir (Türnüklü, 1999). 

Sınıf içeresinde öğrenciler birçok olumsuz davranış sergiler. Her davranışın kendine has bir 

sebebi vardır. Olumsuz özellikler eğitim öğretim ortamını bozarken, diğer öğrencilerin de olumsuz 

etkilenmesine sebep olur. Öğrenme uygun ortamlar sağlandığında daha iyi gerçekleşmektedir. Böylece 

davranışın ne derece olumsuz olduğu tespit edilip, neler yapılabileceği düşünülüp sonuca varılmalıdır. 

Öğrenme ortamı uygun olmadığında istenmeyen öğrenci davranışları ortaya çıkmaktadır. 

Bulunduğumuz duruma, mekâna ve zamana uygun olmayan davranışları da istenmeyen davranışlar 

olarak niteliyoruz. Bunun istenmeyen olması için de çocuk tarafından kasıtlı yapılması gerekmektedir. 

Devamsızlık,  sınıfa geç gelmeyi alışkanlık haline getirme ve dersi isteyerek kesme özellikle sınıf 

disiplinini bozarken, alkol ve sigara kullanımı diğer olumsuz davranışlar büyük ölçüde okul disiplinini 

tehlikeye düşürmektedir. 
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Wragg ve Dooley (1996)’in araştırma bulgularına göre en sık görülen olumsuz davranış 

türleri, gürültülü konuşma, görev dışı davranışlarda bulunma, ilgisiz konuşma, kural dışı yeme-içme 

ve yanlış zamanda hareket etme olarak sıralanırken; en az sıklıkta meydana gelen davranışların ise, 

fiziksel müdahale, araç-gereçlere zarar verme, öğretmene itaatsizlik, aldatma ve hakaret olduğu tespit 

edilmiştir.  

Araştırma sonucunda sebebe yönelik strateji ve teknik geliştirmelidir. Stratejin belirlemede en 

önemli husus, ortaya çıkacak olan olumsuz davranışın niteliğidir. Strateji seçiminde dikkat edilmesi 

gereken husus, olumsuz etkiyi en aza getirecek olandır (Güleç ve Alkış, 2004).  Ayrıca sınıf içinde 

kullanılması gereken strateji, yöntem ve teknikleri belirlemede çalışmalara yol göstermesi açısından 

oldukça faydalıdır. Sınıf yönetimi etkili bir şekilde sağlanıyorsa, disiplin sorunlarıyla daha az 

karşılaşılabilir denilebilir. Bu da öğretim sürecini etkileyecektir (Erdoğan, vd. 2010). Sınıf 

yönetiminin amacı öğrencileri kontrol etmek olmamalıdır. Sınıf yönetiminin amacı, eğitimde kaliteyi 

sağlayıp sürekliliğe yol açıcı olmalıdır. İyi bir öğretim ve eğitimle iyi bir sınıf yönetimi 

sağlanabilecektir.  

İstenmeyen davranışa maruz kalan öğretmen, göz teması kurduğunu, yanına gittiğini, soru 

sorarak davranışı söndürmeye çalıştığını ifade etmektedir. Ders dışı sözel uyarılar da oldukça tercih 

edilen seçenek olarak tercih edilmektedir. Dikkat çekmek amacıyla istenmeyen davranışı gösteren 

öğrenciler görmezden gelinerek davranış söndürülmeye çalışılır. Öğrencilerle beraber sınıf kuralları 

oluşturmak da akıllıca bir çözümdür. Kurallar ve yaptırımları konusunda beraber kararlar alıp, 

uygulamak iyi olacaktır. Kuralları yazılı hale getirip, sınıf temsilcisine imzalattırılır. Kural ihlalinde 

nelerle karşılaşacağını bilen öğrenci daha temkinli davranacaktır. Olumsuz davranışa karşı tutum 

öğretmenden öğretmene, olaydan olaya farklı olmakla beraber genellikle: göz teması kurma, yanına 

gitme, derse ilgisini çekme, sesli uyarma ve ders sonrası konuşma olmaktadır. 

Öğrenci sınıfta yaşanılanlara kendini yabancı hissetmemeli. Okul fobisi oluşan çoğu öğrenci, 

kendini okula ait hissedememekte olduğunu belirtmektedir. Olumsuz davranışların kökeninde öfke, acı 

duyma veya yok sayılma duygusu vardır. Fiziksel olmasa bile, özsaygı yönünden ve duygusal olarak 

bir kenara atıldıkları duygusu çocukları olumsuz davranmaya yöneltebilmektedir (Weston, 1997). 

Eğitim öğretim sürecinde oluşan bazı aksaklıklar öğrencide istenmeyen davranışları 

oluşturmuş olabilir. Bunları, fiziksel donanımın yetersizliği, kullanılan eğitim öğretim yöntemlerinin 

çocuğa hitap etmemesi, ekonomik faaliyetlerin, çocuğun bulunduğu durumu aşıyor olması, hedeflerin 

açık ve net bir şekilde ifade edilmemesi, beklentilerin bireylere uygun olmaması gibi. 

İstenmeyen davranışların nedenleri farklı olsa bile özellikleri ve oluşturdukları tepkiler 

yakındır. Anket çalışmasında da istenmeyen öğrenci davranışı örneklendirmesinde çoğunluğun verdiği 

cevap: "Eğitim öğretim durumunu aksatan veya bozan bir takım davranışlar bütünü" Eğitim öğretim 

sürecinin etkili bir şekilde devam etmesi için istenmeyen öğrenci davranışları tespit edilip, ortadan 

kaldırma yöntemleri uygulanmalıdır. Bunun için de öğretmen tutumları caydırıcılık açısından oldukça 

önemlidir. Sorunu doğru bir biçimde anlamak, sorunu çözmenin ön koşuludur.. 

Öğrenciyi uyarmak da istenmeyen davranışı engelleme yollarındandır. Uyarmak çeşitli 

yollarla olur. Göz teması kurmak, yanına gitmek, soru sormak, bire bir görüşmek gibi. Öğretmenin 
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sınıfta sürekli aynı yöntem, teknik ve stratejiyi kullanması da dersi sıkıcı bir hale getirmekte ve 

öğrenciyi istenmeyen davranışa sevk etmektedir. Bu nedenle farklı yöntemlerin kullanıldığı derste, 

farklı ve dikkat çekici materyaller öğrenciyi daha düzenli bir hale getirirken dersi de daha dikkat çekici 

bir hale getirecektir. 

Dikkati çekilemeyen öğrenciye, ders anlamsız geleceğinden derse karşı anlamsız bakar ve 

dersi ilginç bulmaz. Derse dikkat çekmek için öncelikle neyi niçin öğreneceği kavramını hissettirmek 

lazım. Öğrenciye sorumluluk yüklemek, kendini işin bir parçası olarak hissettirmek istenmeyen 

öğrenci davranışlarını azaltacak ve önleyecektir. Sınıfın en hareketli öğrencisine başkanlık görevini 

vererek sorumluluk yüklemek, davranışı caydırıcı hale getirmektedir. 

Yapılan bir takım çalışmalar sonrasında halen öğrenci istenilen çalışmaya cevap vermiyorsa, 

öğrenciyle davranışın ardından hemen görüşme yapılmalı. Davranışın ne olduğu, ne kadar rahatsızlık 

verdiği ve ne istendiği net bir şekilde ifade edilmeli, karşılığında öğrenciye sorulmalı ve neler 

yapabileceği hakkında öğrenci konuşturulmalı. 

İstemeyen davranışların daha az tekrarlanması veya önlenmesinde sınıf öğretmenlerinin, 

ortaokul öğretmenlerine göre daha etkin olduklarını söyleyebiliriz. Bu durumun çeşitli faktörleri 

vardır. Öncelikle sınıf öğretmenlerinin sınıflarında daha çok vakit geçirip, öğrencilerle birbirlerini 

daha çok tanıdıkları için sınıf yönetiminin daha kolay olduğu anlaşılmıştır. 

Farklılık, ilkokulda görev yapan öğretmenlerin muhatap olduğu öğrenci kitlesinin, 

ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin muhatap olduğu öğrenci kitlesinden yaş, gelişim dönemi ve 

bunun sonucu olarak öğrenci davranışlarındaki değişimler açısından farklı olduğu söylenebilir. 

Gelişim dönemleri göz önüne alınırsa, ilkokulda olan yaş grubu daha çok öğretmenleriyle özdeşleşme 

psikolojisi içerisindeyken, ortaokul öğrencilerinde daha çok asilik ve saldırganlık dürtüleri  ön 

plandadır. 

 Bu araştırmanın amacı, istenmeyen öğrenci davranışlarını tespit edip buna ilişkin öğretmen 

tutumlarına ulaşmak. Elde edilen sonuçlara göre, istenmeyen öğrenci davranışlarının çeşidinin ve 

sayısının azaltılması ve öğretmen tutumlarının yumuşatılmasıdır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara 

cevaplar aranmıştır: 

1. İstenilen ve istenmeyen öğrenci davranışlarını tanımlayınız 

2.Sınıf içinde istenilen ve istenmeyen öğrenci davranışları nelerdir? 

3.İstenmeyen öğrenci davranışlarına karşı tutumunuz nasıldır? 

4.İstenmeyen öğrenci davranışlarını nasıl çözüyorsunuz? 

YÖNTEM 

Araştırma olgubilim deseninde tasarlanmış nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma, insanın kendi 

sırlarını çözmek ve kendi çabasıyla biçimlendirdiği toplumsal sistemlerin derinliklerini keşfetmek 

üzere geliştirdiği bilgi üretme yollarından birisidir (Özdemir, 2010). 
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 Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 öğretim yılında Samsun ili Vezirköprü ilçe 

merkezindeki  6 ilkokul ve ortaokulda görev yapan 40 sınıf ve branş öğretmeni oluşturmaktadır. 

Çalışma grubunun belirlenmesinde  amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formuna son şekli verilmeden önce uzman görüşüne 

başvurulmuştur. Görüşme formunda öğretmenlere yönelik dört soru bulunmaktadır. Form: İstenilen ve 

istenmeyen öğrenci davranışlarını tanımlayınız, sınıf içinde istenilen ve istenmeyen öğrenci 

davranışları nelerdir?, istenmeyen öğrenci davranışlarına karşı tutumunuz nasıldır? ve istenmeyen 

öğrenci davranışlarını nasıl çözüyorsunuz? Sorularından oluşmaktadır. Görüşmeler 30-35 dakika 

sürmüştür. 

Katılımcılardan elde edilen veriler, betimsel ve içerik analiz tekniğine göre çözümlenmiştir.  

Veriler analiz edilirken öncelikle öğretmenlerin her bir soruya verdikleri cevaplar incelennmiş ve 

gerekli kodlamalar yapılmıştır. Kodlanan verilerin genel temaları belirlenmiş vr bunun üzerinden 

yorumlar yapılmıştır.  

BULGULAR VE YORUM 

Tablo 1. İlkokulda İstenen Ve İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Tanımlayınıza Öğretmenlerin 

Verdikleri Yanıtlar  

İstenen ve istenmeyen öğrenci davranışları nelerdir? 

İstenen Öğrenci Davranışları f İstenmeyen Öğrenci Davranışları f 

Saygılı ve ahlaklı 7 ders dışı işlerle uğraşan 5 

Okul bilincini kazanmış 6 uyumsuz olan 4 

Temiz olması 3 toplu yaşama kurallarına uymama 4 

Sorumluluklarını bilen 3 sınıf düzenini bozan 3 

Dağınık olmayan 2 devamsızlığı alışkanlık haline getiren 3 

Görev ve ödev bilinci kazanmış 2 izin almadan konuşan 3 

Amaçlara uygun davranış sergileyen 2 Temiz olmayan 3 

Gürültü yapmayan 2 dersten ilgisiz konuşması 2 

Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanan 1 okul ve sınıf materyallerini unutan 2 

  geç kalmayı alışkanlık haline getiren 2 

  dersi dinlemeyen 1 

  

İlkokulda çalışan öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre öğretmenlerin en çok yapılmasını 

istediği öğrenci davranışları saygılı ve ahlaklı olmaları (7) ve okul bilinci kazanmış olmasıdır (6) dır. 

Öğretmenlerin en çok yapılmasını istemediği davranış ise öğrencilerin ders dışı işlerle uğraşması (5) 

dır. Bunlara  ilişkin bazı öğretmen görüşleri: ”Sorumluluğunu bilen, davranışlarına özen gösteren, 

öğrencilik ödevlerini bilen ve uygulayan öğrenciler istenen davranış sergiler. Ancak bunun tam tersi, 

sorumsuz, davranış bozukluğu olan, saygıda eksik, öğrencilik görevini bilmeyen öğrencilerin 

davranışları da istenmeyen davranışa örnektir" (Ö.3). "İstenen öğrenci davranışları, genel olarak 

sınıfın kurallarına uygun hareket edilmesidir. İstenmeyen öğrenci davranışları ise ders işlenişini 

engelleyerek, arkadaşlarını ve öğretmenini rahatsız edecek davranışlardır. Örneğin devamsızlık 

olayları, arkadaşlarına zarar verme, okulun ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek ve geç kalma 

olaylarıdır" (Ö.13). İlkokulda istenen öğrenci davranışlarında saygılı ve ahlaklı  olması ilk sırada 

tercih edilmiştir bu durum öğrencilerin toplumsal kurallara uymasını, ahlak kurallar çerçevesinde 

hareket etmelerinin istendiğini göstermektedir. Böylece gerek akademik başarı ve gerekse toplumsal 
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kurallara uymada daha iyi ve faydalı bireyler sağlayacaktır. İlkokulda istenmeyen davranışların 

başında ders dışı işlerle uğraşan, uyumsuz davranış sergileyen ve toplu yaşama kurallarına uymayan 

olarak sıralanmıştır. Böylece öğrencileri derste daha aktif hale getirebilir, etkinliklerde katılımını 

sağlayabilirsek daha az ders dışı işlere yöneldiğini görebiliriz. 

Tablo 2. Ortaokulda İstenen Ve İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Tanımlayınıza Öğretmenlerin 

Verdikleri Yanıtlardır 

İstenen ve istenmeyen öğrenci davranışları nelerdir? 

İstenen Öğrenci Davranışları f İstenmeyen Öğrenci Davranışları f 

Düzenli olan 7 Derse geç gelmeyi alışkanlık haline getiren 5 

Saygılı ve ahlaklı 7 Kurallara uymayan 5 

Yalan söylemeyen 5 yalan söyleyen 4 

Kurallara uyan 5 zararlı alışkanlıkları olan 4 

Sorumluluk bilinci kazanmış 3 Devamsızlık yapan 4 

Temiz olma 3 ders araç ve gerecini getirmeyen 3 

Hedeflerinin farkında olan 3 sorumluluklarını yerine getirmeyen 2 

Yardımsever olan 2 Çevreye zarar veren 2 

Eğitsel çabalara katkı sağlayan 2 argo ve küfürlü konuşan 2 

  Kurallara uymayan 1 

 

Ortaokulda çalışan öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre öğretmenlerin en çok yapılmasını 

istediği öğrenci davranışları saygılı ve ahlaklı olmaları (7)  ve düzenli olmaları (7) dır. Öğretmenlerin 

en çok yapılmasını istemediği davranış ise öğrencilerin derse geç gelmeyi alışkanlık haline getirmesi 

(5) ve kurallara uymaması (5) dır. Bunlara ilişkin bazı öğretmen görüşleri İstenen davranışlar: 

öğrencide görmek istediğimiz belirli kuralları olan, yapıldığı zaman olumlu sonuçlar doğuran 

davranışlardır. İstenmeyen davranışlar: belirli kuralları uygulamayan, toplum tarafından sevilmeyen 

davranışlar (Ö.38) dır. "Sınıf içinde, okulda öğrencinin kurallara uyarak ortaya koyduğu davranışlar 

istenen davranışlardır. Kurallara uymayan, sorun çıkaran öğrenci davranışları da istenmeyen öğrenci 

davranışları" (Ö.31) dır. "İstenen öğrenci davranışları: saygılı, derslerine çalışan, sınıfta öğretmenin 

düzenini bozmayan davranışlardır. İstenmeyen davranışlar: Saygısız, argo konuşan, derslerine 

çalışmayan, gürültü yapan öğrenci" (Ö.27) dir. Ortaokulda istenen öğrenci davranışlarını,  öğrencinin 

düzenli, saygılı ve ahlaklı olması ilk sırada yer alırken kurallara uyması ve yalan söylememesi onu 

takip  etmektedir. Buradan da düzeni bozmayan, toplumun kabul edilmişlik kurallarına değinilmiştir. 

Saygılı ve ahlaklı olan bir öğrenci de daha az düzeni bozup, yalandan sakınacaktır. 

Tablo 3. Sınıf İçinde İstenen Ve İstenmeyen Öğrenci Davranışları Nelerdir? Sorusuna İlkokulda 

Çalışan Öğretmenlerin Verdikleri Yanıtlardır 

Sınıf içinde istenen ve istenmeyen öğrenci davranışları nelerdir? 

Sınıf İçinde İstenen Öğrenci Davranışları f Sınıf İçinde İstenmeyen Öğrenci Davranışları f 

Dersi aktif şekilde dinlemesi 8 Temiz olmama 6 

Saygılı ve ahlaklı olmak 7 Ders malzemelerini getirmeyen 5 

Ders malzemeleri hazır gelmeleri. 5 Söz hakkı almadan konuşması 5 

İzinsiz konuşmama 5 Küfür ve argo konuşan 5 

Derse hazırlıklı gelinmesi 4 Saygısız ve ahlaksız davranışlar sergileyen 4 

Verilen görev yerine getirilmesi 4 Dersi dinlememek 4 

Temiz olmak 4 Devamsızlığı alışkanlık haline getiren 3 

Derse katılımda bulunması 3 Arkadaşlarının ve öğretmeninin sözünü kesme 3 

Sınıf kurallarına uyması 3 Arkadaşları ile gereksiz konuşmaları 3 

Derse zamanında gelmek 2 Arkadaşlarıyla fısıldaşmak,konuşmak 2 
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İlkokulda çalışan öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre öğretmenlerin sınıf içinde  en çok 

yapılmasını istediği öğrenci davranışları dersi aktif şekilde dinlemesi (8) ve öğrencilerin saygılı ve 

ahlaklı olasıdır (7) dır. Öğretmenlerin  sınıf içinde en çok yapılmasını istemediği davranış ise 

öğrencilerin temiz olmaması (6) ve söz hakkı almadan konuşması (5), Küfür etmesi ve argo kelimeler 

kullanması (5) ve ders malzemelerini getirmemesidir (5). Bunlara  ilişkin bazı öğretmen görüşleri 

"istenen öğrenci davranışları: Söz alarak konuşan, sınıf kuralarına uyan, temiz ve saygılı olan iken 

istenmeyen öğrenci davranışları: Söz almadan konuşan, ödevlerini yapmayan, saygısız davranan ve 

temiz olmayandır" (Ö.8). "Derslerine çalışan ve derse katılan öğrenci istenen, dersin düzenini 

bozan,gereksiz konuşan istenmeyen öğrenci davranışıdır" (Ö.15). Sınıf içinde istenen öğrenci 

davranışlarına ilkokul öğretmenlerinin verdiği cevaplarda en çok öğrencinin, dersi aktif bir şekilde 

dinlemesi ve saygılı ve ahlaklı olmasıdır. Buradan öğretmenin dönüt almak istemesi, öğrencilerin dersi 

ne derece algıladıklarını ve öğretmenin kullandığı yöntem ve tekniğin ne kadar etkili olduğunu 

görmek istemesi anlaşılmaktadır. Alınan dönüte göre uygulanılacak yeni yöntem, öğrencileri başarıya 

biraz daha yaklaştıracaktır.  

Tablo 4. Sınıf İçinde İstenen Ve İstenmeyen Öğrenci Davranışları Nelerdir? Sorusuna Ortaokulda 

Çalışan Öğretmenlerin Verdikleri Yanıtlardır  

Sınıf içinde istenen ve istenmeyen öğrenci davranışları nelerdir? 

Sınıf İçinde İstenen Öğrenci Davranışları f Sınıf İçinde İstenmeyen Öğrenci Davranışları f 

Saygılı ve ahlaklı olmak 6 Devamsızlığı alışkanlık haline getiren 4 

Sınıf kurallarına uyan 6 Derse hazırlıklı gelmeyen 4 

Derse katılımda bulunan 3 Arkadaşlarıyla fısıldaşmak,konuşmak 4 

Bilmediğini sorabilen 3 Saygısız ve ahlaksız davranışlar sergileyen 4 

İzinsiz eşya kullanmayan  3 Zararlı alışkanlıklarının olması 3 

Görev ve sorumluluklarını yerine getiren 3 Küfür ve argo konuşan 3 

Temiz olmak 3 Dersi dinlemeyen 3 

Ders dışı faaliyetlerde bulunmayan 2 Arkadaşlarının ve öğretmeninin sözünü kesme 3 

İzinsiz konuşmama 1 Temiz olmama 3 

Derse geç gelmeyen 1 Ders malzemelerini getirmeyen 1 

      

Ortaokulda çalışan öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre öğretmenlerin sınıf içinde  en çok 

yapılmasını istediği öğrenci davranışları saygılı ve ahlaklı olmaları (6)  ve sınıf kurallarına uymaları 

(6) dır. Öğretmenlerin sınıf içinde en çok yapılmasını istemediği davranış ise, öğrencilerin derse 

hazırlıklı gelmemesi (4) saygısız ve ahlaksız davranış sergilemesi (4), derste arkadaşlarıyla fısıldaşıp 

konuşması (4) ve devamsızlığı alışkanlık haline getirmesidir (4). Bunlara  ilişkin bazı öğretmen 

görüşleri "sınıf içinde istenen öğrenci davranışları: devamsızlık, davranış bozukluğu, etik ve ahlaki 

değerlere uygun davranmama, sınıf içi kurallara uymama, derse hazırlıksız gelme, konuşmak için 

uygun zamanı seçememe, derse katılmama ve dinlememe iken sınıf içinde istenen öğrenci 

davranışları: derse hazırlıklı gelme, etkin katılım, konuşmak için uygun zamanı seçme ve söz hakkı 

alma, görev ve sorumluluklarını yerine getirme ve öğrenmeye istekli olma" (Ö.36). "Öğrencinin 

sorumluluk almaması, verilen ödevleri zamanında yapmaması, derse sürekli geç kalmayı alışkanlık 

haline getirme, sınıfta diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmaya çalışma, sürekli devamsızlık yapma, 

dersin akışını bozma vb. istenmeyen öğrenci davranışlarıdır. İstenen öğrenci davranışları: Derse 

zamanında gelme, verilen görev ve sorumlulukları yerine getirme, derste öğretmeni dinleme ve göz 

teması kurma, yaptığı yanlıştan dolayı özür dileyebilme, saygılı olma, okul ve sınıf kurallarına uyma 

vb. " (ö.23). Sınıf içinde istenen öğrenci davranışlarında saygılı ve ahlaklı olmak  ve sınıf kurallarına 

uymak ilk sırada yer almaktadır. Bunu öğrencilerin ortaokul yaş dönemi olan ergenlik dönemi 
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başkaldırılarına karşı verilen cevaplar olarak niteleyebiliriz. Bulundukları dönem özellikleri nedeniyle 

kurallara aykırı davranabilen öğrenciler kazanılamazsa saygısız davranışlarda da bulunabilecektir. 

Böylece bu dönem öğrencilerine daha arkadaşça yaklaşılmalı, gereken önlemler kişisel analizler 

yapılarak alınmalıdır. 

Tablo 5. İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Göre Öğretmen Tutumları Nelerdir? Sorusuna İlkokulda 

Çalışan Öğretmenlerin Verdikleri Yanıtlardır. 

İstenmeyen öğrenci davranışlarına göre öğretmen tutumları nelerdir? f 

Uyarmak 7 

Pekiştireçler sunma 6 

Görmezden gelmek 5 

Ceza verme 5 

İdare ile işbirliği yapma 4 

Aile ile görüşme 4 

Rehberlik servisine yönlendirme 3 

Model olmaya çalışılması 2 

Öğretim yöntemini ve tekniğini değiştirerek 2 

Pekiştireçten mahrum bırakarak 2 

 

İlkokulda çalışan öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre öğretmenlerin istenen ve istenmeyen 

davranışlara karşı tutumları en çok  öğrenciyi uyarmak (7) ve öğrenciye pekiştireçler sunma (6) dır. 

Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri "Uyarıda bulunarak, görmezden gelerek, sınıf kuralları 

oluşturarak istenmeyen davranışları önlemeye çalışmaktayım" (Ö.4). "İstenen davranışlara olumlu 

pekiştireçler vererek davranışları ödüllendiririm. Yıldız vermek, aferin yazmak bazen çikolata, şeker 

vermek gibi. İstenmeyen davranışlar karşısında ise ufak cezalar veririm. Örneğin en sevdiği etkinlikten 

yani şarkı söylemek, top oynamak gibi o gün mahrum bırakırım. Yıldız tablosundan yıldız eksiltirim" 

(Ö.11). "istenen davranışları sergileyen öğrenciler, ödüllendirilir ve takdir edilir, istenmeyen davranış 

sergileyenler ise bazen görmezden gelinir, bazen öğrenci uyarılır ve olumlu davranış için teşvik edilir 

" (Ö.8). İlkokulda istenmeyen öğrenci davranışlarına göre öğretmen tutumlarında uyarmak ve 

pekiştireç sunmak en çok kullanılanıdır. Uyarmak, rahatsız olduğunun sinyalini vermekse en çok 

kullanılan olması olasıdır.  

Tablo 6.İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Göre Öğretmen Tutumları Nelerdir? Sorusuna Ortaokulda 

Çalışan Öğretmenlerin Verdikleri Yanıtlardır 

İstenmeyen öğrenci davranışlarına göre öğretmen tutumları nelerdir? f 

İyi davranışları pekiştirmek 7 

Uyarmak 7 

Bireysel görüşme yapma 6 

Veli işbirliği yapma 5 

Görmezden gelme 5 

Ceza vermek 2 

Pekiştireçten mahrum bırakma 2 

Öğretmenin kendi yöntemini sorgulaması 2 

Rehberlik servisine yönlendirme 2 

Model olmaya çalışma 1 

 

Ortaokulda çalışan öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre öğretmenlerin istenen ve 

istenmeyen davranışlara karşı tutumları en çok  öğrenciyi uyarmak (7) ve öğrenciye pekiştireçler 

sunma (7) dır. Bunu bireysel görüşme yapmak izlemektedir (6). Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri 

"İstenmeyen öğrenci davranışları sözlü uyarılarak veya engellenerek kontrol altına alınması gerekir. 
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İstenilen öğrenci davranışı ise pekiştireçle değerlendirirlir" (Ö.32). "Genellikle iyi olan davranışları 

pekiştirmeye çalışıyorum, istenmeyen davranışta ise sözlü veya sözsüz uyarılarda bulunuyorum. 

Ahlaki konularda yanlış yapmadıkları müddetçe konuşarak uyarı yapıyorum, aksi durumda ceza veya 

fiziki şiddete başvuruyorum" (Ö.24). "Derslerimi eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. İstenmeyen 

davranış gösteren öğrencilerimle konuşarak davranışın yanlışlığını anlatıyorum. Olumlu davranışlar 

için de pekiştireç kullanıyorum" (Ö.36). Ortaokulda istenmeyen öğrencilere karşı öğretmen 

tutumlarında uyarma ve iyi davranışı pekiştirmek ilk sırayı almaktadır. Uyarmak ilkokul 

öğretmenlerinin tutumlarında  da ilk sırayı almaktaydı. Demek ki uyarı çeşitli yolla yapıldığında 

öğrenciler üzerinde oldukça etkili olan bir yöntemdir. İyi davranışı pekiştirmek de takdir görmeyi 

bekleyen ve örnek gösterilmekten hoşlanan öğrenciyi onure ettiğinden en çok kullanılan 

yöntemlerdendir. Sosyal öğrenmeyle takdir görmenin önemini fark eden öğrenci  örnek davranışlar 

sergilemeye başlayacaktır. 

Tablo 7. İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Nasıl Çözüyorsunuz? Sorusuna İlkokulda Çalışan 

Öğretmenlerin Verdikleri Yanıtlardır. 

İstenmeyen öğrenci davranışları nasıl çözülüyor? f 

Veli desteğinin alınması 6 

Okul idaresi ile işbirliği yapılarak 5 

Görmezden gelerek 5 

Uyarıda bulunarak 4 

Öğrenciyle birebir görüşme 3 

Ceza vererek 3 

Rehberlik servisine yönlendirme 3 

Olumlu davranışları ödüllendirerek 3 

Pekiştireçten mahrum bırakarak 3 

Birlikte kurallar oluşturarak 2 

Sorunu ve sebebini tespit ederek 1 

 

İlkokulda çalışan öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre öğretmenlerin istenmeyen 

davranışları nasıl çözdüklerinde en çok veli desteğine başvurulması (6), okul idaresi ile işbirliği 

yapılması (5) ve görmezden gelme (5) olarak sıralanmıştır. Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri 

"Sözlü uyarı yaparak, aileyle görüşerek ve idareye bilgilendirme yaparak (Ö.15). "Olumsuz 

davranışları önce görmezden gelirim, sonra çocuğu uyarırım. Tekrarlaması durumunda veli ile 

iletişime geçerim. Daha ciddi durumlarda okul idaresinden yardım isterim (Ö.13). "İstenmeyen 

öğrenci davranışını çözmek için çocukla konuşurum ama davranış devam ederse veli ile işbirliği 

yaparım” (Ö.11). İstenmeyen öğrenci davranışlarına karşı ilkokul öğretmenlerinin çözüm yolları 

arasında en çok tercih edilenler veli desteğini almak, okul idaresiyle işbirliği yapmak ve sorunun 

önemine bağlı olarak görmez gelmedir. Veli desteği üçlü sac ayağın ayrılmaz parçası olduğundan en 

çok  bu yöntemin tercih edilmesi oldukça normaldir. Böylelikle öğretmen öğrenciyi daha iyi takip 

edip, istenilen davranış sergilemesinde daha kolay yol alacaktır. Sorunların ilk etapta görmezden 

gelinmesi davranışın pekişmemesini sağlayacaktır. Böylece yavaş yavaş olumsuz davranışlar 

söneceğini düşündüğünden öğretmenlerimiz bu seçeneği kullanmaktadırlar. 
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Tablo 8. İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Nasıl Çözüyorsunuz? Sorusuna Ortaokulda Çalışan 

Öğretmenlerin Verdikleri Yanıtlardır. 

İstenmeyen öğrenci davranışları nasıl çözülüyor? f 

Uyarıda bulunarak 8 

Veli desteğinin alınması 7 

Öğrenciyle birebir görüşme 5 

Ceza vererek 5 

Görmezden gelerek 5 

Okul idaresi ile işbirliği yapılarak 4 

Sorunu ve sebebini tespit ederek 3 

Olumlu davranışları ödüllendirerek 2 

Pekiştireçten mahrum bırakarak 1 

Rehberlik servisine yönlendirme 1 

Çözüm bulamıyorum 1 

Birlikte kurallar oluşturarak 1 

  

Ortaokulda çalışan öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre öğretmenlerin istenmeyen 

davranışları nasıl çözdüklerinde en çok uyarıda bulunmak (8), veli desteği almak (7) ve görmezden 

gelme, ceza verme ve öğrenciyle bireysel görüşme yapma (5)  onu takip etmektedir. Buna ilişkin bazı 

öğretmen görüşleri" istenmeyen öğrenci davranışlarında direk kendisini uyararak, tatlı sert cezalar 

uygulayarak önlemeye çalışırım. Daha da olmazsa veli ile görüşürüm" (Ö.29). "Sözlü uyarı yaparak, 

aileyle görüşerek ve idareye bilgi vererek çözüm yolu bulmaya çalışırım” (Ö.21). "Sürekli ikaz, 

örnekleme, sohbet yoluyla çözümlemeye çalışıyorum. Sorun daha ileri boyutta ise rehberlik servisine, 

sonrasında da aile ve okul idaresi ile irtibata geçip gerekli uyarılarda bulunarak çözüm yoluna 

giderim" (Ö.22). İstenmeyen öğrenci davranışlarına karşı ortaokul öğretmenlerinin çözüm yollarında 

en çok tercih edilenler uyarıda bulunmak ve veli desteğini almak. İlkokul öğretmenlerinin de en çok 

tercih ettiği veli desteği alma burada da vurgulanmıştır. Veli, okul ve  öğrenci üçlüsü ne derece 

başarılıysa öğrenci ve kurum da o derece başarılıdır diyebiliriz. Böylece veli desteğinin ilkokulda da 

ortaokulda da en çok tercih edilen yöntem olduğunu görmekteyiz. En az sergilenen tutum ise 

pekiştireçten mahrum bırakmak, rehberlik servisine yönlendirmek, birlikte kurallar oluşturmaktır ve 

bu cevapların yanında çözüm bulamadığın söyleyen de olmuştur. Çözüm bulamamak bence kaçış 

yoludur. Öğrenciyi tanımayan ve yeterli  yöntem ve teknik becerisi olmayan öğretmenler bu yolu 

tercih etmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sınıf içinde istenen ve istenmeyen davranışlar sorusuna ilkokul öğretmenlerin istenen 

davranışa  en çok verdiği cevap dersi aktif şekilde dinlemesidir. Bunu saygılı ve ahlaklı olmak takip 

etmektedir. Ortaokul öğretmenlerinin en çok verdiği cevap ise sınıf kurallarına uyan ve saygılı ve 

ahlaklı olmak cevabıdır. Saygılı ve ahlaklı olmak her iki okul kurumlarında da ortak verilen cevaptır. 

İlkokulda, sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarında öğretmenlerin verdiği cevaplar temiz olmama ve 

onu söz hakkı almadan konuşma, küfür etme ve argo konuşma ve ders malzemelerini getirmeme takip 

etmektedir. Ortaokulda ise sınıfta  istenmeyen öğrenci davranışlarını derse hazırlıklı gelmeme, 

devamsızlığı alışkanlık haline getirme cevabı verilmiştir.  

İstenmeyen öğrenci davranışlarına karşı öğretmen tutumları sorusuna ilkokul öğretmenlerinin 

verdiği cevap uyarmak ve pekiştireç sunma iken ortaokul öğretmenlerinin de verdiği cevaplar uyarmak 
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ve pekiştireç sunma. Bu cevaplardan da anlaşılabileceği gibi ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin 

istenmeyen davranışlar için tutumları ortaktır. 

İstenmeyen öğrenci davranışına karşı çözüm yolunuz sorusuna ilkokul öğretmenleri en çok 

uyarıda bulunma ve okul idaresi ile işbirliği yapma cevabını verirken ortaokul öğretmenleri veli 

desteğinin alınması ve okul idaresi ile işbirliği cevabını vermektedir. Buradan okul idaresi ile işbirliği 

yapma cevabının ortak olduğunu görmekteyiz. İstenmeyen davranışın son aşamasında destek alınması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgular ve sonuçlar neticesinde aşağıdaki 

öneriler geliştirilmiştir: 

Dersler daha çok öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerle işlenmeli, öğrenciler, etkinliğin 

merkezinde olmalı. İstenmeyen davranış sergilemesini engellemek için öğrenciye sorumluluk 

yüklenmeli ve düzeyine uygun görev verilmeli. Kurallar öğrencilerle beraber oluşturulmalı. Öğretmen 

derse hazırlıklı ve donanımlı gelmelidir.  Sınıfta yapılacak etkinliklerin amacı öğrencilerle 

belirlenmelidir.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sınıf ve okul 

ortamında karşılaştığı istenen ve istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara karşı görüşlerini , 

istenmeyen öğrenci davranışlarını nasıl çözdüklerini belirlemektir. Bu amaçla yapılan çalışmada  nitel 

araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler hazırlanan sorular vasıtasıyla liselerde görev yapan 60 

öğretmenden elde edilmiştir.  Öğretmenlerden elde edilen bilgiler incelenerek nitel çözümleme 

yöntemine tabi tutulmuştur.  

Sonuçlara genel olarak bakıldığında: Fen lisesi, Anadolu lisesi ve meslek lisesinde çalışan 

öğretmenlerin istenen ve istenmeyen öğrenci davranışları ve istenmeyen öğrenci davranışlarıyla baş 

etmede kullanılan yöntemler bakımından benzer görüşler sergiledikleri ortaya çıkmıştır. Bu 

doğrultuda, öğretmenler okulda istenen öğrenci davranışlarını   ahlaki ve toplumsal kurallara uygun 

davranışlar sergilemek, okula ve derslere karşı ilgili olmak, sorumluluklarını bilmek biçiminde ifade 

ederken; istenmeyen öğrenci davranışlarını, disiplinsiz davranışlar sergilemek, zararlı alışkanlıklar 

göstermek, çevreyi rahatsız etmek, sorumsuz olmak,  olarak ifade etmişlerdir. Benzer bir biçimde 

öğretmenler, sınıf içinde istenen öğrenci davranışlarını, derse hazırlıklı gelmek, kurallara uymak, 

verilen görevi yerine getirmek leri: sınıf içinde istenmeyen öğrenci davranışlarını, izinsiz konuşulması, 

bıkkınlık, isteksizlik ve ilgisizlik, motivasyonu engelleyecek davranışlar olarak belirtmişlerdir. 

İstenmeyen öğrenci davranışlarına göre öğretmen tutumlarının, olumlu davranışların desteklenmesi, 

pekiştirme, ödüllendirme, model olmaya çalışılması olduğu görülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Öğretmen, öğrenci, davranış, okul 

The Opinions of Teachers About Desirable and Undesirable Student Behaviours  in High Schols  

ABSTRACT 

This research aims to determine the opinions of teachers working in high schools about the desirable 

and undesirable student behaviours they encounter in class and school setting and how they deal with these 

behaviours. In order to determine  the attitudes of teachers,  qualitative research method was used and the data of 

the research were collected by the questions which were applied to sixty teachers working in high schools.   The 

data were analysed with qualitative analysis method.  
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According to the findings, it was revealed that the teachers working in science high schools, Anatolian 

high schools and vocationals high schools have similar opinions about the desirable and undesirable student 

behavious and the methods they applied to deal with these  behaviours.  In this sense, while the teachers 

identified desirable student behaviours in schools as exhibiting  appropriate behaviours for social and ethical 

behaviours, attending to school and  classes, knowing his/her responsibilities and they identified undesirable 

student behaviours in schools as  exhibiting undisciplined behaviours , showing harmful habits, disturbing the 

environment and being irresponsible.  Similarly, while  the teachers stated desirable student behaviours in classes 

as coming to class prepared, obeying the rules, doing their duties, they referred undesirable student behaviours as 

talking without permission, boredom and  unwillingness.  Lastly, the teachers stated the methods they applied  to 

deal with undesirable student  behaviours. as supporting positive student behaviours, reinforcement, rewarding  

and being a model for students. 

Key Words: Teacher, student, behavior, school 

 

GİRİŞ 

Okullar, öğrencilerin sosyalleşmesi açısından aileden sonra gelen en önemli alanlardan birini 

oluşturmaktadır. Öğretmenler, hem bu sosyalleşme ortamında bulunması hem de rol model olması 

açısından bu süreçte çok önemli bir yere sahiptir. Öğretmenlerin öğrencilerinin akademik ve psiko-

sosyal gelişimlerinde rolleri büyüktür. Dolayısıyla istenmeyen öğrenci davranışlarının ortadan 

kaldırılmasında temel görev öğretmenlere düşmektedir. 

İstenmeyen öğrenci davranışları büyük bir çoğunlukla kişinin kendisini etkilemesine rağmen 

ortamda bulunan diğerlerini de etkilemekte ve zamanın verimsiz bir şekilde amacından uzak 

kullanılmasına neden olmaktadır. İstenmeyen öğrenci davranışları ile sık karşılaşılan sınıflarda, sınıf 

düzeni de sık sık bozulur ve öğretmenler zamanlarının çoğunu öğretmenlik görevlerinden çok, bu 

davranışları kontrol etmek için harcamak zorunda kalırlar (Sadık, 2006). Öğretmenlerin,  üst düzeyde 

öğretim faaliyetlerinde bulunabilmesi ve öğrencilerin derse katılma oranlarının yükselmesi için sınıf 

yönetimi ve istenmeyen öğrenci davranışlarını ortadan kaldırma konularında yeterli bilgiye sahip 

olması ve bu bilgiyi kullanabilme yeteneğinin olması gerekmektedir (Özer, Gelen ve Duran, 2016). 

İstenmeyen davranışlar, öğretmenlerin meslek hayatı süresince sıklıkla karşılaştığı durumlardır. Bu 

davranışları ortaya çıkaran çok sayıda etken bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını disiplin eksikliği, 

psikolojik sorunlar, kültürel faktörler olarak sıralamak mümkündür. İstenmeyen davranışlar eğitim 

sürecinin istenmeyen ancak ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle esas olan bu davranışların eğitim ve 

öğretim sürecinde kontrol edilebilmesi, eğitim çalışmalarını engellemeyecek şekilde yönetilmesidir.  

Bu bağlamda araştırmanın amacı; ortaöğretim kurumlarında karşılaşılan istenmeyen öğrenci 

davranışlarını ve bunlara karşı oluşturulan öğretmen tutumlarını ortaya koymaktır. Bu kapsamda farklı 

tür liselerde çalışan öğretmen görüşlerine başvurulmuştur. Bu sayede ortaöğretim kurumlarında 

karşılaşılabilecek istenmeyen öğrenci davranışlarının önceden görülmesi ve öğretmen tutumlarının 

belirlenmesi ve eğitimin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara 

cevaplar aranmıştır: 

1) İstenen ve istenmeyen öğrenci davranışını tanımlayınız 

2) Sınıf içinde istenen ve istenmeyen öğrenci davranışları nelerdir? 
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3) Bu davranışlara karşı tutumunuz nasıl olmaktadır?  

4) İstenmeyen öğrenci davranışlarını nasıl çözüyorsunuz? 

Karşılaşılan istenmeyen davranışların çözülmesi ve ortadan kaldırılmasında öğretmenlerin 

konuya nasıl yaklaştıkları önemlidir. Öğretmen bu sorunlarla nasıl baş edeceğini önceden bilmeli ve 

kendini bu konuda geliştirmelidir. Bu konuda sınıfta öğretmen şu süreçlere dikkat etmelidir fiziksel 

ortamın yönetebilmeli, insanlar arası ilişkileri yönetebilmeli, programlama yapabilmeli, davranışları 

yönetebilmeli ve zamanı etkili kullanabilmeli.  

Ortaöğretim öğrencileri incelendiğinde hepsinin farklı bir çevreden, farklı bir aile yapısından 

geldiği görülebilmektedir. Dolayısıyla bu kadar farklı insanın bir arada olmasından dolayı da farklı 

sorunlar ve istenmeyen davranışlar ortaya çıkabilmektedir ve yaşanabilmektedir. Olumsuz davranışa 

karşı kısa dönemli çözümler sadece anlık çözümlerdir uzun bir süreç içerisinde olayı tam olarak 

engelleyemeyecek ve dolayısıyla da bitiremeyecektir. Okulu ilgilendiren bütün çevre faktörleriyle 

birlikte çalışarak sorunları beraberce çözme çalışmak anlık çözümlerin tersine uzun vadeli çözümlerdir 

ki asıl yapılması gereken de budur. Çünkü olayın tamamen ortadan kaldırılması gerekir. 

Öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarını önlemek için uzun vadeli yöntemleri kullandıkları ve 

sorunu bu şekilde aşmaya çalıştıkları ortaya çıkmıştır (Keskin, 2009).  

Öğretmenin öğrencileriyle ilgilenmesi öğrencilerinin motivasyonlarını arttıracak ve olumlu 

davranışlar göstermeleri konusundaki isteklerini de en üst seviyeye çıkaracaktır. Fakat burada önemli 

olan öğretmenin öğrenciye uygun olan davranışı sonrasında bu ilgisini göstermesidir. Aksi takdirde 

olumsuz davranışları pekişmiş olur ki öğretmen artık bu olumsuz davranışlarla baş edemez bir duruma 

gelir. Olumlu davranışları artırmak ve süreklilik kazanmasını sağlamak için pekiştirirken olumsuz 

davranışların azalması ve ortadan kaldırılması için yapmamız gerekenler vardır. Süreklilik 

kazandırmak davranışların amaca ulaştırması açısından çok önemlidir. Öğrencinin sadece olumlu olan 

davranışları ödüllendirilirse öğrenci kendisinden ne beklenildiğini daha iyi kavrayacak ve bu 

doğrultuda hareket ederek istenmeyen davranışları da önlenmiş olacaktır (Duran, 2002). 

Çoğu zaman öğrencilere ceza uygulanması öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkileri olumsuz 

yönde etkileyecektir. Çünkü öğrenci arkadaşları arasında kötü duruma düştüğünü hissedecek ve 

öğretmenine karşı olumsuz bir tutum sergileyecek, öğretmeni ile arasına seviye koyacaktır. Ceza 

öğretmenle öğrenci arasındaki olumlu iletişimi de büyük ölçüde engelleyecektir. Ceza 

uygulanmasında öğrenciye neyi uygulaması ya da neyi yapmaması gerektiği anlatılmazsa öğrenci bu 

süreçten olumsuz bir şekilde etkilenecektir. Ceza uygulandığında öğrenci çok fazla olumsuz duygu 

yaşayacak ve öğrenme noktasında olumlu bir yaşantı içerisine giremeyecektir. Amacımız olan 

öğrenme olumsuz bir şekilde etkilenecektir (Senemoğlu, 2005).   

Liselerde öğrencilerin disiplin kuruluna sevk edilmesi ya da ceza alması olumsuz yönde 

etkilenmelerine sebep olabilmektedir, kendilerini artık çözümsüz gibi düşünebilirler. Disiplin kuruluna 

sevk edilip ceza alan bir öğrencide öğrenmeyi engelleme, okuldan soğutma, korku,  nefret gibi güçlü 

duygusal tepkiler oluşabilir ve bu tepkiler cezayı veren kişi ile birleşerek öğretmene, okula ve derse 

yönelik olumsuz duygular geliştirmesine yol açabilir. İstenen davranışların oluşturulması için, istenen 
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biçimde davranışlar pekiştirilerek, bunların diğerlerine model oluşturulması sağlanmalıdır (Erden ve 

Akman, 1997). 

Sınıftaki sürecin iyi işlemesinde yönetilmesinde diğer birçok faktör olmasına rağmen en etkili 

olan unsur öğretmendir. Öğretmen öğretimin nasıl işleyeceğini bilmenin yanında süreç içerisinde 

karşılaşacağı sorunların da üstesinden gelebilmelidir. Etkin olan öğretmen en başta planlı olmak 

zorundadır. Aynı zamanda iletişimi çok iyi olmalı, farklı araç gereçleri ve farklı öğretim etkinlik ve 

yöntemlerini de çok iyi uygulayabilmelidir (Şahin, 2011). Eğer öğretmen sınıf yönetimini çok iyi ve 

etkin bir şekilde sağlayabilirse karşısına çıkabilecek birçok sorunu da daha başından halletmiş olur 

(Dilekmen, 2008). 

Okullarda yaşanan istenmeyen davranışlar incelendiğinde davranışlar sadece öğrencinin 

kendini değil sınıftaki arkadaşlarını, okulunu, ailesini ve hatta çevresini bile olumsuz bir şekilde 

etkileyebilmektedir. Bunun için daha olmadan istenmeyen davranışlar engellenme yoluna gidilmeli, 

önleyici tedbirler alınmalı süreçten herkesin olumsuz bir şekilde etkilenmeden çıkması sağlanmalıdır. 

Bunun için istenmeyen davranışı oluşturan, ortaya çıkmasına neden olan faktörler çok iyi araştırılarak 

ortadan kaldırılmalıdır. Hem öğretmenin hem de öğrencinin istediği ve beklediği davranışlar 

karşılanırsa sorunlar da ortadan kalkacaktır (Özer, 2014). İstenmeyen öğrenci davranışlarını nasıl en 

aza indirilebileceği konusundaki en etkin strateji öğrencilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerinin bilinmesi 

ve bunların olanaklar ölçüsünde karşılanmasıdır (Sezgin ve Duran, 2010). Sınıf dışındaki olumsuz 

yaşantılar sınıf içinde de istenmeyen davranışların öğrenciler tarafından gösterilmesine neden 

olabilmektedir. Öğretmen hem sınıf içinde hem de sınıf dışındaki olayları birlikte değerlendirerek bu 

olumsuz öğrenci davranışlarını önlemek için davranışların sebeplerini bilmeli ve yönetmeyi 

başarabilmelidir. İstenmeyen öğrenci davranışlarının çözümünde kullanılan bir  yöntem her koşulda 

aynı sonucu vermeyebilir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Liselerde karşılaşılan istenmeyen öğrenci davranışlarını ve buna bağlı öğretmen tutumlarını 

ortaya çıkarmayı hedefleyen bu çalışma nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma, insanın kendi sırlarını 

çözmek ve kendi çabasıyla biçimlendirdiği toplumsal sistemlerin derinliklerini keşfetmek üzere 

geliştirdiği bilgi üretme yollarından birisidir (Özdemir, 2010: 326).  

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 öğretim yılında Samsun ili Vezirköprü ilçesi 

merkezinde bulunan üç farklı lise türünde (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi) görev yapan 

toplam 60 öğretmen oluşturmaktadır. Her bir lise türünden 20 öğretmen araştırmaya gönüllü olarak 

katılmıştır.  

Veri Toplama Aracı  

Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formuna son şekli verilmeden önce yeterince 
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uzman görüşüne başvurulmuştur. Geçerlik ve güvenirliği arttırmak için araştırmaya katılan 

öğretmenlerin gönüllülüğünün sağlanması konusunda gerekli özen gösterilmiştir.  Görüşme formunda 

öğretmenlere yönelik dört soru bulunmaktadır. Form: İstenilen ve istenmeyen öğrenci davranışlarını 

tanımlayınız, sınıf içinde istenilen ve istenmeyen öğrenci davranışları nelerdir?, istenmeyen öğrenci 

davranışlarına karşı tutumunuz nasıldır? ve istenmeyen öğrenci davranışlarını nasıl çözüyorsunuz? 

Sorularından oluşmaktadır. Öncelikle istenmeyen öğrenci davranışları sorularak örneklendirmeleri 

istenmiştir. İkinci aşamada sınıf içinde istenmeyen öğrenci davranışları sorgulanarak 

örneklendirmeleri istenmiştir. İstenmeyen öğrenci davranışlarına karşı öğretmen tutumları sorgulanıp 

nasıl bir tutum içerisinde olduklarını yazmaları istenmiştir. Buldukları çözüm yollarını 

örneklendirmeleri istenmiştir. Görüşmeler 30-35 dakika sürmüştür.  

Verilerin Analizi 

Veriler analiz edilirken öncelikle öğretmenlerin her bir soruya verdikleri cevaplar incelendi. 

Kodlanan verilerin genel temaları belirlendi. Elde edilen bulgular incelendi ve yorumlandı. 

Araştırmamız dört ana sorudan oluşmaktadır. Her bir soruya verilen cevaplar,  benzer niteliklere göre 

gruplandırılmıştır. Elde edilen grup sayısının niceliğinin çok olmaması istenilen soruya verilen 

cevapların birbirine oldukça yakın olduğunu göstermektedir. Çalışmasında sorulara verilen cevaplar 

analiz edilmiş ve birbirlerine tutarlı olup olmadığı gözlenmiştir. Bulgular anlamlı bütünlük sağlanarak 

açıklanmış ve gerçeklere ulaşılmıştır. Sorularla ilgili yaşantılar ortaya çıkarılması için açık uçlu sorular 

sorulmuş ve detaylı cevaplar alınmıştır. Ayrıca elde edilen ham veriler incelenmek üzere saklanmıştır. 

Sonuçta veriler içerik analizine uygun olarak çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler daha 

önce belirlenen ana temalara göre özetlenmiştir. 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgular, liselerde karşılaşılan istenmeyen 

öğrenci davranışları ve buna ilişkin öğretmen tutumlarından alıntılar yapılarak özetlenmiştir. Liselerde 

(Fen, Anadolu ve Meslek  Lisesi) istenmeyen öğrenci davranışları ve buna ilişkin öğretmen tutumları 

aşağıdaki gibi tablolar şeklinde açıklanmıştır. Gereken açıklamalar ilgili tablonun altına yapılmıştır. 

Araştırma Bulguları 

Bu bölümde, öğretmenlere göre istendik istenmedik öğrenci davranışları ve buna ilişkin 

öğretmen tutumları yer almaktadır. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulgular tablo haline 

sunulmuştur. 

Fen Liselerine İlişkin Bulgular 

Tablo 1. Fen Lisesinde Çalışan Öğretmenlerin İstenen ve İstenmeyen Öğrenci Davranışları Nelerdir? 

Sorusuna İlişkin Bulgular. 
 

İstenen Ve İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Tanımlayınız. 

İstenen Öğrenci Davranışları n İstenmeyen Öğrenci Davranışları n 

Ahlaki ve toplumsal kurallara uygun davranışlar 

sergilemeleri. 
8 Disiplinsiz davranışlar sergilemesi 4 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

780 

Okula ve derse karşı ilgili olunması 7 Zararlı alışkanlıklar. 2 

Ülkesini ve milletini seven 3 Çevrenin rahatsız edilmesi. 2 

Eğitim atmosferi ile uyumlu davranışlar sergilemesi 3 Kötü sözler söylemeleri 2 

Saygılı olma 3 Umursamaz davranışlar 2 

Öğrencilerin Hak ve Sorumluluklarını Bilmesi 2 Toplumun değer yargılarıyla ters düşmesi. 2 

Nerede, ne zaman ve nasıl konuşulacağının 

bilinmesi. 
2 Beklentileri karşılayamama 1 

Araştırmayı seven 2 Bağırarak konuşmaları 1 

Ödevlerini zamanında teslim eden. 2 
Öğretmene ve arkadaşlarına karşı saygısız 

davranılması 
1 

Ders dışındaki aktiviteleri de takip edilmeli 1 Derse geç gelinmesi 1 

 

Tablo 1 incelendiğinde, Fen Lisesinde çalışan öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre 

öğretmenlerin en çok yapılmasını istediği öğrenci davranışları ahlaki ve toplumsal kurallara uygun 

davranışlar sergilemeleri (8) ve okula ve derse karşı ilgili olunması (7) dır. Öğretmenlerin en çok 

yapılmasını istemediği davranış ise, öğrencilerin disiplinsiz davranışlar sergilemesi (4) dir. Bunlara 

ilişkin bazı öğretmen görüşleri: ”Türk örf ve adetlerine uygun ve ahlaklı değerlerin ön plana çıkarıldığı 

davranışlar sergilemesini isterim (Ö.6) ”. “İstenen öğrenci davranışları; derse ilgili, genel ahlaki 

kurallara uygunluk diye özetlenebilir (Ö.7)”. ”Toplumu gelenek görenek örf ve adetlerine uygun 

toplumca benimsenmiş davranışlar istenilen bir davranıştır. Toplumca hoş karşılanmayan davranışlar 

istenmeyen davranışlardır (Ö.14)”. ”Eğitim öğretimin akışını bozan disiplin dışı davranışlar 

istenmeyen öğrenci davranışlarıdır (Ö.2)” biçiminde ifade edilmiştir. Bu durum öğretmenlerin 

öğrencilerin genel ahlaki, toplumsal kurallara ve disiplin kurallarına uymalarını istediklerini 

göstermektedir. Okula ve derse karşı ilgi akademik başarıyı arttıracak ve ülkenin gelişmesine de katkı 

sağlayacaktır. Öğrencilerin eğitim ve öğretimin akışını bozucu davranışlar sergilemesi eğitim ve 

öğretimin amacından sapmasına yol açar ki bu da hiç istenilmeyen bir durumdur. Zamanın boşa 

harcanmasına neden olur. 

Tablo 2. Fen Lisesinde Çalışan Öğretmenlerin Sınıf İçinde İstenen ve İstenmeyen Öğrenci 

Davranışları Nelerdir? Sorusuna İlişkin Bulgular. 

Sınıf İçinde İstenen Ve İstenmeyen Öğrenci Davranışları Nelerdir? 

İstenen Öğrenci Davranışları n İstenmeyen Öğrenci Davranışları n 

Derse hazırlıklı gelinmesi 12 İzinsiz konuşulması 10 

Oluşturulan kurallara uyulması 6 Bıkkınlık, İsteksizlik ve İlgisizlik 6 

Verilen görev yerine getirilmeli 5 Motivasyonu engelleyecek davranışlar 4 

Öğrenme çabası içinde olmalı, anlamadığı yeri 

sormalı 
5 Öğrencinin derste uyuması 2 

Derse araç gereç getirmek 5 Öğrenmeye karşı kapalı olunması. 2 

Öğrencilerin, sınıfta başka birinin sözünü kesmeden 

bitene kadar dinlemesi. 
3 Dinlesem de anlayamıyorum saplantısı 1 

Öğrenciler ders esnasında dersi bozacak davranışta 

bulunmamalı. 
3 

Ders konusu ile ilgili olmayan cevaplar 

verilmesi 
1 

Öğrencilerin dikkatli olmaları 1   

Öğretmenin motivasyonunu bozmaması 1   

Sadece kendinin değil arkadaşlarının da gelişmesi 

için çalışması 
1   

Öğrencinin not tutması 1   

 

Tablo 2 incelendiğinde, Sınıf içinde istenen ve istenmeyen öğrenci davranışları nelerdir 

sorusuna öğretmenlerin büyük bir kısmı, sınıf içinde istenen öğrenci davranışına derse hazırlıklı 
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gelinmesi (12), öğretmenlerin yarısı da sınıf içinde istenmeyen öğrenci davranışına izinsiz 

konuşulması (10) olarak cevap vermişlerdir. Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri: ”Sınıf içinde 

istediğim en olumlu davranışın öğretmeni olsun, arkadaşı olsun bir başkası konuşurken onu sözünü 

bitene kadar sabırla dinlemesidir (Ö.6).”, “İstenen davranışlar sınıfa ders ve dokümanlarıyla hazırlıklı 

olarak gelmeleri (Ö.15), “Sınıf içinde eğer öğrenci kendinden beklenildiği üzere derse materyalini 

getiriyor ve dersin akışını bozacak şekilde konuşmuyorsa bu istenen bir davranıştır (Ö.18). ”Bu 

cevaplardan anlaşılacağı üzere öğretmenler öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerini ve izinsiz bir 

şekilde konuşarak dersin düzenini bozmamalarını istemektedir. Öğrenciler derse hazırlıklı bir şekilde 

geliyor, dersi dinliyor ve aktif bir şekilde katılıyorsa, izinsiz bir şekilde konuşarak arkadaşlarının 

dikkatlerini dağıtmıyorsa sınıf içinde istenilen ortam sağlanmış demektir. 

Tablo 3. Fen Lisesinde Çalışan Öğretmenlerin  İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Karşı Öğretmen 

Tutumları Nelerdir? Sorusuna İlişkin Bulgular. 

İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Göre Öğretmen Tutumları Nelerdir? n 

Olumlu davranışların desteklenmesi, pekiştirme, ödüllendirme 7 

Model olmaya çalışılması 2 

Öğrenciye dengeli davranılması ve seviyenin korunması. 1 

Öğrencilerin kırılmadan olumsuz davranışın düzeltilmesi 1 

Öfke kontrolü yapılması. 1 

Davranışın neden yanlış olduğunun sezdirilmesi. 1 

Öğrencinin hatasının farkına varmasının sağlanması 1 

Öğrencilere aşağılayıcı şekilde davranılmaması 1 

 

Tablo 3 incelendiğinde İstenmeyen öğrenci davranışlarına göre öğretmen tutumunuz nasıl 

olmaktadır sorusuna öğretmenlerin büyük bir kısmı derse hazırlıklı gelen öğrencilerin pekiştirilmesi ve 

ödüllendirilmesi (7) cevabını vermiştir. Buna ilişkin öğretmen görüşü: ”Olumlu davranışları, derse 

hazırlıklı gelmeyi genellikle motive edici cümlelerle pekiştirmeye çalışıyorum (Ö.7), “Olumlu 

davranışları destekleyen ve pekiştiren bir tutum sergilerim (Ö.10). ”  Buradan da anlaşılacağı gibi 

öğrencilerin yaptığı olumlu davranışların pekiştirilmesi öğrencilerin olumsuz davranışlarını 

azaltmaktadır. Bütün öğrenciler yaptıkları olumlu davranışların diğer öğrenciler ve özellikle 

öğretmenleri tarafından fark edilmesini ister. Öğretmenin bu konuda çok dikkatli olması 

gerekmektedir. Öğrencinin fark edilme ihtiyacının karşılanması yaptığı olumlu davranışların 

görülmesi ve pekiştirilmesi gerekmektedir. Bu davranış öğrencinin kendini çalışmaya yönlendirmesini 

ve istenmeyen davranışlar sergilemesi olasılığını azaltacaktır. 

Tablo 4. Fen Lisesinde Çalışan Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Nasıl 

Çözüyorsunuz? Sorusuna İlişkin Bulgular. 
 

İstenmeyen Öğrenci Davranışları Nasıl Çözülüyor? f 

Öğrencilerin uyarılması 15 

Birebir Konuşma 7 

Veli ile görüşülmesi 5 

Davranışın sebebinin araştırılması 5 

Disiplin kuruluna sevk edilmesi. 5 

Görmezden gelinmesi. 5 

Rehber Öğretmen İle Görüşülmesi 4 
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Öğrencinin derse katılması 3 

Öğrencinin davranışı üzerinde düşünmesini sağlamak. 3 

Nasihat etme 2 

Olumsuz davranış sergileyen öğrenciye ilgi ve alakası çerçevesinde görev verilmesi. 2 

Daha önceki olaylardan örnek vermek. 2 

Göz teması kurulması 1 

Öğrencinin gözlemlenmesi ve bu şekilde sorunun zaman içinde çözülmesi. 1 

 

Tablo 4 incelendiğinde, İstenmeyen öğrenci davranışlarını nasıl çözüyorsunuz sorusuna 

öğretmenlerin çoğu öğrencilerin uyarılması (15) ve bir kısmı da birebir konuşma (7) yanıtını vermiştir. 

Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri: ”Uyarı ile genellikle çözülüyor (Ö.3), ” Sürekli uyarıda 

bulunarak o davranışın yapılmaması gerektiğini nedeniyle birlikte anlatır ve bu davranışı tekrar 

sergilememesi gerektiğini ifade ederim (Ö.8), ”İstenmeyen davranışlarda uyarırım. Devam ederse 

birebir görüşme olur (Ö.14), ”Öğrenci okul kurallarına aykırı davranıyor ve ısrar ediyorsa kurallar 

konusunda onu uyarıyorum (Ö.18) biçiminde ifade edilmiştir. Uyarma yerine öğrencilerle birlikte 

kuralların belirlenmesi öğrenci üzerinde daha etkili olacaktır. Çünkü öğrencilerin önlerine hazır olarak 

kuralların konulması onların karşıt davranışlar sergilemesine yol açacaktır. Fakat tam tersi olarak eğer 

öğrenciler kuralları kendisi belirlerse kuralları neden koyduklarını ve kurallara uyulmadığında ne tür 

olumsuz sonuçlarlarla karşılaşacaklarını bilirlerse daha faydalı bir durum oluşacaktır. Öğrencilere bu 

bilinç kazandırılmalı ve birlikte hareket etmeleri sağlanmalıdır. 

ANADOLU LİSESİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Tablo 5. Anadolu Lisesinde Çalışan Öğretmenlerin İstenen ve İstenmeyen Öğrenci Davranışları 

Nelerdir? Sorusuna İlişkin Bulgular. 

İstenen Ve İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Tanımlayınız. 

İstenen Öğrenci Davranışları n İstenmeyen Öğrenci Davranışları n 

Saygılı Davranılması 10 Öğretmeni derse hazır şekilde bekleme  8 

Sorumluluklarını bilmesi. 5 Devamsızlık 4 

Ahlaki ve toplumsal kurallara uyulması. 4 Ders araç gereçlerinin eksik olması. 2 

Kılık Kıyafetine dikkat etmesi 4 Öğrenme sürecinin engellenmesi. 2 

Düzenli davranılması 2 Öğrenmeye istekli olma. 2 

Araştırmacı davranışlar. 2 Uyumsuz davranışlar sergileme 1 

Dikkatli davranılması. 1 Görevini yerine getirmeme 1 

Öz güvenin yüksek olması. 1 Amaçsız Davranma 1 

Kendisine hedef belirlemesi 1 Eşyaya zarar verme 1 

 

Tablo 5 incelendiğinde, Anadolu Lisesinde çalışan öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre en 

çok istenen öğrenci davranışı saygılı davranılması (10) , istenmeyen öğrenci davranışı ise öğretmeni 

hazır bir şekilde beklememesi (8) dir. Buna ilişkin öğretmen görüşleri: “Dersine hazır bir şekilde 

öğretmenini beklemesi, sınıf içinde öğretmenine karşı saygılı olması (Ö.26), ” İstenen öğrenci 

davranışları birbirlerine ve öğretmenlerine karşı saygılı olmaları (Ö.27), olarak belirtilmiştir. 

Öğretmenler öğrencilerden saygı beklemekte ve derse hazır bir şekilde öğretmeni bekleyerek bir 

anlamda zaman kaybını da önlemek istemektedirler. Ama hem öğrencilerin birbirlerine karşı hem de 

öğretmenlerine karşı saygılı olmasını sağlamakta öğretmenin rolü çok önemlidir. Öğrencinin derse 
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hazır bir şekilde öğretmeni beklemesi zaman tasarrufu açısından çok önemlidir. Çünkü konuların 

işlenmesinde ve öğrencilerin konuları anlamasında kolaylık sağlayacaktır. 

Tablo 6.  Anadolu Lisesinde Çalışan Öğretmenlerin Sınıf İçinde İstenen Ve İstenmeyen Öğrenci 

Davranışları Nelerdir? Sorusuna İlişkin Bulgular. 

Sınıf İçinde İstenen ve İstenmeyen Öğrenci Davranışları Nelerdir? 

İstenen Öğrenci Davranışları n İstenmeyen Öğrenci Davranışları n 

Derse aktif katılım 15 İzin almadan konuşma 6 

Sınıf kurallarına uyulması. 5 Motivasyonu engelleyecek davranışlar 5 

Ders araç-gereçlerini getirme 4 Sınıf içinde gezme 4 

Soru sorma 3 Ders dışı işlerle ilgilenme 4 

Derse hazırlıklı gelme 2 Saygısız hareketler 2 

Not tutulması 1 Arkadaşlarını rahatsız etme 2 

Karşılıklı olumlu iletişim. 1 Cep telefonlarıyla oyun oynamaları 1 

Dönüt vermesi 1 Sakız çiğneme 1 

Kendini tanıma 1 Derse karşı ilgisizlik 1 

  Öğrencilerin pasif olması 1 

 

Sınıf içinde istenen ve istenmeyen öğrenci davranışları nelerdir sorusuna öğretmenlerin büyük 

bir kısmı, sınıf içinde istenen öğrenci davranışına derse aktif katılım (15), öğretmenlerin yarısı da sınıf 

içinde istenmeyen öğrenci davranışına izinsiz konuşulması (6) olarak cevap vermişlerdir. Buna ilişkin 

bazı öğretmen görüşleri: ”Ders başladıktan sonra derse katılan ve konuşmayı bırakan öğrenci (Ö.29), 

”Derse aktif katılıp bir şeyler öğrenmek için uğraşan öğrenci istenen öğrencidir (Ö.35), Sınıf içinde 

istenen öğrenci davranışları derse katılan ve zaman kurallarına uyma istenmeyen öğrenci davranışı ise 

izin istemeden konuşma (Ö.38) ” şeklinde belirtilmiştir. Öğrencinin derse aktif bir şekilde katılması 

sınıf içinde izinsiz bir şekilde konuşmayı da engelleyecek motivasyonu ve başarıyı arttıracaktır. Aktif 

katılımın sağlanması da öğrencilerin izinsiz bir şekilde konuşması da öğrencilerin derse karşı 

motivasyonlarının düşük olduğunu göstermektedir. Bir öğrencinin derse motive edilmesi hem izinsiz 

konuşmasını engelleyecek hem de derse katılıp bir şeyler öğrenmesini kolaylaştıracaktır. Öğrencilerin 

kişisel özellikleri ve ilgileri farklı olduğu için hepsi aynı şekilde motive olmayabilir fakat öğretmen 

eğer öğrencilerini çok iyi tanır ve özelliklerini bilirse onların derse karşı olan ilgilerini çok kolay bir 

şekilde çekerek olumsuz davranışları en aza indirerek başarılarını da arttırır. 

Tablo 7. Anadolu Lisesinde Çalışan Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Göre 

Öğretmen Tutumları Nelerdir? Sorusuna  İlişkin Bulgular.  

İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Göre Öğretmen Tutumları Nelerdir? n 

Olumlu davranışların desteklenmesi, pekiştirme, ödüllendirme 8 

Uyarma 6 

Cezalandırma 5 

Uyumasına izin verme 2 

Olumsuz davranışlara anında müdahale edilmesi 2 

Gelecek için hedef oluşturma 1 

Öğütte Bulunma 1 

Eşit ve adil davranma 1 

 

İstenmeyen öğrenci davranışlarına göre öğretmen tutumunuz nasıl olmaktadır sorusuna 

öğretmenlerin büyük bir kısmı derse hazırlıklı gelen öğrencilerin pekiştirilmesi ve ödüllendirilmesi (8) 

cevabını, ondan sonra da en çok uyarma (6) cevabını vermişlerdir. Buna ilişkin bazı öğretmen 
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görüşleri: ”İstenen davranışların karşılığı ödüllendirme ve istenmeyen davranışların karşılı da sürekli 

bir hal aldığında uyarı ve ceza olmaktadır (Ö.31), ”İstendik davranışlar gösteren (uyumlu, sorumluluk 

sahibi, araştırmacı, hedefi olan öğrenciler) ödüllendirilir (Ö.21) ”, ”İstenilen davranışlara sahip 

öğrencileri destekleyerek, motivasyonlarını arttırtmaya çalışıyorum. Aksi tutum sergileyen 

öğrencilerle bazen uyarılar yaparak bazen de sohbet ederek sıkıntılı davranışlarının sonuçları hakkında 

farkındalık oluşturmaya çalışıyorum (Ö.23) şeklinde belirtilmiştir. Öğrencilerin yaptığı davranışlar 

konusunda farkındalık oluşturulması, öğrencilerin yaptıkları davranışlardan sonra ne tür durumlarla 

karşılaşacağının ya da karşılaşabileceğinin önceden bilinmesi daha dikkatli ve önceden planlayarak 

davranmasını sağlayacaktır. 

Tablo 8.  Anadolu Lisesinde Çalışan Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Nasıl 

Çözüyorsunuz? Sorusuna İlişkin Bulgular. 
 

İstenmeyen Öğrenci Davranışları Nasıl Çözülüyor? n 

Öğrenciyle birebir görüşme 9 

Hatanın farkına varmasını sağlama 5 

Rehberlik servisine gönderme 7 

Okul idaresi ile görüşme 5 

Görmezden gelme 5 

Veli ile görüşme 4 

Çözemiyoruz 2 

Sınıf öğretmeni ile görüşme 1 

Öğrencilerin kendilerini tanımalarına yardımcı olma. 1 

Öğrencilere görev verme 1 

İyi davranışların ödüllendirilmesi 1 

 

İstenmeyen öğrenci davranışlarını nasıl çözüyorsunuz sorusuna öğretmenlerin çoğu 

Öğrenciyle birebir görüşme (9) ve bir kısmı da rehberlik servisine gönderme (7) yanıtını vermiştir. 

Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri:”İstenmeyen öğrenci davranışlarını çözmede en sık kullandığım 

ve en etkili olduğunu düşündüğüm yöntem birebir görüşmedir (Ö.31) ”, “İstenmeyen davranış 

sergileyen öğrencilerle birebir görüşme yaparak sorunun çözümü için çalışma yapıyoruz. Gerektiği 

takdirde okul rehber öğretmeniyle görüşerek sorunun çözülmesini sağlıyoruz (Ö.33). ”  şeklinde 

belirtilmiştir. Burada dikkat çeken diğer bir konu da iki öğretmenin çözemiyoruz demesidir. 

Öğretmenlerin artık inançlarının kalmadığı ve o öğretmenlerce artık o sonunun çözülemeyecek olması 

demektir. Öğretmenler kesinlikle geleceğe yönelik inançlarını, ümitlerini yitirmemeli ve sabırlı 

olmalıdır. Öğrencilerin kişisel olarak tanınması özellikleri yeterlilik ve yetersizlik alanlarının bilinmesi 

kişiye özel çözüm önerilerinin üretilebilmesi ve sorunun kaynağına inilerek sorunun yok edilebilmesi 

açısından çok önemlidir. 

Tablo 9. Meslek Lisesinde Çalışan Öğretmenlerin İstenen  ve İstenmeyen Öğrenci Davranışları 

Nelerdir? Sorusuna İlişkin Bulgular. 

İstenen ve İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Tanımlayınız. 

İstenen Öğrenci Davranışları n İstenmeyen Öğrenci Davranışları n 

Arkadaşlarına ve öğretmenlerine karşı saygılı 

davranma 

10 Kendilerine hedef koymama 5 

Ahlaki ve toplumsal kurallara uyması 8 Sorumsuz olma 3 

Düşüncelerini etkili bir şekilde ifade edebilme 3 Geç gelme 3 
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Araştırmacı olma 3 Sorunlarına karşı duyarsız olma 2 

Kötü alışkanlıklardan uzak durmaları 2 Kopya çekme 2 

Kendisine hedef gönderme 2 Kötü alışkanlıklar 2 

Okul kurallarına uyma 3 Yalan söyleme 1 

Gelişim dönemine uygun davranışlar 1 Eşyaya zarar verme 1 

Güvenilir olma 1 Okula karşı olumsuz tutum 1 

Meraklı olma 1 Etkili iletişim kuramama 1 

Özgüvenin yüksek olması 1   

 

Tablo 9 incelendiğinde, Meslek Lisesinde çalışan öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre en 

çok istenen öğrenci davranışı arkadaşlarına ve öğretmenlerine karşı saygılı davranılması (10) ve ahlaki 

ve toplumsal kurallara uyması (8), istenmeyen öğrenci davranışı ise öğrencilerin kendilerine hedef 

koymaması (5) dır. Buna ilişkin bazı öğretmenler görüşlerini: “Öğrencilerin öğretmenlerine ve 

arkadaşlarına saygı ve sevgiyle yaklaşmaları ve her türlü kötü alışkanlıktan uzak durmalarıdır. 

(Ö.42)”, ”İstenen öğrenci davranışları etrafına karşı saygılı, dürüst, çalışkan ve ahlaklı bir öğrenci 

olması. (Ö.27)”, şeklinde ifade etmişlerdir. Buradan da anlaşılacağı gibi öğretmenler öğrencilerin 

ahlaklı olmalarını dürüst davranmalarını ve kendilerine hedef koyarak o hedefe ulaşmak için 

çabalamalarını istemektedirler. Çünkü öğrencilerinin hedeflerinin olmaması bir bakıma çalışmalarını 

da engelleyecek ve çalışmayacaklardır. Öğrenci toplumsal kurallara uyar, saygılı davranır ve kendisine 

bir hedef koyarak o hedefe nasıl ulaşacağını bilirse sıkıntı ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu konuda 

öğrenciye kendisine özelliklerini tanımasını sağlayarak hedef koyma ve o hedefe nasıl ulaşacağını 

bilmesi açısından yardımcı olunmalıdır. Öğrencinin kendisini tanıması özelliklerini bilmesi kendisine 

uygun yapabileceği hedefler koyması açısından çok önemlidir.  

Tablo 10. Meslek Lisesinde Çalışan Öğretmenlerin  Sınıf İçinde İstenen Ve İstenmeyen Öğrenci 

Davranışları Nelerdir? Sorusuna İlişkin Bulgular. 

Sınıf İçinde İstenen Ve İstenmeyen Öğrenci Davranışları Nelerdir? 

İstenen Öğrenci Davranışları n İstenmeyen Öğrenci Davranışları n 

Derse aktif katılım 9 Arkadaşlarını rahatsız etme ve dersin düzenini 

bozma 

11 

Derse ilgi 8 İzin almadan konuşma 4 

Derse hazırlıklı gelme 7 Derse hazırlıksız gelme 3 

Ülkesini milletini sevme 4 Yüksek sesle konuma 2 

Ders araç gereçlerini getirme 3 Derste cep telefonu ve tabletle oynama 2 

Arkadaşlarını rahatsız etmemesi 2 Öğretmene karşı saldırgan davranma 1 

Soru sorma 2 Sorumluluk almaktan korkma 1 

Söz alarak konuşma 1 Sınıf içi gruplar oluşturma ve atışma 1 

 

Tablo 10 incelendiğinde, Sınıf içinde istenen ve istenmeyen öğrenci davranışları nelerdir 

sorusuna öğretmenlerin büyük bir kısmı, sınıf içinde istenen öğrenci davranışına derse aktif katılım 

(10), ve derse ilgi (8 istenmeyen öğrenci davranışlarına ise arkadaşlarını rahatsız etme ve dersin 

düzenini bozma (11) olarak cevap vermişlerdir. Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri:”Sınıf içerisinde 

dersi iyi dinleyen, aktif katılan, sınıfın huzurunu bozmayan öğrenci profili istenir.(Ö.50),”Sınıf 

içerisinde öğrencilerin derse katılımlarının olması, öğretmenlerine ve arkadaşlarına saygı göstermesi 

beklenir. İstenmeyen öğrenciler dersin işleyişini bozan, dersi aksatmaya çalışan ve saygıdan yoksun 

öğrencilerdir                (Ö.53).”şeklinde belirtilmiştir. Öğrencinin davranışlarının bilinçlendirilmesi 

gerekmektedir. Nerede nasıl davranacağı hangi davranışları yapmasının kendisi ve arkadaşları 

açısından faydalı olduğu hangi davranışları yapmasının kendisi ve arkadaşları açısından zararlı olduğu 

öğrenciye fark ettirilmeli ve bu bilinçle davranması sağlanmalıdır. 
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Tablo 11. Meslek Lisesinde Çalışan Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Karşı 

Öğretmen Tutumları Nelerdir? Sorusuna İlişkin Bulgular. 

İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Göre Öğretmen Tutumları Nelerdir? n 

Uyarma 8 

Olumlu davranışların desteklenmesi, pekiştirme, ödüllendirme 6 

Hatanın farkına varmasını sağlama 5 

Görmezden gelme 5 

Derse katılımı sağlama 2 

Gelecek için hedef oluşturma 2 

Dersi sevdirme 2 

Öğütte Bulunma 2 

Tarafsız davranma 1 

  

Tablo 11 incelendiğinde, istenmeyen öğrenci davranışlarına göre öğretmen tutumunuz nasıl 

olmaktadır sorusuna öğretmenlerin büyük bir kısmı uyarma (8) cevabını, ondan sonra da en çok derse 

hazırlıklı gelen öğrencilerin pekiştirilmesi ve ödüllendirilmesi (6) cevabını vermişlerdir. Çalışkan-

Maya (2004), mesleki teknik liselerde görev yapan öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına 

verdikleri tepkileri araştırmış ve araştırmasının sonucunda; disipline gönderme, azarlama ve sesli 

uyarmanın en sık gösterilen üç tepki olduğunu bulmuştur. Bu çalışma bizim çalışmamızı destekler 

niteliktedir. Bizim araştırmamızda da öğretmenlerin disiplin sorunlarını çözerken en fazla gösterdikleri 

tutum uyarmadır. 

Buna ilişkin bazı öğretmenler görüşlerini: “Olumlu davranışları takdir edip onurlandırırken, 

olumsuz davranışları çok önemli olmadığı zaman idare etmekte, problem yaratır hal aldığında genel 

uyarılar yaparak, öğrencilere hedefler koyarak aşmaya çalışıyoruz (Ö.50), “Öğrencilerin olumlu-

olumsuz davranışlara karşı iyi öğrencilerin pekiştirilerek diğer öğrencilere model olması önem arz 

etmektedir (Ö.53)”, ”İstenen davranışlara karşı ödül sözlü pekiştirenler,  istenmeyen davranışlara karşı 

uyarma ve bazen disipline verme (Ö.44) şeklinde ifade etmişlerdir. Öğrencilerin uyarılarak yaptıkları 

davranışın sonuçları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması çok önemlidir. Çünkü bu şekilde 

öğrencilerin o davranışları tekrar yapmalarını önüne geçilerek zarar görmeleri ya da zarar vermeleri 

engellenebilir. Davranışların bazen görmezden gelinmesi olumsuz pekiştireçlerin önlenmesini ve bu 

şekilde uzun vadede olumsuz davranışların sönmesini sağlayabilir. 

Tablo 12. Meslek Lisesinde Çalışan Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Nasıl 

Çözüyorsunuz? Sorusuna İlişkin Bulgular. 

İstenmeyen Öğrenci Davranışları Nasıl Çözülüyor? n 

Okul idaresine yönlendirme 5 

Sorunun kaynağını anlamaya çalışma 4 

Aileyle iletişim 4 

Rehberlik servisine yönlendirme 4 

Ceza uygulama 4 

Birebir görüşme 3 

Göz teması kurma 1 

Öğretmen arkadaşından yardım isteme 1 

Notla tehdit etme 1 

 

Tablo 12 incelendiğinde, istenmeyen öğrenci davranışlarını nasıl çözüyorsunuz sorusuna diğer 

cevaplardan çok fazla farklı olmamakla birlikte okul idaresine yönlendirme cevabı (5) verilmiştir. 
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Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri: “Sıkıntıları çözemiyorsak okul idaresinden yardım alıyorum 

(Ö.54)”, “İlk önce sorunun nedenini araştırırım. Çözülebilecekse çözmeye çalışırım. Öncelikle okul 

rehberlik servisi ile durumu düzeltmeye çalışırım, çözemezsem idareye yönlendiririm (Ö.41).” 

"İstenen davranışlara karşı ödül, istenmeyen davranışlara karşı okul idaresine yönlendirme (Ö.44) 

şeklinde belirtilmiştir. Bu sonuç Çalışkan-Maya'nın (2004),  araştırma sonuçlarıyla uyumludur. Burada 

dikkat çeken diğer bir konu da öğrencilerin notla tehdit edilmesidir. Öğrenciler okul idaresine 

yönlendirilmeden önce davranışın sebepleri çok iyi araştırılarak olumsuz davranışa neden olan 

faktörler ortadan kaldırılmalı ve davranışın bu şekilde düzeltilmesi sağlanmalıdır. Ceza davranışı 

azaltmaz sadece geçici bir süreliğine engeller ama öğrenci belli bir süre sonra o davranışı tekrar 

gösterebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuç ve önerilere yer 

verilmiştir. 

Sonuçlar 

Fen lisesinde görev yapan öğretmenlerin görüşlerine ilişkin sonuçlar 

Fen lisesindeki öğretmenlerin görüşlerine göre istenen öğrenci davranışları; öğrencilerin 

ahlaki ve toplumsal değerlere uygun davranışlar sergilemeleri, istenmeyen öğrenci davranışı olarak 

ise;  disiplinsiz davranışlar sergilemesi olarak ifade edilmiştir. Sınıf içinde istenen davranış olarak,  

derse hazırlıklı gelinmesini belirtmişken istenmeyen davranış olarak ise; izin alınmadan konuşulması 

cevabını vermişlerdir. İstenmeyen davranışlara karşı öğretmenlerin izlediği tutum; öğrencilerin olumlu 

davranışlarının desteklenmesi, pekiştirme, ödüllendirme olmaktadır. İstenmeyen davranışlar 

öğrencilerin uyarılması şeklinde çözülmeye çalışılmaktadır. 

Anadolu lisesinde görev yapan öğretmenlerin görüşlerine ilişkin sonuçlar 

Anadolu lisesindeki öğretmenler istenen öğrenci davranışı olarak; arkadaşlarına ve 

öğretmenlerine karşı saygılı davranma, istenmeyen öğrenci davranışı olarak ise; öğretmenin derse 

hazır bir şekilde beklenilmemesi olarak cevap vermişlerdir. Sınıf içinde istenen davranış olarak,  derse 

aktif katılım beklerken istenmeyen davranış olarak ise; izin almadan konuşma cevabını vermişlerdir. 

İstenmeyen davranışlara karşı öğretmenlerin izlediği tutum; öğrencilerin olumlu davranışlarının 

desteklenmesi, pekiştirme, ödüllendirme olmaktadır. İstenmeyen davranışlar öğrenciyle birebir 

görüşme şeklinde çözülmeye çalışılmaktadır. 

Meslek lisesinde görev yapan öğretmenlerin görüşlerine ilişkin sonuçlar 

Meslek lisesindeki öğretmenler istenen ve istenmeyen öğrenci davranışları nelerdir sorusuna 

istenen öğrenci davranışı olarak; arkadaşlarına ve öğretmenlerine karşı saygılı davranma, istenmeyen 

öğrenci davranışı olarak ise; kendilerine hedef koymama olarak cevap vermişlerdir. Sınıf içinde 

istenen davranış olarak, derse aktif katılım beklerken istenmeyen davranış olarak ise; arkadaşlarını 

rahatsız etme ve dersin düzenini bozma cevabını vermişlerdir. İstenmeyen davranışlara karşı 
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öğretmenlerin izlediği tutum; öğrencilerin uyarılması olarak karşımıza çıkmaktadır. İstenmeyen 

davranışlar, en çok öğrencinin okul idaresine yönlendirilesi ile çözülmeye çalışılmaktadır. 

Lise türlerinin karşılaştırılmasına ilişkin sonuçlar 

Araştırma yapılan Fen, anadolu ve meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin istenen ve 

istenmeyen öğrenci davranışlarına verdikleri cevaplar karşılaştırılacak olursa; 

1.Soru: İstenen ve istenmeyen öğrenci davranışları nelerdir?  

Fen lisesindeki öğretmenler istenen öğrenci davranışı olarak öğrencilerin ahlaki ve toplumsal 

değerlere uygun davranışlar sergilemeleri cevabını (8) verirken, anadolu lisesi ve meslek lisesindeki 

öğretmenler ise “öğrencilerin arkadaşlarına ve öğretmenlerine karşı saygılı davranması.” cevabını 

vermişlerdir. Burada dikkat çekici nokta anadolu lisesi ve meslek lisesindeki cevabın ortak olmasıdır. 

İstenmeyen öğrenci davranışı olarak ise fen lisesindeki öğretmenler, en fazla öğrencilerin disiplinsiz 

davranışlar sergilemesi (4) cevabını verirken,  anadolu lisesindeki öğretmenler, öğrencilerin öğretmeni 

derse hazır bir şekilde beklememesi (8), meslek lisesindeki öğretmenler ise öğrencilerin kendilerine 

hedef koymaması (5) olarak yanıt vermişlerdir. Bu noktada öğrencilerden beklenenler; öğrencilerin 

disiplin kurallarına dikkat etmesi, öğretmeni derse hazır bir şekilde beklemesi ve kendisine bir hedef 

belirleyerek o hedef doğrultusunda kendisini geliştirmek için çalışmasıdır. 

2.Soru:  Sınıf içinde istenen ve istenmeyen öğrenci davranışları nelerdir? 

Fen lisesindeki öğretmenler sınıf içinde istenen davranış olarak, derse hazırlıklı gelinmesi (12) 

anadolu lisesindeki öğretmenler derse aktif katılım (15) ve yine benzer bir şekilde meslek lisesindeki 

öğretmenlerde derse aktif katılım (9) olarak cevap vermişlerdir. Burada anadolu lisesi ve meslek 

lisesin de görev yapan öğretmenlerin cevabının 1.sorudaki gibi ortak olduğu görülmektedir. Sınıf 

içinde istenmeyen davranışlara bakıldığında; Fen lisesindeki öğretmenler izin almadan konuşma (10) 

anadolu lisesindeki öğretmenler izin almadan konuşma (6) meslek lisesindeki öğretmenler de 

arkadaşlarını rahatsız etme ve dersin düzenini bozma (11) cevabını vermişlerdir. Burada fen lisesi ve 

anadolu lisesinde istenmeyen davranış olarak bir benzerlik görülmektedir. 

3.Soru: İstenmeyen öğrenci davranışlarına karşı tutumunuz nasıl olmaktadır?  

Yine benzer bir şekilde,  fen lisesindeki öğretmenler (7) ve anadolu lisesindeki öğretmenler (8) 

olumlu davranışların desteklenmesi, pekiştirme, ödüllendirme cevabını verirken meslek lisesindeki 

öğretmenler de uyarma (8) cevabını vermişlerdir. Fakat bundan sonra en fazla verilen cevapta yine 

diğer okul türleri gibi olumlu davranışların desteklenmesi, pekiştirme, ödüllendirme (6) dır.  Bu 

cevapları inceleyecek olursak olumsuz davranışlara karşı farklı tür liseler de olsa öğretmenlerin yine 

de benzer tutumlar sergilediklerini göstermektedir.  

4.Soru: İstenmeyen öğrenci davranışlarını nasıl çözüyorsunuz? 

Fen lisesindeki öğretmenlerin çoğu öğrencilerin uyarılması (15) cevabını vermişlerdir. 

Anadolu lisesindeki öğretmenlerin en çok verdikleri cevap öğrenciyle birebir görüşme (9) iken, meslek 
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lisesindeki öğretmenler de en çok okul idaresine yönlendirme (5) cevabını vermişlerdir. Cevaplardan 

da anlaşılabileceği gibi, öğrencilerle birebir görüşülüp öğrenciler uyarılırsa ve okul idaresi ve 

öğretmenler de katkıda bulunursa istenmeyen öğrenci davranışlarının ortadan kaldırılabileceği 

düşünülmektedir. 

Öneriler 

İstendik ya da istenmedik öğrenci davranışlarının öğretmenden öğretmene değişebilmektedir. 

Bir öğretmen tarafından istenmedik olarak görülen bir davranış başka öğretmende aynı tepkiyi 

oluşturmayabilir. Bunun için tüm öğretmenlerin bu konuda ortak bir davranış oluşturulması için 

eğitimler verilmemiştir. Bu davranışlara karşı tutarlı olunmalıdır.  

Farklı üç tür lisede görev yapan öğretmenlerden elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde 

sorun çözme yöntem ve tutumları genellikle şu şekilde olmaktadır; 

Birebir iletişim kurma: Öğrenciler istenmedik bir davranış sergilediklerinde tüm sınıfa 

seslenmek yerine sorun çıkaran öğrenciyle birebir iletişim kurulmalıdır. Bu sayede hem diğer 

öğrencilerin zamanı çalınmamış olur hem de öğrencinin sorunu sahiplenmesi sağlanır. Tüm sınıfa 

seslenilirse öğrenci söylenilenleri kendi üstüne alınmayabilir. Özellikle meslek lisesinde ceza verme 

yöntemi de öğretmenler tarafından kullanılmaktadır. Bu durumun ortadan kaldırılması için 

bilgilendirme yapılabilir.  

Öğrenciye istendik davranışların kazandırılmasının en etkili yollarından biri de pozitif 

ödüllendirme ve pekiştirmedir. Eğer bir davranışın kazandırılmasını istiyorsak öğrenciye o davranışı 

nasıl yapacağını öğretilmesi ve rol model davranışlar gösterilmesi gerekir. 

Öğrencinin başarılı olmasının en önemli yolu derse aktif katılımdır. Derslerde etkin durumda 

olmayan öğrenciler konuları anlamakta zorlanırlar. Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmesi ve aktif 

katılımlarının sağlanması için farklı yöntemler uygulanmalı ve öğrencilerin bireysel özellikleri dikkate 

alınmalıdır. 

İstenmeyen öğrenci davranışları konusunda öğrenciler bilgilendirilmeli ve istenilen 

davranışları destekleyici istenilmeyen davranışları önleyici şekilde davranışlar sergilenmelidir. 
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ÖZET 

Matematik dersindeki başarının ve matematik başarısını etkileyen faktörlerin neler olduğunun 

belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada dezavantajlı bölgede eğitim gören ortaokul öğrencilerinin matematiğe 

ilişkin tutum, başarı ve kaygılarının belirlenmesi, bu yapılar arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bu yapıların 

bazı demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada 

nicel araştırma türünün korelasyonel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu 2018-2019 

eğitim öğretim yılında dezavantajlı bir bölgede eğitim gören 50’si (%58.8) erkek, 35’i (%41.2) kız olmak üzere 

85 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın veri toplama araçlarını araştırmacılar tarafından demografik 

özellikleri belirlemek için oluşturulan bir anket ve öğrencilerin dört işlem becerilerini ölçmek için geliştirilen bir 

başarı testi ile Önal (2013) tarafından geliştirilen Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği ve Bindak (2005) 

tarafından geliştirilen Matematik Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Matematik başarısı, matematiğe yönelik tutum ve 

matematik kaygısının cinsiyete, sınıf düzeyine, anne baba dışında aile bireyleri ile yaşamaya,  anne ve baba 

eğitim seviyesine ve kardeş sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin 

belirlenmesinde hangi analizlerin yapılacağına karar verilmesi amacıyla karşılaştırmaların yapılacağı değişken 

temelinde oluşturulan alt gruplarda, bu puanların dağılımının normalliği incelenmiştir. Verilerin analizinde 

Spearman korelasyon katsayısı, Mann Whitney U testleri, İlişkisiz Örneklemler t testleri, Kruskal Wallis H 

testleri ve tek yönlü varyans analizleri kullanılmıştır. Çalışma grubundan toplanan veriler doğrultusunda; Başarı 

ile tutum arasında orta düzeyde pozitif yönde, başarı ile kaygı arasında orta düzeyde negatif yönde, tutum ile 

kaygı arasında yüksek düzeyde negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Kız 

öğrencilerin matematik başarısı erkek öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 

Matematiğe yönelik tutum sınıf düzeyine göre farklılık göstermektedir. Altıncı sınıf öğrencilerinin tutumları hem 

yedinci hem de sekizinci sınıflardan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksektir. Anne ve babası ile 

yaşayan öğrencilerin anne ve babası dışında aile bireyleri ile yaşayanlardan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 

daha başarılı olduğu bulunmuştur. Annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin matematik başarısı annesi ortaokul 

mezunu olanlardan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha düşüktür. Annesi ilkokul mezunu olan 

öğrencilerin matematik kaygıları annesi ortaokul mezunu olanlardan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha 

yüksektir. Babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin matematik başarısı babası ortaokul mezunu olanlardan 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha düşüktür. Babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin matematik 

kaygıları babası ortaokul mezunu olanlardan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksektir. Babası 

ilkokul mezunu olan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumu babası ortaokul mezunu olanlardan istatistiksel 

olarak anlamlı bir şekilde daha düşüktür. 

Anahtar Kelimeler: Matematik kaygısı, matematiğe yönelik tutum, matematik başarısı. 
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ABSTRACT 

In this subject, there is a topic about setting the success of mathematics course and, in this regard, the 

disadvantage centered center of education center of our middle school showed the perspective of the history of 

success and anxiety, the perspective on the demographic characteristics of the past. 50 (58.8%) male and 35 

(41.2%) female secondary school students were trained in the education of a disadvantaged user. To measure 

behaviors (Önal, 2013), four subscales of development were composed of 21 items. The scale was composed of 

a 21-item scale. A 10-item math anxiety scale for the measured mathematical composition was measured 

(Bindak, 2005). First of all, the relationship between success, anxiety and attitude. Then, the attitudes towards 

mathematics, success and anxiety were investigated according to gender, and it was found that they showed 

higher than male students when they got angry. Attitudes towards mathematics, attitudes of success and anxiety 

are not affected by the maternal graduation status of the mother graduation region and it is seen that the attitude 

is not affected by the maternal graduation status. According to the data collected from the working group; It was 

found that there was a moderately positive relationship between achievement and attitude, a moderately negative 

relationship between achievement and anxiety, and a statistically significant negative correlation between 

attitude and anxiety. Female students' mathematics achievement is statistically significantly higher than male 

students. Attitude towards mathematics varies according to class level. The attitudes of the sixth grade students 

were statistically higher than the seventh and eighth grades. It was found that students living with their parents 

were statistically more successful than those living with family members other than their parents. The 

mathematics achievement of students whose mothers are primary school graduates is statistically significantly 

lower than those whose mothers are secondary school graduates. Math anxiety of students whose mother is a 

primary school graduate is statistically higher than those whose mother is a secondary school graduate. The 

mathematics achievement of the students whose fathers are primary school graduates is statistically significantly 

lower than those whose fathers are secondary school graduates. The math anxiety of the students whose father is 

a primary school graduate is statistically higher than those whose father is a secondary school graduate. The 

attitude of the students whose fathers are primary school graduates to mathematics is statistically lower than 

those whose fathers are secondary school graduates. 

Keyword: Math anxiety, attitude towards mathematics, mathematics achievement. 

 

1. GİRİŞ 

Matematik, doğa olaylarını anlama ve doğaya egemen olma isteğindeki insanlığın yıllar boyu 

kullandığı evrensel bir iletişim aracıdır. Teknoloji, mühendislik, ekonomi, işletme, endüstri gibi birçok 

uygulama alanlarında kullanılan matematik, aynı zamanda insanlığın günlük yaşamının da 

vazgeçilmez bir parçasıdır (Akdemir, 2006). Günlük hayatta insanlar farklı durumları sonuca 

ulaştırmak için matematiği bir araç olarak kullanmaktadırlar. Öte yandan matematiksel süreçlerin 

akademik çalışmalardaki bilimsel verilerin analizinde yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. 

Matematiksel bilgi ve beceriye olan ihtiyaç, basit günlük hesaplamalardan akademik araştırmalara 

kadar geniş bir alanı kapsamaktadır (Akhan ve Bindak, 2017). 

Matematik başarısının bilişsel özelliklerden etkilediği gibi tutum ve kaygı gibi duyuşsal 

özelliklerden de etkilendiği düşünülmektedir. Tutum, durumla karşı karşıya kaldıktan sonra da süren 

duyuşsal ve bilişsel boyutları olan yapılanmadır. Matematikle  yaşanan başarı ve başarısızlık 

durumları matematiğe karşı tutumları oluşturmaktadır (Akdemir, 2006). Kaygı, bireyin bir duruma 

sonucu yaşadığı bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle ortaya çıkan duyuşsal bir haldir (Taş, 

2006; akt: Aydın ve Keskin, 2016). 
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Aydın ve Keskin 2016 yılında yaptıkları “8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygı 

Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” adlı çalışmalarında sekizinci sınıf 

öğrencilerinin matematik kaygısı düzeylerini anne-baba öğrenim durumu, anne-baba mesleği ve 

ailenin sosyo-ekonomik durumu gibi bazı değişkenler açısından incelemişlerdir. Tuncer ve Yılmaz 

2016 yılında yaptıkları “Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Kaygılarına 

İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi” adlı çalışmalarında ortaokul öğrencilerinin matematik dersine 

yönelik tutum ve kaygılarının değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Matematik tutum ve kaygısını araştıran çalışmalar alanda vardır ancak yapılan bu araştırmalar 

matematik başarısı, tutum ve kaygısını aynı anda ve dezavantajlı bölgelerde incelememiştir. Alanda 

yapılan çalışmaları incelendiğinde çalışmalar ortaokul öğrencilerinin matematik başarısı, tutumu ve 

kaygısının demografik özelliklere göre incelenmesi yönünden sınırlı sayıda bulunmuştur. 

Matematik başarısı, tutumu ve kaygısının farklı alt boyutlardaki demografik özelliklere 

incelenmelerinin sınırlı sayıda olması ve yapılan araştırmaların farklı dezavantajlara sahip bölgelerde 

yapılmamış olması bu özelliklere sahip öğrencilerin matematik başarısı, tutumu ve kaygısını etkileyen 

faktörler hakkında fikir sahibi olunamamıştır (Gümüş, Acar ve Özdemir, 2015). 

Matematik başarısı, tutumu ve kaygısının dezavantajlı bölgelerde eğitim gören ortaokul 

öğrencilerinin farklı demografik durumlarına göre incelenmesi gerekmektedir (Erdoğan, Çay, Begiç,  

Seyran ve Tosun, 2017). Bu çalışma dezavantajlı bölgede eğitim gören ortaokul öğrencilerinin 

matematik başarısı, tutumu ve kaygısının cinsiyete, sınıf seviyesine, kardeş sayısına, anne ve babanın 

mezuniyet durumu ve anne baba dışında aile bireyleri ile yaşama gibi alt boyutlarla ilişkilerinin olup 

olmadığı bulunmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda matematik başarısı, tutumu ve kaygısı arasında 

ilişkili olup olmadığı da incelenmiştir. 

1. 1. Problem Durumu 

Bu çalışmada dezavantajlı bölgede eğitim gören ortaokul öğrencilerinin matematiğe ilişkin 

tutum, başarı ve kaygılarının belirlenmesi, bu yapılar arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bu yapıların 

bazı demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1) Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı arasındaki ilişkiler nasıldır? 

2) Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 

3) Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı sınıfa göre farklılaşmakta mıdır? 

4) Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı aile ile birlikte yaşamaya göre  

5) farklılaşmakta mıdır? 

6) Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı anne mezuniyet durumuna göre  

7) farklılaşmakta mıdır? 
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8) Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı baba mezuniyet durumuna göre   

9) farklılaşmakta mıdır? 

10) Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı kardeş sayısına göre farklılaşmakta mıdır? 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada, dezavantajlı bölgede eğitim gören öğrencilein matematik başarı, tutumu ve 

kaygısının farklı değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada durumlar arasındaki ilişki olup 

olmadığını bulmaya çalıştığı için nicel araştırma türünün korelasyonel  araştırma modeli kullanılmıştır. 

İlişki türü veya türlerinin ne kadar var olduğunu bulmaya çalışan araştırma modeli korelasyonel 

araştırma modelidir (Büyüköztürk, Akgün, Demirel, Karadeniz  ve Kılıç, 2012).  

2. 1. Çalışma Grubu 

Araştırma  Giresun ilinde dezavantajlı bir bölgede eğitim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmaya  katılan  öğrencilerin 50’si (%58,8)  erkek,  35 ‘i  (% 41,2)  

kız  85  ortaokul öğrencisinden  oluşturmaktadır. Bu 85 öğrencinin  16’sı (%18,8)  5. sınıf , 20’si 

(%23,5) 6. sınıf, 32’si (%37,6)  ve  16’sı (%18,8)  8. sınıf  öğrencisidir ve bir öğrenci sınıfını 

belirtmemiştir. 

2. 2. Veri  Toplama  Araçları 

Çalışmada öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından 

oluşturulan 12 soruluk anket hazırlanmıştır. Öğrencilerin matematik başarılarını ölçmek için farklı 

sınıf seviyesinde olan öğrencilerin hepsi için aynı olan dört işlem başarı testi uygulanmıştır. 10 

maddelik Bindak (2005) tarafından  geliştirilen matematik kaygı ölçeği iç tutarlılık katsayısı 

hesaplanmıştır, Cronbach Alfa katsayısı 0.84 olarak bulunmuş, test yarılama yöntemi ile hesaplanan 

güvenirlik katsayısı ise Sperman-Brown düzeltmesi ile 0.83 olarak bulunmuş matematik kaygı ölçeği 

grup için doğrulayıcı faktör analizi yapılarak Cronbach Alfa değeri 0.867 olarak hesaplanmıştır ve 

analizlerimiz için kullanılabileceği uygun bulunmuştur. 21 maddeden oluşan Önal (2013) tarafından 

geliştirlen dört alt faktörden oluşan iç tutarlığı incelendiği zaman Cronbach Alpha katsayısı 0.90 

olarak bulunmuş olan tutum ölçeği doğrulayıcı faktör analizi yapılarak testin tamamı, ilgi, kaygı, 

çalışma, gereklilik alt boyutlarının Cronbach Alpha katsayıları sırasıyla 0.779; 0.748; 0.470; 0.498  

sonuçları bulunarak  çalışmaya uyguluğu görülerek analizler için kullanılmıştır. 

2. 3. Verilerin Analizi 

Verilerin analizini yapma işlemlerine hatalı veri girişi olup olmadığını araştırılarak 

başalanmıştır. Hatalı veri girişi sonucunda hatalı veri girişi olmadığı görülmüştür. Daha sonra ölçülen 

başlığa zıt anlamlı olan testmaddeleri ters kodlanmıştır. Ölçtüğümüz maddeye anlam olarak ters düşen 

t2, t6, t11, t12, t13, t14, t17, t19, t20, t21, k9 maddeleri  ters kodlanmıştır. Cevabı olmayan sorulara 

verilen cevaplara göre ortalama değer ataması yapılmıştır. Kayıp veriler için testlere uygun olarak 

denek ortalama puan hesaplanmıştır. Deneklerin toplam puanları hesaplanmıştır. Testlerin güvenirliği 

için  Cronbach alpha  değerleri hesaplanmıştır. Kaygı testinin  Cronbach alpha   değeri 0.867, tutum 
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testinin  cronbach alpha   değeri 0.779, tutum testinin birinci bölümü  cronbach alpha  değeri 0.748, 

tutum testinin ikinci bölümü cronbach alpha  değeri 0.470, tutum testinin üçüncü bölümünün cronbach 

alpha  değeri 0.498 ve tutum testinin dördüncü bölümünün cronbach alpha  değeri 0.606 olarak 

hesaplanmıştır. Değeri 0.7 ye yakın olan test maddeleri kullanılabilir, değeri 0.4 e yakın olan 

maddelerin değerlendirmeye alımamıştır. 

Matematik başarısı, matematik tutmu, matematik kaygısının cinsiyete, sınıf seviyesine, anne 

baba dışında aile bireyleri ile yaşamaya, anne mezuniyet durumuna, baba mezuniyet durumuna, kardeş 

sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesinde hangi 

analizlerin yapılacağının belirlenmesi amacıyla karşılaştırmaların yapılacağı değişken temelinde 

oluşturulan alt gruplarda, bu puanların dağılımının normalliği incelenmiştir. 

Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan normallik 

testinin sonucu Tablo.1’ de sunulmuştur. 

Tablo. 1: Matematiğe İlişkin Tutum, Başarı ve Kaygı Arasındaki İlişkiyi Belirlemek İçin Yapılan 

Normallik Testinin Sonucu 

                      Kolmogorov-Smirnov 

KS sd p 

Başarı ,143 85 ,000 

Matematikkaygısı ,108 85 ,016 

Matematiktutumu ,103 85 ,025 

 

Tablo. 1 incelendiğinde  matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı arasındaki ilişkinin 

normallik testine katılan kişi sayısı  50’den  fazla olduğu için  Kolmogorov-Smirnov testinin sonucuna 

bakılmıştır. Normallik testi sonucunda  normal dağılım olmadığı görülmüştür ve nonparametrik 

olmayan analizler yapılacağına karar verilmiştir. 

Cinsiyete göre  matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı için farklılık gösterip göstermediğine 

ait yapılan normallik testleri Tablo. 2’de sunulmuştur. 

Tablo. 2: Cinsiyete Göre  Matematiğe İlişkin Tutum, Başarı ve Kaygı İçin Farklılık Gösterip 

Göstermediğine Ait Yapılan Normallik Testi Sonucu 

 Cinsiyet                 Shapiro-Wilk 

 SW sd p 

Başarı Kız ,874 35 ,001 

Erkek ,939 50 ,013 

Matematikkaygısı Kız ,933 35 ,033 

Erkek ,967 50 ,177 

Matematiktutumu Kız ,969 35 ,413 

Erkek ,957 50 ,069 

 

Tablo. 2  incelendiğinde cinsiyete göre  matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı için farklılık 

gösterip göstermediğine ait yapılan  normallik testine katılan kişi sayısı  50’den  az  olduğu için  

testinin sonucuna Shapiro-Wilk sonuçlarına bakılmıştır. Normallik testi sonucunda başarı ve kaygı 

testlerinin normal dağılım olmadığı görülmüştür ve nonparametrik olmayan analizler yapılacağına 

tutum testinin ise normal dağılım gösterdiği ve normal dağılım analizleri yapılacağına karar 

verilmiştir. 
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Sınıf seviyesine  göre  matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı için farklılık gösterip 

göstermediğine ait yapılan normallik testleri Tablo. 3’te sunulmuştur. 

Tablo. 3: Sınıf Seviyesine  Göre  Matematiğe İlişkin Tutum, Başarı ve Kaygı İçin Farklılık Gösterip 

Göstermediğine Ait Yapılan Normallik Testi Sonucu 

 Sınıf                                           Shapiro-Wilk 

 SW sd p 

Başarı 5 ,960 16 ,662 

6 ,889 20 ,026 

7 ,910 32 ,011 

8 ,918 16 ,158 

Matematik Kaygısı 5 ,943 16 ,392 

6 ,882 20 ,020 

7 ,964 32 ,357 

8 ,973 16 ,884 

Matematik Tutumu 5 ,967 16 ,796 

6 ,963 20 ,601 

7 ,960 32 ,271 

8 ,858 16 ,018 

 

Tablo. 3 incelendiğinde sınıf seviyesine  göre  matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı için 

farklılık gösterip göstermediğine ait yapılan  normallik testine katılan kişi sayısı  50’den  az  olduğu 

için  testinin sonucuna Shapiro-Wilk sonuçlarına bakılmıştır. Normallik testi sonucunda başarı, kaygı 

ve tutum testlerinin normal dağılım olmadığı görülmüştür ve nonparametrik olmayan analizler 

yapılacağına  karar verilmiştir. 

Anne baba dışındaki aile bireyleri ile yaşama durumuna  göre  matematiğe ilişkin tutum, 

başarı ve kaygı için farklılık gösterip göstermediğine ait yapılan normallik testleri Tablo. 4’te 

sunulmuştur. 

Tablo. 4: Anne Baba Dışındaki Aile Bireyleri İle Yaşama Durumuna  Göre  Matematiğe İlişkin 

Tutum, Başarı ve Kaygı İçin Farklılık Gösterip Göstermediğine Ait Yapılan Normallik Testi Sonucu 

 Aile ile                    Shapiro-Wilk 

 SW sd p 

Başarı 1 ,940 22 ,195 

2 ,911 58 ,000 

Matematik Kaygısı 1 ,962 22 ,526 

2 ,931 58 ,003 

Matematik Tutumu 1 ,903 22 ,034 

2 ,976 58 ,302 

 

Tablo. 4  anne baba dışındaki aile bireyleri ile yaşama durumuna göre  matematiğe ilişkin 

tutum, başarı ve kaygı için farklılık gösterip göstermediğine ait yapılan normallik testine katılan kişi 

sayısı  50’den  az  olduğu için  testinin sonucuna Shapiro-Wilk sonuçlarına bakılmıştır. Normallik testi 

sonucunda başarı, kaygı ve tutum  testlerinin normal dağılım olmadığı görülmüştür ve nonparametrik 

olmayan analizler yapılacağına  karar verilmiştir. 

Anne mezuniyet durumuna  göre  matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı için farklılık 

gösterip göstermediğine ait yapılan normallik testleri Tablo. 5’te sunulmuştur. 
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Tablo. 5: Anne Mezuniyet  Durumuna  Göre  Matematiğe İlişkin Tutum, Başarı ve Kaygı İçin 

Farklılık Gösterip Göstermediğine Ait Yapılan Normallik Testi Sonucu 

 Anne 

Mezuniyet 

               Shapiro-Wilk 

 SW sd p 

Başarı 1 ,920 38 ,010 

2 ,928 29 ,049 

Matematik Kaygısı 1 ,937 38 ,032 

2 ,972 29 ,604 

Matematik Tutumu 1 ,944 38 ,055 

2 ,951 29 ,196 

 

Tablo. 5  anne mezuniyet durumuna göre  matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı için 

farklılık gösterip göstermediğine ait yapılan  normallik testine katılan kişi sayısı  50’den  az  olduğu 

için  testinin sonucuna Shapiro-Wilk sonuçlarına bakılmıştır. Normallik testi sonucunda başarı ve 

kaygı  testlerinin normal dağılım olmadığı görülmüştür ve nonparametrik olmayan analizler 

yapılacağına tutum testinin normal dağılım gösterdiği analizler için parametrik olmayan testlerin 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Baba mezuniyet durumuna  göre  matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı için farklılık 

gösterip göstermediğine ait yapılan normallik testleri Tablo.6’da sunulmuştur. 

Tablo. 6: Baba Mezuniyet  Durumuna  Göre  Matematiğe İlişkin Tutum, Başarı ve Kaygı İçin Farklılık 

Gösterip Göstermediğine Ait Yapılan Normallik Testi Sonucu 

 Baba 

Mezuniyet 

                Shapiro-Wilk 

 SW sd p 

Başarı 1 ,805 31 ,000 

2 ,955 44 ,084 

Matematik Tutumu 1 ,943 31 ,099 

2 ,966 44 ,218 

Matematik Kaygısı 1 ,909 31 ,012 

2 ,981 44 ,685 

         

Tablo. 6  baba mezuniyet durumuna    göre  matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı için 

farklılık gösterip göstermediğine ait yapılan  normallik testine katılan kişi sayısı  50’den  az  olduğu 

için  testinin sonucuna Shapiro-Wilk sonuçlarına bakılmıştır.Normallik testi sonucunda başarı , kaygı 

ve tutum  testlerinin normal dağılım göstermediği görülmüştür ve nonparametrik olmayan analizler 

yapılacağına  karar verilmiştir. 

Kardeş sayısına göre  matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı için farklılık gösterip 

göstermediğine ait yapılan normallik testleri Tablo. 7’de sunulmuştur. 

Tablo. 7: Kardeş Sayısına  Göre  Matematiğe İlişkin Tutum, Başarı ve Kaygı İçin Farklılık Gösterip 

Göstermediğine Ait Yapılan Normallik Testi Sonucu 

 Kardeş Sayısı                 Shapiro-Wilk 

 SW sd p 

Matematik Kaygısı 1 ,950 10 ,669 

2 ,927 25 ,072 

3 ,913 20 ,073 

4 ,964 20 ,629 

5 ,831 10 ,034 
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Matematik Tutumu 1 ,971 10 ,904 

2 ,984 25 ,953 

3 ,935 20 ,192 

4 ,936 20 ,201 

5 ,910 10 ,280 

Başarı 1 ,900 10 ,218 

2 ,933 25 ,100 

3 ,862 20 ,009 

4 ,939 20 ,232 

5 ,886 10 ,153 

 

            Tablo. 7  kardeş sayısına göre  matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı için farklılık 

gösterip göstermediğine ait yapılan  normallik testine katılan kişi sayısı  50’den  az  olduğu için  

testinin sonucuna Shapiro-Wilk sonuçlarına bakılmıştır. Normallik testi sonucunda başarı ve kaygı  

testlerinin normal dağılım göstermediği görülmüştür ve nonparametrik olmayan analizler yapılacağına 

tutum testinin normal dağılım gösterdiği ve normal dağılım analizleri yapılacağına  karar verilmiştir. 

3. BULGULAR VE YORUM 

Çalışma kapsamında ele alınan birinci araştırma sorusu Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve 

kaygı arasındaki ilişkiler nasıldır?  şeklindedir.Bu alt amaç kapsamında yapılan analizler aşağıda 

sunulmuştur. 

Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu araştırmak için  

yapılan Korelasyonel  Araştırma Testi  sonuçları  Tablo. 8’de sunulmuştur.  

Tablo. 8: Matematiğe İlişkin Tutum, Başarı ve Kaygı Arasındaki Korelasyon Testi Sonucu 

 Başarı Matematik Tutumu Matematik Kaygısı 

Başarı 1,000   

Matematik tutumu ,497** 1,000  

Matematik kaygısı -,541** -,757** 1,000 

N=85 

**0.01 düzeyinde anlamlı 

 

Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu araştırmak için  

yapılan Korelasyonel  Araştırma Testi  sonuçlarına göre başarı ve tutum arasında korelasyon katsayısı  

0.497 , başarı ve kaygı arasında korelasyon katsayısı  -0.541   ve tutum ve kaygı arasında korelasyon 

katsayısı  -0.757 olarak bulunmuştur. Bulunan sonuçlara göre başarı  ve tutum arasında orta derecede 

pozitif yönlü bir ilişki, başarı ve kaygı arasında  negatif yönlü orta derecede bir ilişki ve tutum ve 

kaygı arasında yüksek düzeyde negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. 

Çalışma kapsamında ele alınan birinci araştırma sorusu Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve 

kaygı cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? Şeklindedir. Bu alt amaç kapsamında yapılan analizler 

aşağıda sunulmuştur. 

Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı cinsiyete göre farklılaşmakta olup olmadığını 

araştırmak için yapılan analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. Başarı, ve kaygının  cinsiyete göre 

değişimini analiz etmek için Mann Whitney U Testi  uygulanmıştır test sonucu Tablo. 9’de  tutmun 

cinsiyete göre değişimini incelemek için İlişkisiz Örneklemler t Testi Tablo. 10’da sunulmuştur. 
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Tablo. 9: Matematiğe İlişkin Başarı ve Kaygının Cinsiyete Göre Farkılaşması 

 Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Başarı Kız 35 51,17 1791,00 589,000 ,010 

Erkek 50 37,28 1864,00   

Toplam 85     

Matematik Kaygısı Kız 35 39,27 1374,50 744,500 ,244 

Erkek 50 45,61 2280,50   

Toplam 85     

 

Tablo. 10: Matematiğe İlişkin Tutumun Cinsiyete Göre Farkılaşması 

 Cinsiyet  N Ortalama Standart Sapma t sd p 

Matematik tutumu Kız 35 78,9578 12,25611 1,507 83 ,136 

Erkek 50 75,2509 10,32780    

 

Tablo. 9 incelendiğinde öğrencilerin başarının cinsiyete göre statistiksel olarak anlamlı 

farklılık gösterdiği görülmüştür (U=589,000, p<0.05). Analiz sonucuna göre kız öğrenciler daha 

istatistiksel anlamlı olarak daha başarılıdır. Kaygı düzeyleri arasındise cinsiyete göre statistiksel 

anlamlı fark görülmemiştir. 

Tablo. 10 incelendiğinde  öğrencilerin tutumlarının  cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermediği görülmüştür (t(83)= 1,507, p>0.05). 

Çalışma kapsamında ele alınan üçüncü  araştırma sorusu Sınıf seviyesine  göre  matematiğe 

ilişkin tutum, başarı ve kaygı için farklılık  var mıdır? şeklindendir. Bu alt amaç doğrultusunda yapılan  

analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı sınıf seviyesine  göre farklılaşmakta olup olmadığını 

araştırmak için yapılan analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. Tutum, başarı ve kaygı sınıf seviyesine   

göre değişimini analiz etmek için Kruskal Wallis Testi  uygulanmıştır test sonucu Tablo. 11’ de  

sunulmuştur. 

Tablo. 11: Matematiğe İlişkin Tutum, Başarı ve Kaygı Sınıf Seviyesine  Göre Farkı 

 Sınıf N Sıra Ortalaması Ki Kare p 

Başarı 5 16 42,47 3,078 ,380 

6 20 50,45   

7 32 38,58   

8 16 40,44   

Toplam 84    

Matematik Kaygısı 5 16 34,69 7,532 ,057 

6 20 35,45   

7 32 44,77   

8 16 54,59   

Toplam 84    

Matematik Tutumu 5 16 44,50 12,707 ,005 

6 20 57,30   

7 32 38,67   

8 16 29,66   

Toplam 84    

 

Tutum, başarı ve kaygı sınıf seviyesine   göre değişimini analiz etmek için Kruskal Wallis 

Testi  uygulanıp test sonucu Tablo. 11’de  sunulan analize göre başarı ve kaygının sınıf seviyesine 

göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür (p>0,05). Tutum testi için sınıf 
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seviyesine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Hangi sınıflar arasında 

tutum farklılıklarını analiz edebilmek için ikili Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Uygulanan ikili 

Mann Whitney U testleri sonucunda 6. sınıfların tutumlarının hem 7. hem de 8. Sınıflardan yüksek 

olduğu görülmüştür. 

Çalışma kapsamında ele alınan dördüncü araştırma sorusu anne baba dışında aile bireyleri ile 

yaşama durumuna göre  matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı için farklılık  var mıdır 

şeklindendir. Bu alt amaç doğrultusunda yapılan  analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı anne baba dışında aile bireyleri ile yaşama 

durumuna  göre farklılaşmakta olup olmadığını araştırmak için yapılan analiz sonuçları aşağıda 

sunulmuştur. Tutum, başarı ve kaygı anne baba dışında aile bireyleri ile yaşama durumuna göre 

değişimini analiz etmek için Mann Whitney U Testi  uygulanmıştır test sonucu Tablo. 12’de  

sunulmuştur. 

Tablo. 12: Anne Baba Dışında Aile Bireyleri İle Yaşama Durumuna Göre  Matematiğe İlişkin Tutum, 

Başarı ve Kaygı İçin Farkı   

 Aile İle N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Başarı 1 22 30,73 676,00 423,000 ,020 

2 58 44,21 2564,00   

Toplam 80     

Matematik Tutumu 1 22 33,20 730,50 477,500 ,084 

2 58 43,27 2509,50   

Toplam 80     

Matematik Kaygısı 1 22 48,39 1064,50 464,500 ,061 

2 58 37,51 2175,50   

Toplam 80     

 

Tablo. 12 incelendiğinde anne baba dışında aile bireyleri ile yaşayan öğrencilerin matematik 

tutumu ve kaygıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür (p>0,05). 

Anne ve babası ile yaşayan öğrencilerin daha başarılı olduğu test sonuçlarında görülmüştür (p<0,05). 

Çalışma kapsamında ele alınan beşinci   araştırma sorusu anne mezuniyet durumuna göre  

matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı için farklılık  var mıdır şeklindendir. Bu alt amaç 

doğrultusunda yapılan  analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı anne mezuniyet durumuna  göre farklılaşmakta olup 

olmadığını araştırmak için yapılan analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. Anne mezuniyet durumunu 

analiz edebilmek için ilkokul ve ortaokul mezunun annelerin sayısı yeterli olduğu statistiksel analize 

katılmıştır. İlkokul mezunu anneler 1 ile  ortaokul mezunu anneler 2 ile kodlanmıştır. Yapılan 

normallik testi sonucunda tutum ve kaygının anne mezuniyet durumuna göre normal dağılım 

göstermediği, matematiğe karşı tutumun anne mezuniyet durumuna göre normal dağılım gösterdiği 

görülmüştür. Başarı ve kaygı anne mezuniyet durumuna göre değişimini analiz etmek için Mann 

Whitney U Testi  uygulanmıştır test sonucu Tablo. 13’te   matematiğe karşı tutumun anne mezuniyet 

durumuna göre değişimi incelemek için İlişkisiz Örneklemler t Testi uygulanmıştır ve Tablo. 14’te 

sunulmuştur. 
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Tablo. 13: Matematik Başarısı ve Kaygısının Anne Mezuniyet Durumuna Göre Farkı 

 Anne Mezuniyet N Sıra Ortalaması Toplam Puan U P 

Matematik Kaygısı 1 38 29,80 1132,50 391,500 ,043 

2 29 39,50 1145,50   

Toplam 67     

Başarı 1 38 38,71 1471,00 372,000 ,023 

2 29 27,83 807,00   

Toplam 67     

 

Tablo. 14: Matematiğe Karşı Tutumun Anne Mezuniyet Durumuna Göre Farkı 

 Anne Mezuniyet N Ortalama Std. Sapma t sd p 

Matematik Tutumu 1 38 79,8407 12,55131 1,487 64,134 ,142 

2 29 76,0166 8,46130    

 

Tablo. 13 incelendiği zaman matematik kaygısı ve başarısının anne mezuniyet durumuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür (p<0.05). Annesi ilkokul mezunu olan 

öğrencilerin, annesi ortaokul mezunu olan öğrencilerin  matematik başarısından yüksek, matematik 

kaygılarından düşük bulunmuştur. Tablo. 14 incelendiği zaman matematiğe karşı tutumun anne 

mezuniyet durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir (p>0.05). 

Çalışma kapsamında ele alınan altıncı  araştırma sorusu baba mezuniyet durumuna göre  

matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı için farklılık var mıdır şeklindendir. Bu alt amaç 

doğrultusunda yapılan  analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı baba mezuniyet durumuna  göre farklılaşmakta olup 

olmadığını araştırmak için yapılan analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. Baba mezuniyet durumunu 

analiz edebilmek için ilkokul ve ortaokul mezunun annelerin sayısı yeterli olduğu statistiksel analize 

katılmıştır. İlkokul mezunu babalar 1 ile  ortaokul mezunu babalar 2 ile kodlanmıştır.Yapılan 

normallik testi sonucunda tutum ve kaygının baba mezuniyet durumuna göre normal dağılım 

göstermediği, matematiğe karşı tutumun baba mezuniyet durumuna göre normal dağılım gösterdiği 

görülmüştür. Başarı ve kaygı baba mezuniyet durumuna göre değişimini analiz etmek için Mann 

Whitney U Testi  uygulanmıştır test sonucu Tablo. 15’te   matematiğe karşı tutumun anne mezuniyet 

durumuna göre değişimi incelemek için İlişkisiz Örneklemler t Testi uygulanmıştır ve Tablo. 16’da 

sunulmuştur. 

Tablo. 15: Matematik Başarısı Ve Kaygısının Baba Mezuniyet Durumuna Göre Farkı 

 Baba Mezuniyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Başarı 1 31 52,11 1615,50 244,500 ,000 

2 44 28,06 1234,50   

Toplam 75     

Matematik Kaygısı 1 31 28,40 880,50 384,500 ,001 

2 44 44,76 1969,50   

Toplam 75     

 

 Tablo. 16: Matematiğe Karşı Tutumun Baba Mezuniyet Durumuna Göre Farkı 

 

 Baba Mezuniyet N Ortalam Sıra Std. Sapma t sd p 

Matematik Tutumu 1 31 80,9012 12,73891 2,857 51,375 ,006 

2 44 73,2527 9,22596    



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

802 

Tablo. 15 incelendiği zaman matematik kaygısı ve başarısının baba mezuniyet durumuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür (p<0.05). Babası ilkokul mezunu olan 

öğrencilerin, babası ortaokul mezunu olan öğrencilerin  matematik başarısından yüksek ,matematik 

kaygılarından düşük bulunmuştur.Tablo. 16 incelendiği zaman matematiğe karşı tutumun baba 

mezuniyet durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir (p>0.05). 

Çalışma kapsamında ele alınan yedinci  araştırma sorusu kardeş sayısına  göre  matematiğe 

ilişkin tutum, başarı ve kaygı için farklılık  var mıdır şeklindendir. Bu alt amaç doğrultusunda yapılan  

analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

Matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı kardeş sayısı durumuna  göre farklılaşmakta olup 

olmadığını araştırmak için yapılan analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. Kardeş sayıları bir ve iki 

olanlar 1, üç  olanlar 2, dört olanlar 3, beş olanlar 4, altı ve daha fazla olanlar 5 olarak kodlanmıştır. 

Yapılan normallik testi sonucunda matematiğe karşı tutumun kardeş sayısına göre normal dağılım 

gösterdiği görülmüştür ve analiz için Anova Testi kullanılmıştır, matematik başarısı ve matematik 

kaygısının normal dağılım göstermediği görülmüştür ve analiz için Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. 

Anova testinin sonuçları Tablo. 17’de ve Kruskal Wallis Testinin sonuçları Tablo. 18’de sunulmuştur. 

Tablo. 17: Matematik Karşı Tutumun Kardeş Sayısına Göre Farkı 

 
N Ortalama  Std. Sapma Minimum Maksimum 

1 ve 2 
     

3 25 76.4342 11.65784 54.64 101.00 

4 20 78.9768 12.43486 58.00 100.00 

5 20 74.8119 11.23539 59.00 99,27 

6 ve üzeri 10 76.9401 10.31510 63.00 94.00 

 

Toplam 85 76.7773 11.24226 54.64 101.00 

 

Tablo. 18: Kardeş Sayısı ve Matematiğe Karşı Tutum Arasındaki Fark 

 Kareler toplamı sd Kareler ortalaması F p 

Gruplar arası 177.727 4 44,432 ,341 ,850 

Grup içi                        10438.902 80 130,486   

Toplam 10616.629 84    

 

Tablo. 19: Matematik Başarısının ve Kaygısının Kardeş Sayısına  Göre Farkı 

 Kardeş Sayısı N Ortalama Sıra Ki Kare P 

Başarı 1 ve 2 10 39,10 7,966 ,093 

3 25 48,74   

4 20 45,30   

5 20 45,05   

6 ve üzeri 10 23,85   

Toplam 85    

Matematik Kaygısı 1 ve 2 10 43,00 1,686 ,793 

3 25 38,40   

4 20 43,08   

5 20 45,73   

6 ve üzeri 10 48,90   

Toplam 85    

 

Tablo. 17 ve Tablo. 18  incelendiği zaman Anova Testi sonucuna göre matematiğe karşı 

tutmun kardeş sayısına göre farklılık göstermediği görülmüştür (p>0.05). Tablo. 19 incelendiği zaman 

matematik kaygısının kardeş sayısına göre değişmediği ancak matematik başarısının kardeş sayısına 
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göre değiştiği görülmüştür. Yapılan analiz sonuçlarına göre kardeş sayısı altı ve üzeri olan öğrencilerin 

matematik dersinde kardeş sayısı altıdan az olan öğrencilere göre daha başarısız olduğu sonucu 

buılunmuştur. 

3. 1. Sonuçlar 

Bu çalışmada dezavantajlı bölgede eğitim gören ortaokul öğrencilerinin  matematik dersi 

başarı tutum ve kaygılarının  cinsiyete, sınıf seviyesine, kardeş  sayısına , anne ve babanın mezuniyet 

durumu ve anne baba dışında aile bireyleri ile yaşama gibi alt boyutlarla ilişkilerinin olup olmadığı 

bulunmaya çalışılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda matematiğe ilişkin tutum, başarı ve kaygı arasında ilişki 

bulunmuştur. Başarı ve tutum arasında orta derecede korelasyon vardır yani matematik başarısı ve 

tutumu doğru oratılı bulunmuştur ,başarı ve kaygı arasında orta düzeyde negatif korelasyon vardır, 

başarı ve kaygı ters oratılıdır, tutum ve kaygı arasında yüksek düzeyde negatif korelasyon vardır  bu 

da matematiğe karşı tutum arttıkça matematik kaygısı azalmaktadır. 

Matematik dersi başarı tutum ve kaygılarının  cinsiyete  göre farklılık gösterip göstermediği 

analizleri sonucunda matematik kaygısı ve tutumunun cinsiyete göre değişmediği ancak matematik 

başarısının cinsiyete göre değiştiği kız öğrencileri istatistiksel olarak daha başarılı olduğu görülmüştür. 

Matematik dersi başarı tutum ve kaygılarının  sınıfa göre farklılık gösterip göstermediği 

analizleri  sonucunda matematik kaygısı ve başarısının sınıf seviyesine göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermediği görülmüştür. Matematiğe karşı tutumun ise 6. sınıf  öğrenvcikerşnde 7. ve 8. 

sınıf  öğrencilerinden daha yüksekolduğu görülmüştür. 

Matematik dersi başarı tutum ve kaygılarının  anne baba dışındaki aile bireyleri ile yaşama  

durumuna göre farklılık gösterip göstermediği analizleri  sonucunda  matematiğe karşı tutum ve 

kaygının istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür, matematik başarısının ise anne ve 

babası ile birlikte  yaşayanların daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Matematik dersi başarı tutum ve kaygılarının  anne mezuniyet  durumuna göre farklılık 

gösterip göstermediği analizleri sonucunda  matematik tutmunun anne mezuniyet durumuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür, matematik başarısı ve kaygısının 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği annesi ilkokul mezunu öğrencilerin matematik başarısı 

daha yüksek kaygısı düşük bulunmuştur. Bulunan çalışmaya katılan öğrencilerin velilerinin eğitim 

durumları hemen hemen yakın durumda ve bölgede eğitim kalitesi açısından dezavantajlıdır. 

Matematik dersi başarı tutum ve kaygılarının  baba mezuniyet  durumuna göre farklılık 

gösterip göstermediği analizleri sonucunda  matematik tutmunun baba mezuniyet durumuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür, matematik başarısı ve kaygısının 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği babası ilkokul mezunu öğrencilerin matematik başarısı 

daha yüksek kaygısı düşük bulunmuştur. Bulunan çalışmaya katılan öğrencilerin velilerinin eğitim 

durumları hemen hemen yakın durumda ve bölgede eğitim kalitesi açısından dezavantajlıdır. 
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Matematik dersi başarı tutum ve kaygılarının  kardeş sayısına göre farklılık gösterip 

göstermediği analizleri sonucunda matematik kaygısı ve tutumunun kardeş sayısına göre istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık görülmemiştir. Matematik başarısının ise altı ve daha fazla  olan öğrencilerin 

diğer öğrencilere göre daha başarısız olduğu görülmüştür. 

3. 2. Öneriler 

Matematik dersinin başarısının, kaygı ve tutmunun demografik özelliklere göre değiştiği 

görülmüştür. Yapılan bu çalışma dezavantajlı bölgede eğitim gören öğrencilerin sayısının sınırlı bir 

bölümüyle yapılmıştır daha sonra bu konuda araştırma yapacaklar daha geniş örneklemlerde çalışarak 

daha genel sonuçlara ulaşılabilir. Yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin kardeş sayısı, cinsiyet ve  

veli mezuniyet durumuna göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Ortaya çıkan bu farklılık öğretmelerin 

öğrenciler arasında fırsat eşitliği sağlanarak eğitim kalitesi artırılabilir. 
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ÖZET 

Hikâyeler, yaşanmış veya yaşanabilecek olayları anlatan, gerçek veya kurgusal yazılar olarak 

tanımlanmaktadır. Geçmişten bugüne hikâyeler, sadece bir eğlence aracı olarak değil önemli bir öğretim tekniği 

ya da aracı olarak da kullanılmaktadır. Literatür incelendiğinde, hikâyelerin fen bilimleri, matematik, sosyal 

bilimler, tıp gibi birçok farklı alandaki konuların öğretiminde kullanıldığı ve etkili olduğu ifade edilmektedir. 

Özellikle öğrencilerin çoğunun içerdiği bilgilerin gerçek hayattan kopuk olduğunu düşündükleri fen bilimleri 

dersi için hikâyeler önemli bir öğretim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin, fen bilimlerinde 

öğrendikleri kavramların günlük hayatta nerede ve nasıl yer aldığını, nasıl ve kim tarafından ortaya 

konulduğunu, günümüze değin nasıl bir değişim ve gelişim izlediğini kavrayabilmeleri açısından özellikle bilim 

tarihi temelli hikâyelere derslerde yer verilmesi gerekmektedir. Çünkü bu sayede öğrencilerin öğrendikleri fen 

kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirebilmeleri, bilimin ve bilimsel bilginin doğasını anlamaları sağlanabilir. 

Bu bağlamda araştırmanın amacı; 12. sınıf öğrencilerinin Nanoteknoloji konusundaki bilim tarihi temelli bir 

hikâyeye dayalı öğretim süreci hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Araştırma Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 

bir Anadolu Lisesi’nde 41 on ikinci sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Nanoteknoloji konusu bu öğrencilerle 

yapısalcı yaklaşıma uygun bir şekilde ve bilim tarihi temelli bir hikâye üzerinden işlenmiştir. Öğrencilerin 

gerçekleştirilen öğretim süreci hakkındaki görüşlerini belirlemek için veri toplama aracı olarak, araştırmacılar 

tarafından geliştirilen ve açık uçlu beş sorudan oluşan “Öğretim Süreci Görüş Anketi” kullanılmıştır. Verilerin 

çözümlenmesinde içerek analizi tekniği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi sonucunda öğrencilerin bilim 

tarihi temelli hikâyelerle kavramları daha kolay öğrendiklerini ve derslerin daha eğlenceli hale geldiğini 

düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bilim tarihi temelli hikâyelerin kimyanın farklı konularının öğretiminde 

kullanılması ve çeşitli değişkenler açısından etkililiğinin araştırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hikâye, Bilim tarihi temelli hikâye, Öğrenci görüşleri 

ABSTRACT 

Stories are defined as real or fictional writings that tell about the events that have happened or may have 

happened. Stories have been used not only as a means of entertainment but also as an important teaching 

technique or tool from past to present. When the literature is examined, it is stated that the stories are effective in 

teaching various subjects in many different fields such as science, mathematics, social sciences and medicine. 

Stories emerge as an important teaching tool especially for the science courses, where most of the students think 

that the information given in science courses is disconnected from real life. Stories based on the history of 

science should be included in the lessons in order to enable students to understand where and how the concepts 
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to be learned take place in daily life, how and by whom they are introduced firstly, and how they have changed 

and developed until today. By this means, students can relate the science concepts they have learned with daily 

life and understand the nature of science and scientific knowledge. In this context, the aim of the research is to 

determine the views of 12th grade students about a teaching process including a story based on the history of 

science. Nanotechnology subject was selected in the 12th Grade Chemistry Curriculum. The study was 

conducted with 41 twelfth grade students at an Anatolian High School in the Eastern Black Sea Region. The 

subject of nanotechnology was studied with these students in accordance with the constructivist approach and a 

story based on the history of science. The survey for “Student Views of Teaching Process” was used as the data 

collection tool. This survey was developed by the researchers and consisted of five open-ended questions. 

Content analysis technique was used to analyze the data. Based on the results of the study, it was concluded that 

the students were able to learn concepts more easily with stories based on the history of science and that the 

lessons became funnier for them. It is suggested that the stories based on the history of science should be used in 

the teaching of different subjects in chemistry courses and the effectiveness of them should be investigated in 

terms of various variables. 

Keyword: Stories, Stories based on the history of science, Student opinions 

1. GİRİŞ 

Bilimi sistematize edilmiş pozitif bilgi olarak tanımlarsak bilim tarihi, bu bilginin gelişiminin 

betimlenmesi ve açıklanması şeklinde tanımlanabilir (Sarton, 1997). Bilim tarihi, geçmişte 

yaşananların bilinmesine imkân sağladığı, günümüz ve geleceğin bilimsel gelişmelerine yön verdiği 

için önemli bir disiplin olarak görülmektedir (Doğan & Özcan, 2010). Bu sebeple fen derslerinin 

öğretiminde, konuların nerede ve ne şekilde faydalı olacağını belirtmede bilim tarihinin kullanılması 

uygun yöntemlerden biri olarak görülebilir (Klassen, 2007). Bu bağlamda bilim tarihinin fen eğitim 

programına entegrasyonu ve bilim tarihinin etkili bir şekilde kullanılması, fen eğitiminde ileri sürülen 

bir görüştür (Bybee, Powell, Ellis, Giese, Parisi & Singleton, 1991; Clough, 2006; Eichman, 1996). 

Bilim tarihi, pek çok fen eğitimcisi tarafından bilimsel içeriğin ve bilimsel bilginin doğasının 

öğretilmesinde potansiyel bir kaynak ve etkin bir bağlam olarak tanımlanmaktadır. Öğrencilerin 

kendilerini bilim insanının yerine koymaları, bilimsel bilgilerin üretildiği şartları kavrayabilmeleri, 

bilimle ilgili objektif bir görüşe sahip olmaları için bilim tarihinin fen öğretimine entegre edilmesi 

oldukça önemlidir (Baran, 2013; Emren, 2018). Bu amaca ulaşabilmek için fen kavramlarını temel 

alan bilimsel hikâyeler kullanılmasının etkili olabileceği düşünülmektedir (Kahraman, 2012). Bilim 

tarihi temelli hikâyeler öğrenilen bilginin zaman içerisinde uğradığı değişimleri, bu değişimlerden yola 

çıkarak bilimin sürekli olarak geliştiğini görmemizi sağlar (Yücel Dağ, 2015). Öğretimde bilim tarihi 

temelli hikâyeler kullanılması öğrencilerde hem tarihsel hem de bilimsel merak uyandırır ve 

motivasyonu arttırır (Kahraman, 2012; Klassen, 2009; Şeker & Welsh, 2006). 

Konu ile ilgili ulusal alan yazın incelendiğinde, ülkemizdeki bilim tarihine yönelik 

araştırmaların yok denecek kadar az olduğu, araştırmaların daha çok öğrencilerin bilimin doğası 

anlayışlarına (Deve, 2015; Emren, 2018), bilim tarihi temelli materyallerin öğretim programlarına 

uygunluğuna (Güney, 2014) ve ders kitaplarının bilim tarihine uygunluğuna yönelik (Kepçeoğlu, 

2017; Koçyiğit, 2017; Tokuş, 2019) yapıldığı anlaşılmaktadır. Bunların yanı sıra bilim tarihi temelinde 

hazırlanan hikâyelerin etkililiğini inceleyen araştırmalar sınırlı sayıda olsa da (Kahraman, 2012; Deve, 

2015; Emren 2018) mevcuttur. Deve (2015) araştırmasında, bilim tarihi destekli işlenen fen dersinin 

yedinci sınıf öğrencilerinin bilimin doğası anlayışlarına etkisini incelemiştir. Benzer bir şekilde Emren 

(2018) araştırmasında bilim tarihi uygulamalarının, lise öğrencilerinin biyoloji dersine olan 
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tutumlarına, bilime ve bilimin doğasına ilişkin anlayışlarına etkisini araştırmıştır. Bir başka 

araştırmada ise Kahraman (2012), bilim tarihi temelinde hazırladığı hikâyelerin, öğrencilerin bir fen 

ünitesindeki kavramları anlama düzeylerini incelemiştir. Kahraman (2012), araştırması sonucunda 

bilim tarihi temelli hikâyelerin öğrencilerin ünitedeki başarı düzeyleri üzerinde olumlu etkilerini 

gözlemlemiştir. Aynı zamanda öğrencilerin bilim tarihi temelli hikâyelere karşı ilgilerinin çok yüksek 

olduğunu ve diğer derslerde de bu tür hikâyelerin kullanılmasını belirttikleri sonuçlarına ulaşmıştır. 

Yapılan araştırmaların daha çok ortaokul fen bilgisi dersine ve ortaöğretim fizik, biyoloji dersine 

yönelik olduğu (Deve, 2015; Emren 2018; Kahraman, 2012) görülmektedir. Kimya eğitiminde bilim 

tarihi temelli hikâyelerle öğretime yönelik araştırmaya rastlanılmamıştır. 

Bu araştırmanın amacı 12. sınıf öğrencilerinin Nanoteknoloji konusundaki bilim tarihi temelli 

bir hikâyeye dayalı öğretim süreci hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Bu bağlamda; öğrencilerin 

bilim tarihi temelinde oluşturulan hikâyeye yönelik ve bilim tarihi temelli hikâyeyi içeren öğretim 

sürecine yönelik görüşlerini belirlemek araştırmanın alt amaçlarıdır.  

2. YÖNTEM 

Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışmasına uygun olarak 

tasarlanmış ve yürütülmüştür. Bu tür araştırmalarda durumlar; bir birey, kurum veya ortam olabilir. 

Dolayısıyla durum çalışmaları belirli bir olaya veya olguya odaklanır. Böylece çalışmadaki olay veya 

olgu daha iyi anlaşılabilir (Yıldırım & Şimşek, 2006). Bu araştırmada da incelenen olgu öğrencilerin 

bilim tarihi temelli hikâyeye yönelik görüşleridir. 

Araştırmaya, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki bir Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmekte olan 

41 on ikinci sınıf öğrencisi katılmıştır. 12. sınıf öğrencilerinin Nanoteknoloji konusundaki bilim tarihi 

temelli hikâyeye dayalı öğretim süreci hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla veri toplama aracı 

olarak “Öğretim Süreci Görüş Anketi” kullanılmıştır. Bu anket araştırmacılar tarafından geliştirilmiş, 

kimya eğitimi alanında uzman iki akademisyen ve bir kimya öğretmeninin görüşleri doğrultusunda 

ankete son hali verilmiştir. Anketin son halinde bilim tarihi temelli hikâyeyle ilgili görüşlere yönelik 3 

soru, bilim tarihi temelli hikâyenin kullanıldığı öğretim sürecine yönelik görüşlere ilişkin 2 soru olmak 

üzere toplam 5 açık-uçlu soru bulunmaktadır.   

Öğretim Süreci Görüş Anketi’nden elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Öncelikle öğrencilerin anketteki sorulara verdikleri cevaplar incelenmiş, cevaplardaki 

benzerlikler ve farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin ankette hikâyeyle ilgili üç soruya ve 

öğretim süreciyle ilgili iki soruya verdikleri cevaplar kendi içerinde çok fazla benzerlik gösterdiği için, 

veriler hikâyeyle ilgili görüşler ve öğretim süreciyle ilgili görüşler olarak iki kategoride analiz 

edilmiştir. Öğrencilerin bu iki kategorideki görüşleri kodlanmış ve frekanslarıyla birlikte bulgular 

bölümünde sunulmuştur.  

3. BULGULAR 

Öğretim Süreci Görüş Anketi’ne verilen öğrenci cevaplarının analizi sonucunda ulaşılan 

kodlar ve bu kodlara ilişkin yüzde-frekans değerleri aşağıda sunulmuştur. 
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Öğretim Süreci Görüş Anketi’nde ilk üç soru bilim tarihi temelli hikâyelerle ilgili öğrenci 

görüşlerini belirlemeye yönelik sorulardır. Bu sorulara verilen cevaplar incelendiğinde ortak 

yönlerinin çok fazla olduğu görülmüş ve bu sorulara verilen cevaplar birlikte analiz edilmiştir. Bu 

soruların analizinden ortaya çıkan öğrencilerin bilim tarihi temelli hikâyeye yönelik görüşleri Tablo 

1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1. Öğrencilerin bilim tarihi temelli hikâyeye yönelik görüşleri  

Görüşler Kodlar Öğrenciler f* % 

Olumlu Eğlenceli Ö5, Ö16, Ö17, Ö19, Ö22,  Ö34, Ö37, Ö38, Ö39 9 16 

Dikkat çekici Ö1, Ö30, Ö33, Ö36, Ö40 5 9 

Merak uyandırıcı Ö1, Ö21, Ö29, Ö35, Ö36, Ö40, Ö41 7 13 

Akılda kalıcı Ö2, Ö3, Ö4, Ö7, Ö11, Ö12, Ö13, Ö17, Ö20,  Ö32, 

Ö35, Ö41 

12 21 

Etkileyici Ö3, Ö14, Ö25, Ö37, Ö40 5 9 

Öğretici Ö4, Ö15, Ö17, Ö28, Ö31, Ö33, Ö34, Ö38, Ö40 9 16 

Olumsuz Sıkıcı Ö6, Ö8, Ö10 3 5 

Kurgusu zayıf Ö9, Ö10, Ö18, Ö23, Ö24, Ö27 6 11 

Toplam   56 100 

* Bazı öğrenciler birden kodu içeren cevaplar vermişlerdir  

Tablo 1’de görüldüğü gibi öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%84) bilim tarihi temelli 

hikâyeyle ilgili olumlu görüş belirttiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin verdikleri cevapların detayları 

incelendiğinde ise; öğrencilerin bilim tarihi temelli hikâyeleri çoğunlukla akılda kalıcı (%21), 

eğlenceli (%16), öğretici (%16) ve merak uyandırıcı (%13) buldukları görülmektedir. Bilim tarihi 

temelli hikâyeyle ilgili olumlu görüş bildiren öğrencilerin Öğretim Süreci Görüş Anketi’ne verdikleri 

cevaplardan bazı örnek alıntılar şöyledir:  

 “Hikâye dikkat çekici olduğundan uzun olmasına rağmen merak edip sonuna kadar dinledim. 

Karakterin nilüfer yapraklarından yola çıkarak süperhidrofobik yüzeyleri bulması bilimin doğada gizli 

olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.”(Ö1) 

 “Etkileyici ve daha uzun süre aklımızda kalır. Nanoteknolojinin hayatımızdaki önemini, 

faydalarını, hayatımızdaki önemini anladım.” (Ö3) 

“Hikâyelerle daha anlaşılır ve eğlenceli olurdu. Açık ve sürükleyici bir hikâyeydi. Gerçekte 

yaşanmış olması oldukça ilgi çekiciydi.” (Ö5) 

“Güzel cümlelerden oluşan bir hikâye, akılda kalıcı. Konu hakkındaki açıklamalar çok 

yerinde ve güzeldi. Hikâye tarzı başarılıydı.” (Ö7) 

“Anlamamız daha kolay oldu. Öğretici ve bilgilendirici. Düz anlatım gibi sıkıcı değil.” (Ö15) 

Bilim tarihi temelli hikâyeyle ilgili olumsuz görüş bildiren az sayıda öğrenci ise “Kurgusu 

zayıf” ve “Sıkıcı” şeklinde cevaplar vermişlerdir. Bilim tarihi temelli hikâyeyle ilgili olumsuz görüş 

bildiren bir öğrencinin Öğretim Süreci Görüş Anketi’ne verdiği cevap şöyledir: 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

810 

“Hikâyenin kurgusunu beğenmedim. Sıkıcıydı. Yazdırılıp geçilebilirdi, hikâyeleştirmeye gerek 

yok.” (Ö10) 

Öğretim Süreci Görüş Anketi’nde diğer iki soru ise bilim tarihi temelli hikâyeye dayalı 

öğretim süreci hakkındaki öğrenci görüşlerini belirlemeye yönelik sorulardır. Bu sorulara verilen 

cevaplar incelendiğinde ortak yönlerinin çok fazla olduğu görülmüş ve sorulara verilen cevaplar 

birlikte analiz edilmiştir. Bu soruların analizinden ortaya çıkan öğrencilerin bilim tarihi temelli 

hikâyeye dayalı öğretim süreci hakkındaki görüşleri Tablo 2’de sunulmaktadır. 

Tablo 2. Öğrencilerin bilim tarihi temelli hikâyeye dayalı öğretim sürecine yönelik görüşleri 

Görüşler Kodlar Öğrenciler f* % 

Olumlu Eğlenceli Ö5, Ö16, Ö17, Ö19, Ö22, Ö37, Ö38, Ö39 8 15 

Sürükleyici Ö1, Ö4, Ö30, Ö32 4 8 

Merak uyandırıcı Ö4, Ö9, Ö15, Ö18, Ö21, Ö36, Ö40, Ö41 8 15 

Akılda kalıcı Ö2, Ö3, Ö7, Ö11, Ö12, Ö13, Ö15, Ö20, Ö35 9 17 

Etkileyici Ö3, Ö12, Ö14, Ö25, Ö26 5 10 

Öğretici Ö23, Ö24, Ö27, Ö28, Ö29, Ö31, Ö32, Ö33, 

Ö38, Ö39 

10 19 

Anlamayı kolaylaştırıcı Ö1, Ö5, Ö30, Ö34 4 8 

Olumsuz Sıkıcı Ö6, Ö18 2 4 

Yorucu Ö8, Ö10 2 4 

Toplam   52 100 

* Bazı öğrenciler birden kodu içeren cevaplar vermişlerdir  

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%92) bilim tarihi temelli 

hikâyeye dayalı öğretim süreci hakkında olumlu görüş belirttiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin 

verdikleri cevapların detayları incelendiğinde ise; öğrencilerin bilim tarihi temelli hikayeye dayalı 

öğretim sürecini öğretici (%19), akılda kalıcı (%17), merak uyandırıcı (%15), eğlenceli (%15) ve 

etkileyici (%10) olarak nitelendirdikleri görülmektedir. Olumsuz görüş beyan öğrencilerin (%8) ise 

uygulama sürecini sıkıcı (%4) ve yorucu (%4) bulduğu görülmektedir. Bilim tarihi temelli hikâyeyle 

ilgili olumlu görüş bildiren öğrencilerin Öğretim Süreci Görüş Anketi’ne verdikleri cevaplardan bazı 

örnek alıntılar şöyledir:  

“Dikkatle dersi dinlememi sağladı. Sürükleyici olduğu için merak ederken öğrendik.” (Ö ) 

 “Anlamamızı kolaylaştırdı. Diğer derslerde böyle işlense daha güzel olur.” (Ö5) 

“Dersin bu şekilde işlenmesinin daha akılda kalıcı ve etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bir 

bilim insanının gerçek yaşantısına şahit olmak çok güzel.” (Ö12) 

“Hikâyeyle işlenen ders diğer derslere göre daha eğlenceliydi. Bilim adamının yaşantısı ilgimi 

çekti. Sıkılmadan dinledim. Keşke her ders böyle geçse...” (Ö16) 

“Hikâye sayesinde bir bilim insanını yaşantısını gördüm. Özellikle fen dersleri bu şekilde 

işlense daha akılda kalıcı olur.” (Ö20) 

 “Hikâyeyi çok beğendim. Derste hem eğlendim hem de öğrendim. Bu şekilde işlenmesini 

isterdim.”(Ö38) 
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Bilim tarihi temelli hikâyeye dayalı öğretim sürecine yönelik olumsuz görüş beyan eden 

öğrencilerin (%8) ise uygulama sürecini sıkıcı (%4) ve yorucu (%4) bulduğu görülmektedir. Olumsuz 

görüş bildiren öğrencilerin Öğretim Süreci Görüş Anketi’ne verdikleri cevaplardan bazı örnek alıntılar 

şöyledir:  

 “Hikâyeyi beğendim fakat devamının gelmesini istemem, sıkıcı olur.” (Ö6) 

 “Yoruldum. Hikâyenin sonunu merak ettiğim için sürekli dinlemek zorunda kaldım. Uzun 

sürdü ve dinlemek güçtü.” (Ö10) 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmanın amacı, 12. sınıf öğrencilerinin Nanoteknoloji konusundaki bilim tarihi temelli 

bir hikâyeye dayalı öğretim süreci hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Bu amaca yönelik olarak 

araştırmada bilim tarihi temelli hikâyeyle işlenen ders sonrasında katılımcı öğrencilere Öğretim Süreci 

Görüş Anketi uygulanmış ve verdikleri cevaplara dayalı olarak bilim tarihi temelli hikâye ve bilim 

tarihi temelli hikâyeye dayalı öğretim süreci hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Öğretim Süreci Görüş Anketi’nden elde edilen bulgulara dayalı olarak; 12 sınıf öğrencilerinin 

büyük çoğunluğunun Nanoteknoloji konusundaki bilim tarihi temelli hikâyeye yönelik olarak olumlu 

görüşlere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin bilim tarihi temelinde hazırlanan bu 

hikâye için belirttikleri en yaygın görüş; akılda kalıcılığının yüksek olmasıdır. Bunun en önemli 

sebebinin hikayelerin öğrencilere bilim insanlarının başından geçen olayları belirli bir sırayla sunması 

ve öğrencilere sanki hikayeyi yaşıyormuş gibi hissetmelerini sağlaması olabileceği düşünülmektedir. 

Hikayelerde kavramların veya durumların gerçek yaşamla ilişkilendirilerek sunulması, hatırda tutmayı 

kolaylaştırmıştır. Bu sonuçlara benzer olarak Frisch (2010), bilim tarihi temelli hikâyelerin kavramları 

günlük hayat ile ilişkilendirmeyi kolaylaştırdığını ve dolayısıyla bu şekilde işlenen derslerin daha 

akılda kalıcı olduğunu belirtmişlerdir. Demircioğlu, Demircioğlu & Ayas (2006) tarafından yapılan 

araştırmada da hikâyelerin konu ile ilgili fikirlerini geliştirmesi, hayal güçlerini harekete geçirmesi ve 

duyuşsal olarak öğrencileri harekete geçirmesinden dolayı akılda kalıcı olduğunu ifade etmişlerdir. 

Elde edilen bulgulara dayalı olarak ortaya çıkan diğer bir sonuç ise; öğrencilerin bilim tarihi 

temelinde hazırlanan hikâyenin eğlenceli ve öğretici olduğunu düşünmeleridir. Öğrenciler genellikle 

eğlenirken öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Benzer sonuçlar Ramsden (1997) tarafından yapılan 

araştırmada da bulunmuştur. Ramsden (1997) araştırmasında, element, bileşik, karışım, kimyasal 

reaksiyonlarda kütlenin korunumu, kimyasal değişme ve periyodik tablo kavramlarının anlaşılmasında 

hikâyelerin oldukça etkili olduğu, hikâyelerin öğrenciler tarafından çok sevildiği ve eğlenerek 

öğrenmelerine sebebiyet verdiği sonuçlarına ulaşmıştır. Kahraman (2012)’ın araştırmasında ise bilim 

tarihi temelinde geliştirilen hikâyelerin öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağladığı ve hikâyede 

geçen kavramları anlamalarını kolaylaştırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır.  

 Çalışmada ortaya çıkan diğer bir sonuç; az sayıda da olsa bazı öğrencilerin bilim tarihi temelli 

hikâye ve buna dayalı olarak yürütülen öğretim süreci hakkında bazı olumsuz görüşlere sahip 

olduklarıdır. Bu öğrenciler hikâyenin ve hikâyenin kullanıldığı derslerin sıkıcı olduğunu 

düşünmüşlerdir. Bazı öğrenciler ise genel olarak hikâyeyi sevdiklerini fakat bilgiye ulaşmada hikâyeyi 
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tercih etmeyeceklerini, yazarak daha iyi anladıklarını belirtmişlerdir. Kruse ve Wilcox (2011)’un 

araştırmasında da öğrencilerin çok azının bilimsel hikâyelere yönelik olarak olumsuz görüşe sahip 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer sonuç Kuş (2014)’un araştırmasında da ortaya çıkmıştır. Bu 

durumun en önemli sebebi; öğrencilerin mevcut öğretimdeki sınav odaklı öğretim sistemine alışmaları 

olabilir. Örneklemdeki öğrenciler 12. Sınıf öğrencileridir ve yükseköğretime geçiş sınavı onların en 

büyük endişeleridir. Bu öğrenciler hikâyenin fazla zaman almasından hoşlanmamış, bir an önce 

konuyu işlemek ve test çözmek istemiş olabilirler.  

Öğrencilerin bilim tarihi temelli hikâyeye dayalı öğretim süreci hakkındaki görüşlerinin de 

çoğunlukla olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bilim tarihi temelinde yapılandırılmış uygulama 

sürecine ilişkin olumlu görüş belirten öğrenciler genel olarak hikâye ile işlenen dersi sevdiklerini, 

süreçten keyif aldıklarını, bu süreçte çoğunlukla eğlenerek öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Yine 

çoğunlukla öğrenciler hikâyeyle işlenen dersin daha akılda kalıcı olduğundan, daha kolay 

anladıklarından ve öğretici olduğundan bahsetmişlerdir.  Benzer şekilde Klassen (2009) 

araştırmasında, derslerde hikâyelere yer verilmesinin öğrencilerin kendini bilim insanlarının yerine 

koyarak karakterlerin karşılaştığı problemleri çözmeye çalıştıklarını, farklı açılardan bakabilmelerini 

sağladığını,  sorgulama becerilerini güçlendirdiğini belirtmiştir. Kahraman (2012), bilim tarihi 

temellinde hazırlanan bir öğretiminin gerçekleştirilmesinin sürecin kalitesini arttırmada etkili olduğu 

düşünmektedir. Ayrıca Demircioğlu ve ark. (2006), hikâyelerle gerçekleştirilen bir öğretimin 

okullarımızda benimsenen bilgi aktarımına dayalı, ezberci anlayışı önemli ölçüde azaltacağını 

düşünmektedirler. Bu açıdan bakıldığında, bilim tarihi temelli hikâyelere dayalı bir öğretim sürecinin 

fen derslerine entegrasyonunun faydalı olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

5. ÖNERİLER 

Araştırmada elde edilen bulgulara ve sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki önerilerde 

bulunulabilir: 

1) Kimyadaki çeşitli konu veya kavramların öğretiminde bilim tarihi temelli hikayeler 

kullanılabilir ve başarı, tutum, derse yönelik motivasyon vb. açılardan etkililikleri araştırılabilir.  

2) Bilim tarihi temelli hikâyeler farklı öğretim yöntem ve teknikleriyle (örn. Karikatürler, 

kavram haritaları, simülasyonlar, çalışma yaprakları vs.) birlikte kullanılabilir ve etkililikleri 

araştırılabilir. 

3) Bilim tarihi temelli hikâyelerin farklı branşlardaki çeşitli konuların öğretimine yönelik 

olarak da oluşturulması ve etkinliğinin araştırılması önerilmektedir.  

4) Geliştirilecek olan hikayelerin akıcılığı ve kurgusu adına Türkçe öğretmenlerinden 

veya dil uzmanlarından faydalanılabilir.  
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ÖZET 

Eğitim, içinde yaşanılan çağın ihtiyaç ve özelliklerinden etkilenmekte ve yetiştirilmek istenen insan 

profili de buna göre değişmektedir. 21. yüzyılda bilginin çoğalması ve teknoloji ile birlikte bilgiye ulaşmanın 

kolaylaşması sebebiyle öğretim uygulamaları ve öğretim sonunda yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmaları da 

önceki dönemlere göre birtakım değişimler göstermektedir. Buna göre önceki dönemlerde daha çok bilgi düzeyi 

becerileri ölçen ve süreç sonunda gerçekleştirilen geleneksel ölçme ve değerlendirme uygulamaları yerini daha 

bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin ölçülebildiği ve öğretim sürecinin tamamına yayılmış olan alternatif 

ölçme değerlendirme uygulamaları almıştır. 

Eğitim anlayışında yaşanan değişimlerin en önemli yansıması ise öğretim programlarında kendini 

göstermektedir. Bu sebeple güncel ve uygulamada olan 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programının çağın 

gereklerine uygun olarak alternatif ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ne derece yer verdiğinin 

belirlenmesi gerekmektedir. 

2018 Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programı incelendiğinde programda alternatif ölçme 

değerlendirme uygulamalarında portfolyo, performans değerlendirme ve proje görevlerine yer verilirken kavram 

haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, öz değerlendirme, akran değerlendirme, rubrik gibi araçların kullanılmasına 

dair herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Programda ayrıca ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile ilgili olarak 

öğretmenden yaratıcı ve yeni test ve teknikler geliştirebilir nitelikte olması beklenmektedir. Alternatif ölçme ve 

değerlendirmede öğretmen yeterliklerini inceleyen araştırmalara bakıldığında ise öğretmenlerin bu tür ölçme 

değerlendirme tekniklerini uygulamada problem yaşadıkları görülmektedir. Buna göre Türk dili ve edebiyatı 

öğretiminde alternatif ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yeterli düzeyde yer verilmesi gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Alternatif ölçme ve değerlendirme, Türk dili ve edebiyatı, proje, performans, 

portfolyo. 

Measurement and Evaluation Approach in in 2018 Turkish Language and Literature Teaching 

Program 

ABSTRACT 

Education is influenced by the needs and characteristics of the present age and the profile of the people 

to be trained changes accordingly. In the 21st century, because of the increase in knowledge and easier access to 

information with technology, teaching practices and measurement and evaluation studies done at the end of 

teaching show some changes compared to previous periods. Accordingly, in the previous periods, traditional 

assessment and evaluation applications, which measure more level of knowledge skills and which are realized at 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

816 

the end of the process, have been replaced by alternative assessment and evaluation applications where more 

cognitive, affective and psychomotor skills can be measured. 

The most important reflection of the changes in the understanding of education is reflected in the 

curriculum. For this reason, it is necessary to determine the extent to which the current 2018 Turkish Language 

and Literature Curriculum provides alternative assessment and evaluation practices in accordance with the 

requirements of the era. 

When the 2018 Turkish Language and Literature curriculum was examined, portfolio, performance 

evaluation and project tasks were included in the alternative assessment and evaluation applications. It is also 

expected that the teacher will be able to develop creative and new tests and techniques related to measurement 

and evaluation practices. When the studies examining teacher competencies in alternative assessment and 

evaluation are examined, it is seen that teachers have problems in applying such assessment and evaluation 

techniques. Accordingly, alternative measurement and assessment practices should be adequately included in the 

teaching of Turkish language and literature. 

Key words: Alternative measurement and evaluation, Turkish language and literature, project, 

performance, portfolio. 

GİRİŞ 

Zamanın ve dünya görüşünün değişmesi bireyden beklenen yeterlikleri ve dolayısıyla da 

eğitim anlayışının da değişmesini gerektirmektedir. Özellikle 21. yüzyılla birlikte dünya üzerindeki 

bilgi aşırı derecede artmış ve bireylerin buna ulaşması İnternet ve Genel Ağ gibi araçlarla 

kolaylaşmıştır. Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle ise kişi dilediği yerde dilediği sorunun 

cevabını rahatlıkla öğrenebilme imkânını bulmuştur. Bu gelişmeler neticesinde önceki dönemlerde 

hâkim olan öğrenciye salt bilgi kazandırmayı amaçlayan ve ezbere yönelten eğitim anlayışları 

etkililiğini yitirmiştir. Değişen dünya ile birlikte eğitimde öğrencinin bilgiyi pasif olarak edinenden öte 

bilgiyi yorumlayan, kendi zihinsel süreçleri ile anlamlandıran ve bilgi yığınları içerisinden kendisi için 

faydalı ve güvenilir olanı seçebilen bireyler olarak yetişmesi doğrultusunda düzenlemelere gidilmiştir. 

Bahar (2001), bu konu ile ilgili olarak geçen yüzyılın eğitim anlayışına göre bireylerden dört işlem, 

okuma ve yazma becerilerinin üst düzeyde olmaları beklenirken 20. yüzyılın eğitim anlayışında ise 

sadece bu becerileri kazanmış bireylerin, çağın artan taleplerine uyum sağlamakta zorluk çektiği ve 

çağı yakalama adına yeterli olmadığının anlaşıldığını belirtmektedir ( Akt. Yıldız, 2011). 

Türk dili ve edebiyatı eğitimi açısından değerlendirildiğinde bu anlayışın öğretim programına 

yansıması ilk olarak 2005 yılına denk gelmektedir. Önceleri ezber bir ders olarak görülen Türk dili ve 

edebiyatı dersi bu program ve anlayışla birlikte öğrencinin edebî metni ve dönemi anlaması, 

kendisinin yorumlaması ve içselleştirmesi esasına dayalı olarak düzenlenmiştir. Belli dönemlerde 

yapılan yeni düzenleme ve değişikliklerle birlikte bu anlayış temel olarak günümüz öğretim 

programlarında da varlığını sürdürmektedir.  

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme 

öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan 

etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, 

eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre 

katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir bireyi tanımlamaktadır. Bu nitelik dokusuna sahip bireylerin 

yetişmesine hizmet edecek öğretim programları salt bilgi aktaran bir yapıdan ziyade bireysel 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

817 

farklılıkları dikkate alan, değer ve beceri kazandırma hedefli, sade ve anlaşılır bir yapıda hazırlanmıştır 

(MEB, 2018, s. 1). 

Bu doğrultuda 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı öğrencilere temel olarak üç 

alanda beceri kazandırmayı hedeflemektedir: okuma, yazma ve sözlü iletişim. İlk olarak okuma 

becerisi edebî metinleri anlama ve çözümlemeyi ifade etmektedir. Yazma becerisi ise öğrencilerin 

duygu ve düşüncelerini yazarak ifade edebilme ve dili etkili bir şekilde kullanabilme esasına dayanır. 

Sözlü iletişim ise konuşma ve dinleme alanında öğrencinin yetkinlik kazanmasını amaçlamaktadır. 

(MEB, 2018, s.17)  

Öğretim sürecinin bölümleri derse hazırlık ve öğrencinin güdülenmesi, dersin işleniş süreci ve 

öğrenmelerin ölçülüp değerlendirmesi şeklinde sıralanabilir. Öğretim anlayışında yaşanan değişim ve 

gelişmeler ise öğretimin tüm aşamalarını aynı derecede etkilemektedir. Türk dili ve edebiyatı eğitimi 

açısından düşünüldüğünde yapılandırmacı anlayışla birlikte diğer alanlarda olduğu gibi ölçme 

değerlendirme anlayışında da birtakım değişiklikler yaşanmıştır.  

Eğitim-öğretim sistemimizin yapılandırmacı yaklaşıma göre yeniden düzenlenmesiyle, ölçme 

ve değerlendirme alanına yeni teknikler eklenmiştir. Çoktan seçmeli maddeler, yazılı-sözlü yoklamalar 

vb. geleneksel ölçme ve değerlendirme tekniklerinin yanı sıra, öğrenci ürün dosyası, proje, performans 

değerlendirme, kavram haritaları, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme 

testleri, öz, akran ve grup değerlendirme vb. alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri ilave 

edilmiştir (Yıldız, 2011). 

Ölçme değerlendirme anlayışında yaşanan bu değişimle birlikte ölçme ve değerlendirme 

uygulamaları önceki dönemlerde olduğu gibi yalnız öğretim sürecinin sonunda öğrenciye not vermek 

amacıyla değil öğretim sürecinin tamamına yayılmış bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Bunun 

içinse alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Buna göre geleneksel ölçme ve değerlendirme teknikleri ile öğrencilerin sadece sahip oldukları bilgi 

düzeyleri değerlendirilirken alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri ile öğrencilerin bilgileri, 

becerileri, tutumları, ilgi ve ihtiyaçları gibi çok yönlü özellikleri değerlendirilebilmektedir (Özenç ve 

Çakır, 2015).  

Alternatif ölçme değerlendirme yöntemleriyle birlikte öğrencilerin bilgi ve kavrama 

düzeyindeki öğrenmeleri kazanmasının yanı sıra, analiz ve sentez düzeyindeki üst düzey öğrenmeleri 

kazanması ve bunların doğru bir şekilde ölçülebilmesi önem kazanmıştır. Ayrıca yalnız bilişsel düzey 

davranışlar değil duyuşsal ve psiko-motor davranışların da kazandırılması öğretimin amaçları arasına 

girmiştir. Ölçme değerlendirme uygulamalarının yalnız dönem arası ve dönem sonunda yapılması 

esasına dayalı geleneksel yöntemlere karşılık alternatif ölme değerlendirme uygulamalarıyla birlikte 

bu bütün döneme yayılmıştır. Bunu yaparken de öğrenciyi sınav kaygısından uzaklaştırmak 

hedeflenmiştir.  

Alternatif ölçme ve değerlendirme uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgiye geçmeden önce bu 

kavramların tanımının yapılması gerekmektedir. Eğitimde “ölçme”, öğrencilerde amaçlanan hedeflere 

uygun davranış değişikliğinin ne ölçüde meydana geldiğinin değişik tekniklerle, sayılarla veya 

sembollerle belirlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Değerlendirme ise öğrencinin öğrenme 
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seviyesinin öğretmen veya başka uzman kişilerce belirlenmesi sürecidir (Karahan, 2007). Aynı 

zamanda bir karar verme işlemi olan değerlendirme, yapılan ölçme işleminin sonunda öğrencinin 

belirlenen hedef öğrenmelere ne derece ulaştığına karar verilmesi, ulaştı ise bir sonraki öğrenmeye 

geçilmesi ve ulaşamadı ise hangi hususlarda eksiklik olduğunun saptanması, eksikliğin tamamlanması 

için başvurulacak yöntemlerin belirlenmesi hususlarını da içermektedir. 

Bu tanımlar ışığında geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarını 

karşılaştırılması şu şekildedir (Yıldız, 2011, s. 40):  

Geleneksel Yaklaşım Alternatif Yaklaşım 

Sonuca odaklı 

Bilginin hatırlanması 

Yazıya dayalı görevler 

Tek doğru cevap 

Açık ve belirgin ölçütler 

Çok az geribildirim 

Yazılı sınavlar 

Tek yöntemle ölçüm 

Zaman zaman yapılan 

Sürece odaklı 

Bilginin uygulanması 

Otantik görevler 

Birden fazla doğru cevap 

Örtülü ya da belirsiz ölçütler 

Yeterli ve zamanında geribildirim 

Performansa dayalı ölçümler 

Çoklu yöntemlerle ölçüm 

Sürekli ölçüm 

 

Bu belirlemelerden de anlaşılacağı üzere geleneksel ölçme değerlendirme anlayışı temel 

itibariyle öğrenciyi geçti-kaldı yahut öğrendi öğrenmedi şeklinde belirlemeyi amaçlarken alternatif 

ölçme değerlendirme anlayışı bunun yanında öğrencinin nasıl öğrendiğini, neyi daha çok neyi daya az 

öğrendiğini, bilgiyi nasıl yorumladığını, bilgiye ulaşmak için hangi yolları kullandığını belirlemeyi 

hedefler.  

Alternatif ölçme değerlendirme araçları: 

Öğrenci ürün dosyası (portfolyo): “Belli bir zaman dilimi içerisinde, belli bir amaca yönelik 

olarak, öğrencinin gelişimini ve başarısını yansıtan çalışmaların en iyilerinin, öğrenci tarafından veya 

öğretmen-öğrenci işbirliği ile seçilmesi sonucu oluşmuş çalışma örneklemidir.” (Kilmen, 2008, s. 

158).  Öğrenci ürün doyasının en önemli getirilerinden biri öğrencinin zaman içerisindeki gelişimini 

hem kendinin hem de öğretmenin görmesine yardımcı olmasıdır. Öğrencinin başarılı ve başarısız 

olduğu noktaların, yeteneklerinin ve ilgi alanlarının belirlenmesinde önemli araçlardır. Tüm bunların 

yanında öğrencinin sorumluluk bilinci kazanmasında ortaya bir ürün koyma ve bu ürünü geliştirme 

konusunda beceri kazanmasında etkilidir. 

Kavram haritası: “Kavram haritaları, bilgiyi organize etmek ve sunmak için yapılmış 

grafiksel araçlardır. Bu araçlar daire ya da bir çeşit kutu içine yazılmış olan kavramları içerir. Kavram 

haritalarında iki kavram arasındaki ilişki, üzerine ilişkiyi belirleyen ifadelerin yazıldığı doğrularla 

gösterilir. İlişkiyi belirleyen bağlantı ifadeleri ile iki kavram tamamlanarak anlamlı bir cümle 

oluşturur.” (Novak, 1998, akt. Karahan, 2007). Kavram haritalarının öncelikli amacı var olan kavram 

yanılgılarının giderilmesi ve anlamlı öğrenmeyi sağlamaktır. Ayrıca belirlenen kavramın ve bu 

kavramla ilişkili olan diğer kavramların anlamlı bir şekilde birbiriyle ilişkilendirilmesi bir konunun 

öğretiminde kullanılabileceği gibi öğrencinin konuyu görsel olarak da kavrayabilmelerini 

sağlamaktadır. Bu doğrultuda kavram haritaları bir ölçme değerlendirme aracı olarak da 

kullanılabilmektedir.  
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Tanılayıcı dallanmış ağaç: “Belli bir konuda öğrencinin neleri öğrendiğini ve neleri 

öğrenemediğini belirlemek için kullanılabilir değerlendirme araçlarından biridir. Bu teknikte, temelden 

ayrıntıya giden bir sıraya göre doğru ve yanlış ifadeler seçilerek öğrenciden doğru seçimi yapması 

istenir. Böylece 8 veya 16 seçimlik bir ifadeler listesi ile sonlanan bir dallanmış ağaç oluşturulur.” 

(MEBTTK, 2005). Temelde öğrencinin doğru ve yanlış olanı seçmesi esasına dayanan uygulamada 

öğrencinin her seçimi onu farklı bir seçime götürür ve doğru olan çıkışı bulmaya çalışır. Bu sayede 

öğretilmek istenen konu üzerine varsa öğrencinin yanlış öğrenmelerinin saptanmasında etkilidir. 

Öğretmene ise öğrencinin eksik veya yanlış öğrendiği noktaları düzeltme imkânı verir.  

Yapılandırılmış grid: Birbiriyle ilişkili ve öğretilecek konuyla ilgili kavramların 

öğrenilmesinde kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte öğretmen hazırladığı sorunun cevabı olan 

kavramları kutulara yerleştirir. Soruların tek bir doğru cevabı yoktur ve yapısı 9 veya 12 kutucuktan 

oluşur. Yapılandırılmış grid maddeleri aynı kutuların birkaç madde için seçenek durumunda olması 

özelliği ile ortak köklü maddelere, bir sorunun cevabının birkaç seçenekten oluşabilmesi özelliği ile de 

bileşik yanıtlı maddelere benzerler. Ancak seçenek sayısı çoktan seçmeli maddelerden daha fazladır. 

Yapılandırılmış grid tekniğinin bu yönüyle çoktan seçmeli testlere göre şans başarısı daha düşüktür 

(Çelikkaya, 2014). 

Akran değerlendirme: “Öğrencilerin, arkadaşlarının hazırladığı ödevler, araştırmalar, 

projeler, raporlar vb. alıştırmalarını çeşitli ölçütler kullanarak değerlendirmesidir. Diğer öğrencilerin 

değerlendirme sonuçları öz değerlendirmenin bir parçası gibi düşünülebilir ve öz değerlendirme 

becerilerinin geliştirilmesine birincil dereceden katkı sağlar.” (Yıldız, 2011, ss. 60-61). Akran 

değerlendirme uygulaması sayesinde öğrenci sınıf içerisindeki konumunu kolaylıkla 

belirleyebilmektedir. Ayrıca öğrencinin kendi çalışmalarının akranları gözündeki değerini anlamasında 

ve akranlarının çalışmalarını da eleştirel bir bakışla değerlendirmesinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Kelime ilişkilendirme testleri: Kelime ilişkilendirme testleri “Öğrencinin bilişsel yapısındaki 

kavramlar arasındaki ilişkileri, yani bilgi ağını gözler önüne seren, uzun dönemli hafızadaki kavramlar 

arası ilişkilerin yeterli veya anlamlı olup olmadığını tespit etmeye yarayan bir teknik” olarak 

tanımlanmaktadır (Taşdere, Özsevgenç ve Türkmen, 2014). Kelime ilişkilendirme testleri, kavram 

öğretimi esasına dayanmaktadır. Bu tekniğin uygulanması sırasında öğretmenin verdiği anahtar 

kelimenin altına sayı sınırlaması olmaksızın öğrencinin zihninde çağrışım yapan ilgili kelimeleri 

yazılmaktadır. Hazırlanması ve uygulanması kolay ve az zaman alan bir tekniktir. 

Performans değerlendirme: Öğrencilerin grupla veya bireysel olarak belirlenen bir konuda 

inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme 

ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalarla öğrencilerin öğrendikleri 

yeni bilgiyi yapılandırması beklenir. Öğrencilerin becerilerinin “gerçek yaşam” ortamında 

değerlendirilmesi hedeflenir ve gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır 

(Yıldız, 2011). Öğrencinin gözlenebilir davranışları esastır. Bu uygulamada aynı zamanda öğrencinin 

beceri ve yetenekleri de önemlidir ve üst düzey becerileri ölçer. Bilginin uygulandığı bir teknik olması 

bakımından öğrencinin gerçek yaşam durumlarına dair tecrübe kazanmasını sağlar.  

Proje görevleri: Öğrencilerin bireysel veya grup hâlinde belirledikleri bir konu üzerine uzun 

vadede yaptıkları araştırmalara dayanmaktadır. Öğrencinin üst düzey düşünme becerilerini 
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geliştirmeyi hedefleyen bir uygulamadır. Öğrenci proje ödevleri ile birlikte bilimsel düşünme, problem 

çözme, eleştirel düşünme ve görüş geliştirme becerileri üzerine tecrübe ve deneyim kazanabilmektedir. 

Uzun bir süreye yayılmış olan proje görevleri aynı zamanda öğrencinin belli bir konuda derinlemesine 

araştırma yapmasını ve o konu üzerine uzmanlaşmasını da sağlamaktadır.  

Öz değerlendirme: Öz değerlendirme bireyin kendi öğrenmelerini kendisinin değerlendirmesi 

ve karara varması sürecidir. Öğrencinin yetenekli ve ilgili olduğu alanların farkına varması ve bunları 

geliştirebilmesini sağlamanın yanında eksik ve yetersiz olduğu yönlerini de fark etmesini 

sağlamaktadır. Böylelikle öğrenci davranışlarında ve öğrenmede gerekli düzenlemeleri yapabilmekte 

ve tüm bunları yaparken kendisini nesnel bir gözle değerlendiren öğrencinin üst düzey düşünme 

becerileri de gelişmektedir.  

Rubrik (Dereceli puanlama anahtarı): Dereceli puanlama anahtarı, performansı tanımlayan 

ölçütleri içeren ve puanlamaya yarayan araçlardır. Ölçülmesi istenen etkinliğin nasıl puanlanacağını 

ana hatları ile göstermektedir. Dereceli puanlama anahtarında kabul edilebilir veya edilemez 

performans sınırları öğretmen veya öğrenciler için açıkça belirtilmelidir. Öğrencilerin sınavlarını, 

dosyalarını, ödevlerini veya performanslarını değerlendirmek için geliştirilmiş ölçütleri içermektedir 

(Yıldız, 2011). Bu uygulama sayesinde öğretmenler öğrenci görevlerini daha nesnel ve önceden 

belirlenen kriterlere göre değerlendirebilirken öğrencilerin de kendi çalışmalarının eksik ve iyi 

yanlarını açık bir şekilde görmelerini sağlar.  

Problem Durumu 

Bu araştırmada temel olarak 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında hâkim olan 

ölçme ve değerlendirme anlayışının belirlenmesi hedeflenmektedir. Buna göre çalışmanın üzerine 

eğildiği araştırma sorusu “Güncel öğretim programı olan 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim 

Programında alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına ne düzeyde yer verilmektedir?” 

şeklindedir.  

YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında hâkim olan ölçme ve değerlendirme 

anlayışının belirlenmeye çalışıldığı araştırmada nitel araştırma yöntemlerinin imkânlarından 

yararlanılmıştır. 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı esas alınmak koşuluyla konu ile ilgili 

olan araştırmalar incelenerek doküman inceleme yöntemine tabi tutulmuştur.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada bulguların elde edilmesinde temel olarak 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim 

Programından yararlanılmıştır. Araştırma konusu hakkında daha güvenilir ve sağlıklı hükümler 

vermek adına benzer konularda yapılan akademik araştırmalar da incelenmiştir.  
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Veri Analizi 

Verilerin analiz edilmesinde öncelikli olarak yapılan araştırmalar incelenmiş ve özellikle 21. 

yüzyıldan itibaren eğitimde uygulanan alternatif ölçme ve değerlendirme anlayışları hakkında bilgi 

edinilmiştir. Bu bilgilerden hareketle 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında hâkim olan 

ölçme ve değerlendirme anlayışı, öğrencilere yaptırılması planlanan etkinlikler, okuma-yazma ve 

sözlü beceri etkinlikleri incelemeye tabi tutulmuştur.  

BULGULAR 

Türk dili ve edebiyatı öğretiminde 2005 yılından itibaren yapılandırmacı eğitim anlayışının 

hâkim olduğu görülmektedir. Bu anlayışla birlikte öğrenci derslerde öğretmenin aktardıklarını 

dinleyen, anlayan, not eden ve ezberleyen pasif bir unsur olmaktan öte bilgiyi edinen, içselleştiren, 

yorumlayan ve hayatında kullanan bir birey olarak eğitimdeki yerini almıştır. Bu anlayışla birlikte 

eğitimde sonuç değil süreç önem kazanmış ve öğrencinin sürecin sonunda neyi öğrenip neyi 

öğrenmediğinden çok bilgiyi nasıl öğrendiği, zihninde nasıl yapılandırdığı, neyi daha iyi öğrenip neyi 

öğrenmekte zorlandığı soruları önem kazanmıştır. Yapılandırmacı anlayış yalnız dersin işlenişi 

boyutunda değil aynı zamanda eğitimdeki ölçme ve değerlendirme anlayışları üzerinde de değişiklik 

yaratmıştır. Bu anlayışla birlikte ölçme işleminin yalnız dönem sonunda öğrenciye not verme amaçlı 

değil tüm öğretim süreci içerisine yayılmış bir şekilde yapılması yönünde değişikliğe gidilmiştir. Bu 

bilgiler ışığında geleneksel yaklaşım ile yapılandırmacı yaklaşımın kullandığı ölçme ve değerlendirme 

araçları da farklılık göstermektedir.  

Bu iki yaklaşım, kullanılan değerlendirme metotları bakımından karşılaştırılırsa yazılı 

sınavlar, testler, sözlü sınavlar, eşleştirme maddeleri ve doğru-yanlış maddelerinin geleneksel 

yaklaşımda sıklıkla tercih edildiği söylenebilir. Diğer yandan süreç odaklı olan alternatif yaklaşımda; 

performans görevleri, proje ve portfolyolar gibi alternatif ölçme ve değerlendirme araçları ile 

öğrencinin yeni bilgilerini öncekilerle ilişkilendirmesi ve bilgiyi yapılandırması hedeflenir. Bu 

özellikleriyle alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri yapılandırıcı yaklaşımı temel almaktadır. 

Günlük hayattan örneklerle zenginleştirilmiş bir öğretim, yeni konuların eskileriyle ilişkilendirilmesi, 

yerine göre tümevarım ve tümdengelimden güç alınması, yapılandırıcı yaklaşımın sıklıkla vurgulanan 

özellikleridir. Bu yaklaşımda; tartışma, beyin fırtınası, soru-cevap, gözlem, simülasyon, rol oynama ve 

probleme dayalı öğrenci merkezli aktivitelerle, öğrencilerin bilginin zoraki müşterileri değil, gönüllü 

alıcıları hâline getirilmesi amaçlanır.” (Başol, 2015, s. 21) 

Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminde uygulamaya konulan ve en güncel öğretim programı olan 

2018 programı da yapılandırmacı yaklaşımın esas alındığı bir öğretim programıdır. Programın ölçme 

değerlendirme yaklaşımı ise buna uygun olarak süreç odaklıdır. Ayrıca çağdaş anlayışa uygun olarak 

her birey biricik ve tektir ve dolaysısıyla ölçme-değerlendirme uygulamaları her bireye hitap 

edebilecek şekilde düzenlenmelidir: “Hiçbir insan bir başkasının birebir aynısı değildir. Bu sebeple 

öğretim programlarının ve buna bağlı olarak ölçme ve değerlendirme sürecinin ‘herkese uygun’, 

‘herkes için geçerli ve standart olması’ insanın doğasına terstir. Bu sebeple ölçme ve değerlendirme 

sürecinde azami çeşitlilik ve esneklik anlayışıyla hareket edilmesi şarttır.” (MEB, 2018, s. 8). 

Programda maddeler hâlinde belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkeleri ise şu şekildedir: 
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1) Ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğretim programının tüm bileşenleri ile azami 

uyum sağlamalı, kazanım ve açıklamaların sınırları esas alınmalıdır.  

2) Öğretim programı, ölçme sürecinde kullanılabilecek ölçme araç ve yöntemleri 

açısından uygulayıcılara kesin sınırlar çizmez, sadece yol gösterir. Ancak tercih edilen ölçme ve 

değerlendirme araç ve yönteminde, gereken teknik ve akademik standartlara uyulmalıdır.  

3) Eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamaları eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve 

eğitim süreci boyunca yapılır. Ölçme sonuçları tek başına değil izlenen süreçlerle birlikte 

bütünlük içinde ele alınır.  

4) Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrencileri kapsayan, bütün öğrenciler 

için genel geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek uygun değildir. 

Öğrencinin akademik gelişimi tek bir yöntemle veya teknikle ölçülüp değerlendirilmez.  

5) Eğitim sadece “bilme (düşünce)” için değil, “hissetme (duygu)” ve “yapma (eylem)” 

için de verilir; dolayısıyla sadece bilişsel ölçümler yeterli kabul edilemez.  

6) Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları 

öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir.  

7) 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. (MEB, 2018, ss. 8-9).  

Programda yer alan bu ilkeleri kısaca değerlendirmek gerekirse öncelikli olarak programda, 

yapılacak olan ölçme ve değerlendirme uygulamalarının kazanımlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi 

ve amaca hizmet etmeyen uygulamalardan kaçınılması gerektiği belirtilmiştir (Madde 1).  Programda 

ölçme ve değerlendirme, eğitimin bir amacı değil eğitim sürecine destek olan ve süreç içerisinde 

rehberlik etmesi beklenen bir faktör olarak ele alınmıştır. Bu sebeple ölçme işlemleri sürece 

yayılmıştır ve öğrencinin gözlenmesi esasına dayalıdır (Madde 3).  Bununla birlikte her birey kendi 

dünyasında biriciktir ve eğitim her bireye teker teker ulaşmayı hedefler. Bu sebepten ötürü nasıl ki 

eğitim süreci içerisinde öğretim yöntemlerinin çeşitliliğinin artırılması gerekliyse yine aynı sebepten 

her bireyi doğru bir şekilde değerlendirebilmek için ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin de azami 

derecede çeşitlendirilmesi gerekmektedir (Madde 4).  

2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında ölçme ve değerlendirme hususunda dikkate 

değer durumlardan birisi de öğrenmenin tüm alanlarına önem vermesidir. Bloom’un ortaya koymuş 

olduğu bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor öğrenme becerilerine programda yer verilmiştir. Bu sebeple 

ölçme ve değerlendirme uygulamaları da yalnız bilişsel alanın ölçülmesi esasına dayalı test 

uygulamalarının yanında öğrencinin bizzat yaparak-yaşayarak gerçekleştirdiği uygulamalara ve yine 

kendi yaşantısı yoluyla tatbik ettiği duyuşsal kazanımlara yönelik uygulamalardır (Madde 5).  

Yapılandırmacı eğitim uygulamalarının bir sonucu öğrencinin eğitim süreçlerinde zihinsel ve 

bedensel olarak aktif katılım göstermesidir. Bu süreçte öğretmen rehberlik etmelidir. Ayrıca eğitim 

öğrenenin yaşantısında istenilen doğrultuda değişiklik yaratmayı ve hedeflenen becerilerin öğrenciye 
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kazandırılmasını hedeflemektedir. Bu sebeple ölçme değerlendirme uygulamaları süreç içerisinde 

öğrencide gerçekleşmesi beklenen değişikliğin düzeyini belirlemek açısından süreç içerisinde devamlı 

olarak gerçekleştirilmelidir (Madde 6-7).  

2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı, eğitim-öğretim süreçleri ile ölçme ve 

değerlendirme süreçlerinin eş zamanlı olarak uygulanması esasına dayalıdır. Bu sebeple programda 

belirtilen temel beceriler, gerçekleştirilecek olan ölçme ve değerlendirme uygulamaları için de birer 

ölçüt özelliği taşımaktadır. Temelde üç grup oluşturan beceriler okuma, yazma ve sözlü iletişim 

becerileridir ve sözlü iletişim becerileri de kendi içerisinde konuşma ve dinleme olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Okuma becerileri genel olarak okunan edebî metnin anlaşılması, temasının belirlenmesi, 

yorumlanması ve şekil özelliklerinin belirlenmesi üzerine kuruludur. Ayrıca şiir, öyküleyici edebî 

metinler, tiyatro ve öğretici metinler bağlamında türlere özgü olarak ayrı başlıklar altında 

belirlenmiştir (MEB, 2018, ss. 19-26). 

Alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları bağlamında daha çok dikkat çeken becerilerse 

yazma ve sözlü iletişim becerileridir. Programda yer alan yazma etkinliklerinin sınıf, ünite ve türlere 

göre ayrıntılı tablosu aşağıdaki gibidir. 

Tablo 1: 2018 TDE Öğretim Programında Yer Alan Yazma Etkinliklerinin Sınıf, Ünite ve Türlere 

Göre Dağılımı 

SINIF ÜNİTE TÜR/KONU ETKİNLİK 

 

9 

 

1 

 

Giriş 

“Niçin yazıyoruz?”, “Nasıl yazmalıyız?” soruları çerçevesinde 

öğrencilerin serbest metinler yazmaları sağlanır. Farklı yazarların 

yazma gerekçeleri ve biçimleri üzerinde durularak öğrencilerin 

yazmanın doğası üzerinde düşünmeleri sağlanır. 

9 2 Hikâye Özelliklerine uygun hikâye yazma çalışmaları yapmaları sağlanır.  

9 3 Şiir Bir şiire benzeterek dize, beyit, dörtlük, bent yazma veya şiiri devam 

ettirme gibi çalışmalar yaptırılır. 

 

9 

 

4 

 

Masal/Fabl 

-Masal/fabl yazma çalışması yaptırılır.  

-Seçilen mesnevinin günümüz Türkçesiyle yeniden yazılmasına 

yönelik çalışmalar da yaptırılabilir.  

 

9 

 

5 

 

Roman 

Öğrencilerden bir romanın bir kesitini bakış açısı ve anlatıcıyı 

değiştirerek yazması istenir. Bakış açısı veya anlatıcı değişikliğinin 

romanın içeriğine ve anlatıma etkisinin değerlendirilmesi sağlanır. 

9 6 Tiyatro Öğrenciler gruplara ayrılır ve her grubun 3-5 dakikada oynanabilecek 

kısa bir oyun yazması sağlanır.  

9 7 Biyografi/ 

Otobiyografi 

Edindikleri bilgilerden hareketle öz geçmiş/CV, portre yazmaları 

sağlanır (İsteyen öğrencilerin çizgi portre yapabilecekleri belirtilir). 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

Mektup/ E-Posta 

-Öğrencilerin mektup yazma aşamalarına uygun olarak mektup / e-

posta yazma çalışması yapmaları sağlanır. Ayrıca öğrencilere mektup 

yazma geleneği üzerine düşünce ve izlenimlerini anlatan bir yazı 

yazdırılır.  

-Dilekçe ve tutanak yazmanın kuralları açıklanır, öğrencilerin, 

örneklerden hareketle bir dilekçe ve tutanak yazmaları sağlanır.  

9 9 Günlük/Blog Günlük yazmada gözlem ve kişisel izlenimlerin önemi vurgulanarak 

öğrencilerden günlük yazması istenir. 

10 1 Giriş “Yazının gelişimi”, “Türk yazı sanatı” ve “Alfabeler” gibi konularda 

bir yazma çalışması yapmaları sağlanır.  

10 2 Hikâye Öğrencilere inceledikleri metinlerden hareketle bir hikâye yazdırılır.  

10 3 Şiir Öğrencilerin okuma bölümünde edinilen bilgilerden yararlanarak 

mâni ve koşma yazmaları sağlanır. 
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10 

 

4 

 

Destan/Efsane 

“Bozkurtların Ölümü”, “Gün Olur Asra Bedel” gibi eserlerin destan 

türünden etkilenilerek yazıldığı bilgisinden hareketle “15 Temmuz 

Demokrasi Zaferi ve Şehitleri” konusunda, öğrencilerin tercih ettiği 

türde bir yazı yazdırılır. 

 

10 

 

5 

 

Roman 

Öğrencilerden, okudukları bir romanın sonucunu değiştirerek 

yazmaları, romandaki olay örgüsünü hikâye formunda yazmaları 

veya romanın bir kesitini diyalog hâlinde yazmaları istenir. 

 

10 

 

6 

 

Tiyatro 

Öğrencilerin inceledikleri metinlerden hareketle geleneksel 

tiyatronun eğlence kültürümüzdeki yeri, Osmanlı toplumunun bir 

arada yaşama kültürü, isimlerle karakter arasındaki ilişki, yanlış 

anlamalar ve şive taklitleri, gibi konular üzerinde yazı yazmaları 

sağlanır. 

10 7 Anı Öğrencilerden türün özelliklerine uygun birer anı yazmaları istenir. 

10 8 Haber Metni Öğrencilerden yaşadıkları veya kurguladıkları bir olayı haber metni 

hâline getirmeleri istenir. 

 

10 

 

9 

 

Gezi Yazısı 

Öğrencilerden gezdikleri bir yer hakkında bir gezi yazısı yazmaları 

istenir. Yazıyı görsel unsurlarla desteklemeleri önerilir. 

 

11 

 

1 

 

Giriş 

Öğrencilerin, okuduğu metinlerden hareketle edebiyat ve toplum 

ilişkisi üzerine kısa bir yazı yazması sağlanır. 

 

11 

 

2 

 

Hikâye 

Öğrencilerden inceledikleri hikâyelerden birinin özelliklerine 

(bireyin iç dünyasını esas alan, toplumcu gerçekçi, millî-dinî 

duyarlılıkları yansıtan, modernist) uygun olarak bir hikâye yazmaları 

istenir. 

11 3 Şiir Öğrencilerin inceledikleri şiirlerden birinin özelliklerine uygun şiir 

yazmaları sağlanır. 

11 4 Makale Öğrencilere makale türü ile ilgili öğrendiklerinden hareketle 

araştırmaya dayalı bir metin yazma çalışması yaptırılır. 

11 5 Sohbet ve Fıkra Öğrencilerin türün özelliklerine uygun güncel bir konuda sohbet veya 

fıkra yazmaları sağlanır. 

11 6 Roman Öğrencilerden ders kapsamında okudukları roman üzerine bir 

inceleme ve değerlendirme yazısı oluşturmaları istenir. 

11 7 Tiyatro Öğrencilerden tiyatro salonunda veya medya ortamında seyrettikleri 

bir tiyatro üzerine inceleme / değerlendirme yazısı yazmaları istenir. 

11 8 Eleştiri Öğrencilerden okudukları bir roman, hikâye veya şiirle ilgili eleştiri 

yazmaları istenir. 

 

11 

 

9 

 

Mülakat/Röportaj 

-Öğrencilerden bir mülakat hazırlamaları istenir. 

-Öğrencilerden, yaptıkları mülakatı gerekli düzenlemeleri yaparak 

yazıya aktarmaları istenir. 

 

12 

 

1 

 

Giriş 

Öğrencilerden toplumsal değişim, teknoloji ve sosyal medyanın dili 

nasıl etkilediği hakkında bir yazı yazmaları istenir. 

 

12 

 

2 

 

Hikâye 

-Öğrencilerden inceledikleri hikâyelerde bulunan tekniklerden en az 

ikisini kullanarak bir hikâye yazmaları istenir. 

-Öğrencilerden küçürek hikâye yazmaları istenir. 

12 3 Şiir Öğrencilerden inceledikleri şiirlerden birinin tarzını örnek alarak şiir 

yazmaları istenir. 

12 4 Roman Öğrencilerden inceledikleri romanlardan biri üzerine tanıtma-

değerlendirme yazısı yazmaları istenir. 

12 5 Tiyatro Öğrencilerden bir tiyatro metninin bir bölümünü veya tamamını 

özelliklerine dikkat ederek radyo tiyatrosuna dönüştürmeleri istenir. 

12 6 Deneme Öğrencilerden istedikleri bir konuda deneme yazmaları istenir. 

12 7 Söylev Öğrencilerden güncel bir konudan yola çıkarak bir söylev metni 

yazmaları istenir. 

 

Tablodan da anlaşıldığı üzere programda yazma hususuna oldukça önem vermektedir. 

Öğretim programının türü merkeze alan bir yapı göstermesi dolayısıyla öğrenciden her ünitede ve 

dolayısıyla her edebî türde işlenen türün özelliklerine uygun olmak üzere en az bir metin yazması 

beklenmektedir. Programda yazma çalışmaları alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına 

uygun olarak öğrenci yazılarının öğrencilerin defterlerine veya ayrı bir kâğıda yazılması ifade 
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edilmiştir. “Ders kitaplarında yazma çalışmaları için ünitelerde verilen etkinlik ve açıklamalar 

doğrultusunda tür ve tekniklere yönelik bilgiler ve örnekler verilir, daha sonra yazma çalışmalarının 

nasıl yürütüleceği açıklanır. Öğrencilerin kendi yazılarını kitap üzerine değil, defterlerine veya 

bağımsız kâğıtlara yazmaları istenir.” (MEB, 2018, s. 14).  Alternatif ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarından olan portfolyo (ürün dosyası) öğrencinin gelişiminin izlenmesi açısından dönem 

boyu veya yıl boyunca yaptığı çalışmaların toplu olarak yer aldığı dosyalardır. Bu bakımdan 2018 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı öğrencilerin yazma becerilerindeki gelişmelerin takip 

edilebilmesi bakımından öğrenci yazılarının düzenli olarak defterlerinde yahut müstakil kâğıtlara 

yazılarak muhafaza edilmesini ifade etmektedir. Ayrıca programda, çoğu yazma etkinliğinin sınıf 

panosu, okul panosu, dergi, gazete ve sosyal medya gibi araçlarla sergilenmesi de ifade edilmiştir 

(MEB, 2018). 

Programın sözlü iletişim hususundaki etkinlikleri ise daha çok performansa dayalı 

etkinliklerdir. Bahsi geçen etkinliklerin sınıf, ünite ve türlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Tablo 2: 2018 TDE Öğretim Programında Yer Alan Sözlü İletişim Becerilerinin Sınıf, Ünite ve 

Türlere Göre Dağılımı 

SINIF ÜNİTE TÜR/KONU ETKİNLİK 

9 2 Hikâye Öğrencilerin, Türk edebiyatındaki durum ve olay hikâyeciliği ile ilgili 

bir sunum yapmaları sağlanır. 

9 3 Şiir Öğrencilerin ezberledikleri şiirlerden oluşan bir dinleti hazırlamaları 

sağlanır. 

9 4 Masal/Fabl -Öğrencilerin yazdıkları metinleri sınıfta sunmaları sağlanır. 

- Öğrencilerin çizgi film hâline getirilmiş bir fablı izlemeleri sağlanır.  

 

9 

 

6 

 

Tiyatro 

Öğrencilerin yazdıkları oyunları sınıfın imkânları dâhilinde 

sergilemeleri ve değerlendirmeleri sağlanır. 

 

9 

 

7 

Biyografi/ 

Otobiyografi 

Öğrencilerden sınıf ortamında kendilerini ve yakından tanıdıkları birini 

tanıtmaları istenir. İki anlatım arasındaki farkı değerlendirmeleri 

sağlanır. 

9 8 Mektup/ 

E-Posta 

Öğrencilerin bir açık oturumu izlemeleri ve değerlendirmeleri sağlanır. 

9 9 Günlük/Blog Öğrencilerin farklı günlüklerden/bloglardan seçtiği metinlerden bir 

sunu hazırlamaları sağlanır. 

 

10 

 

1 

 

Giriş 

Hat sanatı, yazı tipleri/ karakterleri, kâğıt, kitap, kütüphane gibi 

konular üzerinde hazırlıklı bir konuşma yapmaları; konuşmalarını 

görsel unsurlarla desteklemeleri sağlanır. 

10 2 Hikâye Öğrencilerin hikâyeden uyarlanmış bir filmi izlemeleri ve filme konu 

olan hikâyeyi okumaları sağlanır. Daha sonra film ile hikâye arasındaki 

farkı değerlendirmeleri istenir 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Şiir 

-Öğrencilerin bir grubundan, aile büyüklerinden veya başka kişilerden 

"mâni" derlemeleri ve bunları konularına göre tasnif ederek sınıfta 

okumaları istenir. 

-Öğrencilerin bir grubundan halk şiiri nazım biçimlerinden (koşma, 

semai, varsağı, destan, türkü, mâni, ilahi, nefes vb.) oluşan bir şiir 

dinletisi hazırlamaları ve sunmaları istenir. 

-Öğrencilerin bir grubundan divan şiiri nazım biçimlerinden (gazel, 

kaside, şarkı, rubai, terkibibent vb.) oluşan bir şiir dinletisi 

hazırlamaları ve sunmaları istenir. 

10 4 Destan/ 

Efsane 

Öğrencilerin derleyip yazdıkları efsaneleri sınıfta sunmaları sağlanır. 
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10 5 Roman Öğrencilerin Türk ve dünya edebiyatından sinemaya uyarlanmış bir 

romanın filmini izlemeleri ve yorumlamaları sağlanır. 

 

10 

 

6 

 

Tiyatro 

Meddah hakkında bilgi verilir. Öğrencilerin izledikleri birer meddah ve 

stand-up gösterisinden hareketle kısa bir meddah oyunu sunmaları 

sağlanır. 

10 7 Anı Öğrencilerden bir hatıralarını anlatmaları istenir. 

10 8 Haber Metni Öğrencilerden yazdıkları veya seçtikleri haber metinlerini haberin 

içeriğini yansıtacak şekilde sunmaları istenir. 

10 9 Gezi Yazısı Öğrencilerden yazdıkları gezi yazılarını sınıfta sunmaları istenir. 

 

11 

 

1 

 

Giriş 

Öğrencilerden sanat akımlarının edebiyat resim, müzik ve mimari gibi 

farklı sanat dallarına nasıl yansıdığı üzerinde bir sunum yapmaları ve 

sunumlarını görsel, işitsel ögelerle desteklemeleri istenir. 

11 2 Hikâye Öğretmen tarafından sınıfa getirilen seslendirilmiş bir hikâye dinletilir 

ve öğrencilerden dinledikleri hikâyeyi yorumlamaları istenir. 

11 3 Şiir Öğrencilerin kendilerine yakın buldukları şiir anlayışı ile ilgili kısa bir 

konuşma yapmaları sağlanır. 

 

11 

 

4 

 

Makale 

-Öğrencilerin münazaranın özelliklerine uygun bir münazara örneği 

sunmaları sağlanır. 

-Yapılan münazaranın değerlendirilmesi sağlanır. 

11 5 Sohbet ve 

Fıkra 

Öğrencilerin “Dostluk” konusunda bir sohbet gerçekleştirmeleri 

sağlanır. 

 

11 

 

6 

 

Roman 

Öğrencilere Türk veya dünya edebiyatından sinemaya uyarlanan bir 

romanın filmi seyrettirilip söz konusu roman okutturulur. Roman ile 

filmin karşılaştırılması sağlanır. 

11 7 Tiyatro Öğrencilerden kendi hazırladıkları tek kişilik veya birkaç kişilik bir 

oyunu canlandırmaları istenir. 

11 8 Eleştiri Öğrencilerden okudukları bir kitabı tanıtmaları ve kitaba dair 

eleştirilerini sözlü olarak sunmaları istenir. 

11 9 Mülakat Öğrenciler, önceden hazırlık yaparak sınıf ortamında kendi aralarında 

bir mülakat gerçekleştirirler. 

 

12 

 

1 

 

Giriş 

Öğrencilerden hayatımıza yeni girmiş teknolojik terimler üzerine bir 

sunum yapmaları istenir. Bu sunumda terimlerin yazılış ve telaffuzları 

ile ilgili hususlara da değinilir. 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

Hikâye 

-Öğrencilerden inceledikleri ya da kendi seçtikleri bir hikâyeyi 

dramatize etmeleri istenir. 

-Öğrencilerden bir hikâyecinin hayatını ve eserlerini tanıtan bir sunum 

hazırlamaları istenir. 

12 3 Şiir Öğrencilerden Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinden ve Türk dünyasına 

ait şiirlerden oluşan bir şiir dinletisi hazırlamaları ve sunmaları istenir. 

12 4 Roman Öğrencilerin okuyup beğendikleri bir roman hakkındaki düşüncelerini 

sınıf ortamında hazırlıksız konuşma şeklinde sunmaları sağlanır. 

 

12 

 

5 

 

Tiyatro 

-Öğrencilere bir radyo tiyatrosu dinletilir.  

-Öğrencilerden yazdıkları radyo tiyatrosunu bilişim teknolojilerini 

kullanarak seslendirmeleri ve bu seslendirmeyi sınıfta sunmaları 

istenir. 

12 6 Deneme Öğrencilerden, yazdıkları denemeleri sınıf ortamında sunmaları istenir. 

12  7 Söylev Öğrencilerden yazma çalışmalarında hazırladıkları söylevi sınıfta 

sunmaları istenir. 

 

Tabloda yer alan bilgileri sayısal olarak ifade etmek gerekirse etkinliklerin 18’ini sözlü 

sunumlar oluşturmaktadır. Bu sunumların bazıları belirlenen konuların hazırlıklı ve görsel unsurlarla 

desteklenmiş olarak sunulması, bazıları bir konunun ya da bir kitabın yorumlanması ve eleştirilmesi, 

bazıları ise öğrencinin yaptığı araştırmaları sınıfta sunması şeklindeki etkinliklerdir. Belirtilen 

etkinliklerden 7’si ise bir film veya videonun izletilmesi yahut bir ses kaydının öğrenciye dinletilmesi 

şeklinde düzenlenmiştir. Şiir türünün her sınıf düzeyinde ele alınması sebebiyle programda 4 yerde şiir 

dinletisi hazırlanması ve sunulması planlanmıştır. Daha çok tiyatro türü kapsamında planlanan, 
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belirlenen bir hikâyenin dramatize edilmesi şeklinde de karşımıza çıkan etkinliklerden 4’ü drama ve 

oyun türünde düzenlenmiştir. Etkinliklerden 3’ü ise sınıfın toplu olarak katılımına dayalı olarak 

planlanmış münazara, sohbet ve mülakat etkinlikleridir. Görüldüğü üzere 2018 Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretim Programında planlanan sözlü iletişim etkinlikleri alternatif ölçme ve değerlendirme 

tekniklerinden performans değerlendirmesi kapsamına girmektedir.  

Sözlü iletişim etkinliklerinin performansa dayalı dolayısıyla psiko-motor becerilerin de 

ölçülmesi esasına dayalı etkinlikler oluşunu programda belirtilen sözlü iletişim kazanımlarından da 

anlamak mümkündür. Konuşma becerisinin kazanımları arasında; 

 Boğumlanma, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ederek konuşur. 

 Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 

 Konuşmasında beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanır. 

 Konuşmasına etkili bir başlangıç yapar.  

 Konuşmasını etkili bir biçimde sonlandırır. 

 Konuşmasında süreyi verimli kullanır.  

 Konuşmasında teknolojik araçları etkili biçimde kullanır (MEB, 2018, ss. 28-29) 

şeklindeki ifadeler aynı zamanda öğrenci performansının değerlendirilmesinde göz 

önüne alınacak kriterlerdir. 

Program genel olarak değerlendirildiğinde yazma ve sözlü iletişim etkinlikleri içerisinde 

araştırma gerektiren ve alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından proje görevlerine sayıca daha 

az yer verildiği dikkat çekmektedir. Bunlara tekrar bakmak gerekirse etkinlikler şu şekildedir:  

 Öğrencilerin bir grubundan, aile büyüklerinden veya başka kişilerden "mâni" 

derlemeleri ve bunları konularına göre tasnif ederek sınıfta okumaları istenir. 

 Öğrencilerden yakın çevrelerindeki varlıklar, mekânlar, tarihî olaylar, tabiat olayları 

ve inanışlarla ilgili efsaneleri sözlü kültür kaynaklarından derlemeleri ve bunları 

yazıya geçirerek sergilemeleri (sınıf panosu, okul panosu, dergi, gazete, sosyal medya 

vb.) istenir. 

 Öğrencilerin inceledikleri metinlerden hareketle geleneksel tiyatronun eğlence 

kültürümüzdeki yeri, Osmanlı toplumunun bir arada yaşama kültürü, isimlerle 

karakter arasındaki ilişki, yanlış anlamalar ve şive taklitleri, gibi konular üzerinde yazı 

yazmaları sağlanır. 

 Öğrencilerden sanat akımlarının edebiyat resim, müzik ve mimari gibi farklı sanat 

dallarına nasıl yansıdığı üzerinde bir sunum yapmaları ve sunumlarını görsel, işitsel 

ögelerle desteklemeleri istenir. 
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 -Öğrencilere makale türü ile ilgili öğrendiklerinden hareketle araştırmaya dayalı bir 

metin yazma çalışması yaptırılır. 

 -Araştırmaya dayalı metinlerin yazımında kütüphanede ve Genel Ağ'da kaynak 

taramasının nasıl yapıldığı ve sınırlandırıldığı örneklerle gösterilir. Öğrencilerden 

Genel Ağ'da yaptıkları araştırmaları bilişim teknolojilerini kullanarak iş birlikli bir 

rapor hâline getirmeleri istenir. 

-Farklı kaynaklardaki bilgilerin bir metinde nasıl terkip edileceği örneklerle açıklanır. 

-Metin içinde ve sonunda bilimsel kaynak göstermeye ilişkin temel ilkeler örneklerle açıklanır. 

(MEB, 2018). 

Dört yıla yayılmış olan üniteler içerisinde proje görevi ile ilişkilendirilebilecek etkinliklere 

yalnız beş ünitede rastlanmaktadır. Söz konusu araştırma görevlerinin en kapsamlı ele alındığı ünite 

makale türünün işlendiği ünitedir. Ayrıca burada bilimsel araştırma yazımı konusunda da çalışmalara 

yer verilmiştir.  

2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında belirgin olarak bahsedebileceğimiz 

alternatif ölçme ve değerlendirme araçları gösterildiği gibi performans değerlendirme, ürün dosyası ve 

proje görevleridir. Programda her ünitenin sonunda yer alan “Ünite Ölçme ve Değerlendirme 

Çalışmaları” işlenen konuların tekrar edilmesi ve öğrenmelerin ölçülmesini esas almaktadır. Bu 

konuda programda yer alan ifade şu şekildedir: “Her ünitenin sonunda o ünitede kazandırılması 

amaçlanan bilgi ve becerileri değerlendirmeye yönelik olarak "Ünite Ölçme ve Değerlendirme 

Çalışmaları"na yer verilir. Sorular ünitede işlenen konuları kapsar nitelikte olmalıdır.” (MEB, 2018, s. 

16). Kısaca bahsedilen bu bölümde yer alan soruların türlerine değinilmemiştir. Giriş kısmanda 

bahsedilen, özellikle kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç gibi testlerden yararlanma durumuna 

dair herhangi bir veri bulunmamaktadır.  

Programda ölçme ve değerlendirme durumları ile ilgili son olarak üzerinde durulması gereken 

husus ise öğretmen yeterlikleri üzerinedir. Programda ölçme değerlendirme işlemleri ile ilgili 

öğretmenin konumu şu şekilde ifade edilmiştir: “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, s. 8). İfadeden de anlaşılacağı üzere 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim 

Programında, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında öğretmenin yaratıcı ve yeni test ve teknikler 

geliştirebilir nitelikte olması beklenmektedir. Bu noktada öğretmenlerin bu konuda ne derece yeterli 

oldukları sorusu zihinde canlanmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda alternatif ölçme ve 

değerlendirme tekniklerini kullanma yeterlikleri açısından bilhassa Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri 

üzerine yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu tür çalışmalar daha çok Türkçe ve sınıf 

öğretmenleri üzerine yapılmış olmakla birlikte öğretmenlerin bu konudaki durumları hakkında fikir 

vermesi bakımından araştırmada bunlara yer verilmiştir.  

Gelbal ve Kelecioğlu’nun 2007 yılında yapmış oldukları çalışmada öğretmenlerin daha çok 

geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır:  
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Öğretmenler kendilerini en çok geleneksel yöntemler olarak adlandırılan sınav türlerinde 

yeterli görmektedirler. Diğer yöntemlerde kendilerini orta düzeyde yeterli görmektedirler. Hiç yeterli 

olunmayan yöntemlerin başında öğrenci değerlendirmesine dayalı yöntemler gelmektedir. Bu 

yöntemler, eğitim sisteminde yaygın olarak kullanılmaması ve bu araçların nasıl kullanılacağına ve 

sonuçlarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin yeterince örneğin bulunmaması öğretmenlerin bu alanda 

güçlük çekmelerinin sebepleri arasında yer alabilir (s. 143). 

Damar’ın 2016 yılında Türkçe öğretmenleri üzerine yaptığı incelemesinde katılımcılar genel 

olarak alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini işlevsel olarak görmelerine karşın 

uygulanmasının çok zaman aldığını ve değerlendirmenin tam sağlanamadığını ifade etmişlerdir. 

Ayrıca öğretmenlerin geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanmaya devam ettikleri 

görülmüştür (s. 140-142). 

Yiğit ve Kırımlı’nın 2014 tarihli çalışmasında ise alternatif ölçme ve değerlendirme 

uygulamaları gerçekleştirilirken karşılaşılan problemler şu şekilde ifade edilmiştir:  

Alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerini uygularken en sık karşılaşılan problemin haftalık 

ders saatinin yetersizliği olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin en sık yaşadığı bir diğer sorun, sınıf 

mevcudunun fazlalığıdır. En sık yaşanan diğer sorunlardan bazıları ise okulun ve sınıfın fiziki 

olanaklarının yetersiz olması, ölçeklerin karmaşık olması ve alternatif ölçme-değerlendirme 

yöntemlerini uygularken sınıf yönetiminde zorluk yaşanmasıdır ( s. 1635).  

Yıldız’ın 2011 yılına ait çalışması ise öğretmenlerin mezun oldukları fakültelere göre 

alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanma durumları hakkında şu sonuca ulaşmıştır:  

Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri kolay ve uygulanabilirdir ifadesinde ise Diğer 

fakülte mezunları ile Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi mezunları arasında anlamlı bir farklılaşma 

görülmektedir. (…) Eğitim fakültesi mezunu olan öğretmenlerle diğer fakülte mezunu olan 

öğretmenler arasında ölçme ve değerlendirme yeterliliği boyutunda eğitim fakültesi mezunu 

öğretmenlerin lehinde anlamlı bir farkın olduğu ortaya çıkmıştır.” (s. 135-136).  

Bu bilgilere ek olarak yine aynı çalışmanın sonuçları arasında öğretmenlerin %57lik kısmının 

alternatif ölçme ve değerlendirme konusunda herhangi bir eğitim almadıkları ifade edilmiştir. Bu 

sebeple araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunun alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarını 

kullanırken özellikle zaman yönetimi konusunda sıkıntı yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

“Öğretmenlerin %31’ i alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını etkin bir şekilde 

kullanamadıklarını düşünmektedirler. (…) Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri kolay ve 

uygulanabilir olduğuna öğretmenlerimizin yarıdan fazlası katılmamaktadır.” ( s. 128).  

Alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanımında öğretmen yeterlikleri üzerine 

yapılan araştırmalar öğretmenlerin bu araçları nitelikli bir şekilde kullanma konusunda problem 

yaşadıkları ve kendilerini yeterli görmediklerini göstermektedir. Bu sebeple 2018 Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretim Programında öğretmenden beklenen ölçme ve değerlendirmede özgün ve yaratıcı 

olmak konusunda yeterli olmadıkları sonucuna ulaşılmaktadır.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programının ölçme ve değerlendirme anlayışı açısından 

çağdaş yaklaşımın bir yansıması olan alternatif ölçme-değerlendirme araçlarının kullanımına yer 

verdiği görülmektedir. Programda verilen etkinliklerin içeriği incelendiğinde bu araçlardan daha çok 

performans görevi, öğrenci ürün dosyası ve proje görevlerine yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Alternatif ölçme-değerlendirme araçlarından kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, öz 

değerlendirme, rubrik gibi araçların kullanılmasına dair herhangi bir veriye rastlanmamıştır.  

2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı ölçme ve değerlendirme konusunda 

öğretmenden yaratıcı ve özgün araçlar geliştirmesini beklemektedir. Öğretmenlerin alternatif ölçme ve 

değerlendirme araçlarını kullanım yeterliklerinin incelendiği araştırmalar ise öğretmenlerin bu konuda 

gerekli yeterliğe sahip olmadığını, alternatif ölçme değerlendirme araçlarını uygulamada problemler 

yaşadığını ortaya koymuştur.  

Öneriler 

Araştırmamız neticesinde edebiyat eğitiminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarının 

iyileştirilmesi konusundaki önerilerimiz şu şekildedir: 

1) Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarını uygulamada yaşadıkları 

problemleri en aza indirmek ve öğretmenlerin kendilerinin de ölçme-değerlendirme araçları 

geliştirmelerini sağlayabilmek adına bu konuda hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesinin faydalı 

olabileceği düşünülmektedir.  

2) Ölçme-değerlendirmede araç geliştirme konusunda problem yaşayan öğretmenlerin 

kullanabilmesi adına örnek testlerin geliştirilmesi ve öğretmenlerin kullanımına sunulması gerekli 

görülmektedir.  

3) 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında yer alan yazma ve sözlü iletişim 

etkinliklerinin proje ve performans görevleri yanında akran değerlendirme, öz değerlendirme 

etkinlikleriyle çeşitlendirilerek öğrencilerin kedilerini objektif bir şekilde değerlendirebileceği 

çalışmalara da yer verilmesi gerekli görülmektedir.  
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ÖZET 

Sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının etkili bir kaynaştırma eğitimi verebilmeleri için 

önceliklezihinsel yetersizliği olan öğrencilere yönelikalgılarının farkında olmaları ve bu algılarını olumlu yönde 

geliştirmeye çalışmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, okulöncesi ve sınıf öğretmenliği öğretmen 

adaylarının zihinselyetersizliğe sahip bireyler hakkındaki algılarını ve görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel 

araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Veri toplama tekniği olarak 6 soruluk yarı 

yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2017-2018 akademik yılında Trabzon 

Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Okul Öncesi (13) ve Sınıf Öğretmenliği (19) bölümlerinde öğrenim gören 32 

gönüllü öğretmen adayı (Kadın:18, Erkek:14) oluşturmaktadır. Elde edilen verilere göre öğretmen adaylarının 

zihinselyetersizliğe sahip bireyi; bilişsel geriliği olan ve yardıma muhtaç birey olarak tanımladıkları 

belirlenmiştir. Ayrıca zihinselyetersizliğe sahip bireyinormal bireylerden farklı gördükleri, zihinselyetersizliğe 

sahipbireyin eğitim alması durumunda normal bir hayat sürdürebileceğini ve ilerde kendi sınıflarında 

kaynaştırma öğrencisi olmasını istediklerini belirtmişlerdir. Daha önce zihinsel yetersizliğe sahip bireyle aynı 

ortamda bulunan ve bulunmayan öğretmen adayları zihinsel yetersizliğe sahip bireyle aynı ortamda bulunmaktan 

çekinmeyeceğini ifade etmişlerdir. Katılımcılar zihinsel yetersizliğe sahip bireyin eğitimi konusunda kendilerini 

yeterli görmemekte ve bu alanda kendilerini geliştirmek istemektedirler. Adaylar zihinsel yetersizliğe sahip 

bireyle ilgili algılarının olumlu olduğunu düşünmektedir. Çizdikleri resimlerden zihinsel yetersizliğe sahip bireyi 

yalnız, dışlanmış, muhtaç ve kendi içinde mutlu bireyler olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen 

adayları kendi algılarının olumlu olduğunu belirtmiş ancak verdikleri cevaplar ve çizdikleri resimlerden, 

olumsuz algılara da sahip oldukları görülmüştür. Öğretmenlerin kaynaştırma öğrencisine etkili bir eğitim 

verebilmesi için lisans eğitimleri sırasında olumlu algı geliştirmelerini sağlayacak uygulamalar içeren dersler ve 

zihinsel yetersizliğe sahip bireylerle iletişime geçecekleri ortamlar sunulması yararlı olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Zihinselyetersizliğe sahip birey, Özel eğitim, Kaynaştırma, Algı 

ABSTRACT 

Primary school and pre-school student teachers should be aware of their perceptions about students with 

intellectual disabilityand try to develop these perceptions positively in order to provide effective inclusive 

education. The aim of this study is to determine the perceptions and opinions of primary school and pre-school 

student teachers about students with intellectual disability. Phenomenological design, one of the qualitative 

research methods, was used in the study. As a data collection tool, semi-structured interview form with 6 
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questions was used. The sample of the study consists of 32 volunteer student teachers (Female: 18, Male: 14) in 

departments ofPre-school (13) and Primary School (19) of Trabzon University Fatih Faculty of Education in 

2017-2018 academic year. The obtained results showed that the student teachers definedstudents with 

intellectual disabilityas individuals with mental deficiency and in need of help. They also thought thatstudents 

with intellectual disabilitywere different from normal individuals andcould lead a normal life if they get a good 

education. They wanted to be an inclusive student in their own classes in the future. Pre-serviceteacherswhohave 

been in the same environment with the mentally handicapped individuals before and stated that they will not 

hesitate to be in the same environment with the mentally handicapped individual. The participants do not 

consider themselves sufficient in the education of the mentally retarded individual and they want to improve 

themselves in this field. Candidates think that their perceptions about the mentally handicapped individual are 

positive. From the pictures they draw, it was concluded that they perceive individuals with mental disabilities as 

lonely, excluded, needy and happy individuals in themselves. Pre-service teachers stated that their perceptions 

were positive, but it was seen that they had negative perceptions from the answers they gave and the pictures 

they drew. In order for teachers to provide effective education to mainstreaming students, it will be useful to 

present courses with applications that will enable them to develop positive perception during their undergraduate 

education and to provide environments where they can communicate with people with intellectual disabilities. 

Keywords:Students with intellectual disability, Special education, Inclusive, Perception 

GİRİŞ  

Normal gelişim gösteren bireylerin devam ettiği okullarda eğitim ihtiyaçlarını karşılayamayan 

bireyler için özel eğitim hizmetleri düzenlenmektedir (Sucuoğlu, 2007). Özel eğitim, ortalama öğrenci 

özelliklerinden önemli ölçüde farklılaşan öğrencilere sağlanan, bireysel olarak planlanmış ve bireyin 

bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetlerinin tamamıdır 

(Eripek, 2005). Toplumda özel gereksinimli bireylerin eğitiminin ne kadar önem taşıdığı insan hakları, 

eğitimde fırsat eşitliği, çağdaş eğitim, demokratik toplum gibi kavramlarla ön plana çıkmaktadır 

(Yatgın, Sevgi ve Uysal, 2014). Özel eğitim hizmetlerinden yararlanacak gruplardan birini zihinsel 

yetersizliğe sahip bireyler oluşturmaktadır. Zihinsel yetersizliğe sahip birey, Türkiye’de “zihinsel 

işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak 

kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 

yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç 

duyan birey” olarak tanımlanmaktadır (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği(ÖEHY), 2018).Zihinsel 

yetersizliğe sahip bireyler dikkat, algılama, bellek ve muhakeme gibi genel zekâ fonksiyonları 

açısından normalin altındadır. Bu bireylerin kişisel bakım, çevreye uyum, dil-iletişim ve duyusal 

motor becerileri, yaşıtlarına göre daha geç ve yavaş gelişmektedir. Buna bağlı olarak akıl yürütme, 

soyut kavramları anlama ve zihinsel işlemler yapmada zorluk yaşadıkları için genellikle sınıf 

düzeyinin (yaşıtlarının) gerisinde kalmaktadırlar.Bununla birlikte, zihinselyetersizliğe sahip bireyler, 

akranları gibi öğrenebilir ve öğrenme sürecinidevam ettirebilirler. Buradaki temel farklılık öğrenme 

hızlarıdır.  

Zihinsel yetersizliğe sahip bireyler, tanılandıktan sonra kendileri için en az sınırlayıcı olan 

eğitim ortamlarına yerleştirilirler (ÖEHY, 2006). En az sınırlayıcı ortamların başında kaynaştırma 

sınıfları gelmektedir. Kaynaştırma, “özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademede diğer 

bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde 

gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu bireylere destek eğitim hizmetleri de sunularak akranlarıyla 

birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen eğitim” olarak 

tanımlanmaktadır.  
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Kaynaştırma uygulamalarında hedeflenen, öğrencinin akranlarıyla birlikte eğitim alarak en üst 

düzeyde performans sergilemesidir (Babaoğlan ve Yılmaz, 2010). Kaynaştırmanın başarılı olmasında 

özel gereksinimli olmayan çocuklar önemli bir araç olarak görülmektedir (Çulhaoğlu İmrak ve Dikici 

Sığırtmaç, 2011). Çünkü, bu bireyler sosyal becerileri büyük oranda akranlarından öğrenmektedirler. 

Kaynaştırma uygulamalarının istenilen şekilde uygulanmasını etkileyen faktörlerden biri de 

branşöğretmenlerinin bu uygulamalara ve bireylere bakış açısıdır (Kırcaali İftar, 1998). Kaynaştırma 

eğitiminin etkililiği sorumlu öğretmenlerin algıları ve aldıkları eğitimle doğrudan ilişkilidir. 

Türkiye’de kaynaştırma ile ilgili hem öğretmenlerin hem de velilerin bilgisinin yetersiz olduğu iddia 

edilmektedir (Başgül ve diğ., 2018). Kaynaştırma uygulamalarının amaçları ve faydalarının 

bilinmeden uygulanması, öğrencilere faydadan çok zarar getirebilir (Demir ve Açar, 2010). Yapılan 

araştırmalarda öğretmenler, kaynaştırma uygulamalarında daha başarılı olabilmeleri için kaynaştırma 

uygulamalarına ilişkin bilgilendirilmeye ihtiyaçları olduğunu belirtmektedir (DikenveSucuoğlu, 1999; 

Gözün ve Yıkmış, 2004; Sanır, 2009; Yaralı, 2016). Öğretmenlerin kaynaştırma uygulamaları 

hakkında bilgilendirilmeleri olumsuz tutum ve algılarının değişmesinde de etkili olmaktadır (Orel, 

Zerey ve Töret, 2004; Altıntaş ve Şengül, 2014). Hatta Sargın veSünbül(2002) tarafından yapılan bir 

çalışmada zihinsel yetersizliğe sahip bireylere özel ilgileri olan öğretmenlerin kaynaştırmaya daha 

olumlu baktıkları ifade edilmektedir. Bunu destekler şekilde, kaynaştırma uygulamalarında tecrübesi 

olan öğretmenlerin, zihinsel yetersizliğe sahip bireylere ilişkin daha olumlu algılar geliştirdikleri 

literatürde sıklıkla belirtilmektedir (Bek, Gülveren ve Başer, 2009; Özdemir, 2010; Tortop ve diğ., 

2014). Bununla birlikte,literatürde yer alan bazı çalışmalarda kaynaştırma deneyimi olan ve zihinsel 

yetersizliğe sahip bireylerle ilgili bilgi sahibi olan öğretmenlerin olumsuz görüşlere sahip olabileceği 

iddia edilmektedir (Gerbhardt ve diğ., 2015). Kaynaştırma uygulamaları sürecinde karşılaşılan 

sorunların incelendiği bir çalışmada sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencisini sınıftan ayrıştırdığı 

tespit edilmiştir (Saraç ve Çolak, 2012). Kaynaştırma uygulamalarının amacına ters düşen bu tür 

yanlış uygulamaların ardında öğretmenlerin zihinsel yetersizliğe sahip bireylere ilişkin bakış açısının 

ve algısının önemli bir payı olduğu düşünülmektedir. 

Öğretmenin zihinsel yetersizliğe sahip bireye yönelik algısı, tutumunu etkilemekte, normal 

gelişim gösteren öğrencilerde öğretmenlerinin bu tutumunu model alabilmektedir. Olumsuz algılar, 

zihinsel engelli bireylerin ve ailelerinin toplumdan soyutlanmasına ve sosyal haklarından yoksun 

kalmalarına neden olabilmektedir (Aslan ve Şeker, 2013). Bu durumu engellemedeki kilit rol 

öğretmenindir (Dikici Sığırtmaç, Hoş ve Akbak, 2011; Sucuoğlu ve Akalın, 2010;Yaylacı ve Aksoy, 

2016). Geçmiş yaşantılar, tecrübeler, alınan eğitimler ve çevre, zihinselyetersizliğe sahip bireylere 

yönelik algılarımız üzerinde etkilidir. Bu nedenle, kaynaştırma eğitiminin amacı ve içeriğinin tüm 

branşlardaki öğretmen adaylarına lisans döneminde yeterli düzeyde verilmesi önemlidir. Bu süreçte, 

sıklıkla zihinsel yetersizliğe sahip bireylerle karşılaşacak olan sınıf ve okul öncesi öğretmen 

adaylarının zihinsel yetersizliği olan bireylereyönelik algılarının ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. 

Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın amacı, sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının zihinsel yetersizliğe sahip 

bireylerhakkındaki algılarını ve görüşlerini belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki sorulara 

cevap aranmıştır:  
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 Öğretmen adayları, normal gelişim gösteren bireyler ile zihinsel yetersizliğe sahip 

bireyler arasındaki farkları nasıl ifade ediyorlar?  

 Öğretmen adaylarının zihinsel yetersizliğe sahip bireylerineğitimlerine ilişkin 

görüşleri nelerdir?  

 Öğretmen adayları, kaynaştırma eğitimine yönelik olarak kendilerini yeterli görüyorlar 

mı? 

 Öğretmen adaylarının eğitim gördüğü programlar ve cinsiyetleri kaynaştırma 

eğitimine yönelik algılarını etkilemekte midir?  

YÖNTEM 

Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenolojik araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Bu yöntem, bireylerin karşılaştığı olayları, durumları ve nesneleri kendisine özgü bir biçimde 

algılamasına dayanmakta ve bireylerinolayları deneyimlemede, yorumlamada ve yapılandırmada 

ortaya koydukları farklı anlayışları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır (Çepni, 2007). Diğer bir ifade ile 

olayların farklı bireyler tarafından nasıl algılandığını nitel olarak ortaya koymaya çalışan bir araştırma 

yöntemidir (Ashworth ve Lucas, 1998). Yapılan bu çalışmada her bir öğretmen adayının zihinsel 

yetersizliğe sahip bireyi nasıl algıladığı ortaya konulmaya çalışıldığından fenomenolojik araştırma 

yönteminin bu çalışma için uygun olacağı düşünülmektedir.  

Örneklem 

Çalışmanın örneklemini 2017-2018 akademik yılında Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim 

Fakültesi Okul Öncesi (13) ve Sınıf Öğretmenliği (19) bölümlerinde öğrenim gören 32 gönüllü 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların cinsiyet, program ve sınıf düzeylerine göre dağılımı ve 

kodları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların cinsiyet, program ve sınıf düzeylerine göre dağılımı 

Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği 
Toplam 

Kadın (f) Erkek (f) Kadın (f) Erkek (f) 

1 OK5 (OE6, OE32) (SK3, SK4, SK16) (SE15, SE19) 8 

2 (OK28, OK30) - (SK31) (SE8, SE12, SE18, 

SE25) 

7 

3 (OK20, OK29) (OE13) (SK7), (SK17) (SE22) 6 

4 (OK14, OK23, OK24, 

OK27) 

(OE1) (SK2, SK21, SK26) (SE9, SE10), (SE11) 11 

Toplam 9 4 9 10 32 

 

VeriToplama Aracı 

Veri toplama tekniği olarak 6 soruluk yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. 

Görüşme formunda yer alan soruların hazırlanmasında Tortop ve diğerlerinin (2014) yaptıkları 

çalışmada kullandıkları veri toplama aracından yararlanılmıştır. Mülakat soruları Tablo 2’de 

verilmiştir. 
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Tablo 2. Mülakat soruları 

1) Zihinsel yetersizliğe sahip birey denince aklınıza ne geliyor? Neden?  

1.a. Zihinsel yetersizliğe sahip bireyler ile normal gelişim gösteren bireyler arasında fark var mıdır? Neden 

farklı olduklarını düşünüyorsunuz?  

1.b. Zihinsel yetersizliğe sahip bireyler normal bir yaşam sürebilir mi? Nasıl sürdürebilirler?  

2). Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireyle aynı ortamda bulundunuz mu? Açıklayınız.  

2.a. Aynı ortamda bulunmak ister miydiniz? 

3) Sizce zihinsel yetersizliğe sahip bireyler eğitim almalı mı? Neden?  

3.a. Sınıfınızda bir kaynaştırma öğrencisi olmasını ister misiniz? Neden? 

4) Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireye kaynaştırma eğitimi vermek için kendinizi yeterli görüyor musunuz? 

Neden?  

4.a. Bu alanda kendinizi geliştirmek ister miydiniz? Neden?  

5) Sizce zihinsel yetersizliğe sahip bireylere ilişkin algılarınız olumlu mu olumsuz mu? Böyle düşünmenizin 

nedeni nedir? (Varsa) Olumsuz algılarınızı değiştirmek ister miydiniz?  

6) Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireyin dünyasını resmediniz.  

 

BULGULAR 

Bu kısımda katılımcıların her bir soruya verdikleri cevaplar ayrı başlıklar altında verilmiştir. 

Sorulara verilen cevapların frekans ve yüzdelik değerleri belirlenmiştir. Bazı sorularda okumayı 

kolaylaştırmak için tablo ve alıntılara yer verilmiştir.  

1. “Zihinsel yetersizliğe sahip birey denince aklınıza ne geliyor? Neden?” sorusuna ait bulgular  

Bu soruya katılımcıların verdikleri cevaplar, Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. “Zihinsel yetersizliğe sahip birey denince aklınıza ne geliyor?” sorusuna verilen cevapların 

analizi 

Kategoriler 

Okul Öncesi 

Öğretmenliği  
Sınıf Öğretmenliği  

 

Toplam 

Kadın 

f 

Erkek 

f 

Kadın 

f 

Erkek 

f 

 

f 

 

% 

Zekası düşük olan 6 3 4 3 16 50,00 

Normal olmayan 1 0 3 1 5 15,62 

Başkalarına bağımlı olan 1 0 2 2 5 15,62 

Normal bir insan 0 1 0 1 2 6,25 

Sosyal olmayan 0 0 0 2 2 6,25 

Özel eğitime ihtiyacı olan 0 0 0 1 1 3,12 

Mutlu birey 1 0 0 0 1 3,12 

Toplam 9 4 9 10 32 100 

 

Tablo 3’ten görüldüğü gibi bu soruya öğretmen adaylarının %50,00 (16 kişi)’si “Zekası düşük 

olan” cevabını vermiştir. Bunların 9’u (kadın=6, erkek=3) okul öncesi öğretmen adayı ve 7’si 

(kadın=4, erkek=3) sınıf öğretmeni adayıdır. Katılımcıların %15,62’ si zihinsel yetersizliğe sahip 

bireyi, “normal olmayan” birey olarak ifade etmiştir. Aynı oranda öğretmen adayı (%15,62) zihinsel 

yetersizliğe sahip bireyi “başkalarına bağımlı olan” şeklinde nitelendirmiştir. Bunların dışında düşük 

yüzdelerde olsa da zihinsel yetersizliğe sahip birey için “normal bir insan”, “sosyal olmayan”, “özel 

eğitime ihtiyacı olan” ve “mutlu birey” ifadeleri kullanılmıştır.  

“Zekası düşük olan” ifadesini kullanan bazı öğretmen adaylarının açıklamaları şu şekildedir: 

“Zeka gelişim düzeyi belli bir seviyenin altında olan, seviyelerine göre aşamalandırılmış ve bu 

aşamalara göre belli bir sınıfa dahil edilmiş birey.” (OK29). “Beyin fonksiyonları belirlenen 
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normallikte işlevini yerine getiremeyen birey geliyor aklıma.” (SK17). “Öğrenme güçlüğü çeken 

algıları zayıf birey olduğu için.” (OK28). “Kendi yaşının gereği zihinsel faaliyetleri yapamayan, zayıf 

kalmış kişiler olduğu için.” (SK3). “Normal olmayan birey” ifadesini kullanan bazı öğretmen 

adaylarının açıklamaları şu şekildedir: “Normal bir insanın yaptığını yapamayan, yaptıklarını bilinçli 

bir şekilde yapamayan insanlar geliyor aklıma.” (OK5). “Normal insandan farklı olarak düşüncede 

farklı olan bireyler aklıma geliyor.” (OK23). “Başkalarına bağımlı olan birey” ifadesini kullanan bir 

öğretmen adayının açıklaması şu şekildedir: “Günlük hayattaki ihtiyaçlarını tam karşılamayan 

yardıma ihtiyacı olan birey.” (SK31).  

1.a.“Zihinsel yetersizliğe sahip bireyler ile normal gelişim gösteren bireyler arasında fark 

var mıdır? Neden farklı olduklarını düşünüyorsunuz?”sorusuna ait bulgular 

Öğretmen adaylarının %87,50’si (28 kişi) bu soruya “evet” cevabını vermiştir. Öğretmen 

adaylarının %9,38’i (SK2, OK24, OK30) fark olmadığını belirtirken, SK17 kodlu öğretmen adayı 

“hem var hem yok” cevabını vermiştir. Katılımcıların bu soruya yönelik açıklamaları şu şekildedir: 

“Düşünme, hareket etme, sosyal, iletişim kurma gibi ciddi farklar vardır. (OE1)”,“Anlama, algılama 

ve davranış-beceri kazanma konusunda daha fazla zorluk çekiyor ve geriden geliyorlar.  

(SK4)”,“Gördükleri eğitim ve hız bakımından farklılar, hayatta bulundukları konumlarda farklıdır. 

(SK21)” ve“Olaylara gösterdikleri tepkiler ve duyguları yaşama yoğunlukları farklıdır.  (SE10)”. 

1.b. “Zihinsel yetersizliğe sahip bireyler normal bir yaşam sürebilir mi? Nasıl 

sürdürebilirler?” 

Öğretmen adaylarının %84,37’i (27 kişi) zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin normal yaşam 

sürdürebileceğini belirtmiştir. Öğretmen adaylarının %15,62’i (SK2, SK3,SK21,SE8, SE25) zihinsel 

yetersizliğe sahip bireylerin normal yaşam sürdüremeyeceğini belirtmiştir. Katılımcıların bu soruya 

yönelik açıklamalarından bazıları şu şekildedir:“İyi bir eğitim ve destek alırlarsa sürdürebilirler.” 

(SE11), “Toplu mekânlarda bulunabilirlerse sürdürebilirler.” (SE18), “Uygun çevre şartları ve 

koşulları sağlanırsa sürdürebilirler.” (OK1 ) ve “İnsanlar bilinçlenip teknoloji ilerlerse 

sürdürebilirler.(OK28)”. 

2. “Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireyle aynı ortamda bulundunuz mu? Açıklayınız. 2.a. 

Aynı ortamda bulunmak ister miydiniz?” 

Bu iki soruya katılımcıların verdiği cevaplar Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’te görüldüğü gibi, 

18 öğretmen adayı zihinsel yetersizliğe sahip birey ile aynı ortamda bulunmuştur. 

Tablo 4. “Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireyle aynı ortamda bulundunuz mu? Aynı ortamda 

bulunmak ister miydiniz?” sorusuna yönelik bulgular 

 Aynı ortamda bulundunuz mu?  

Aynı ortamda bulunmak ister miydiniz? 
Evet 

(kadın) 

Evet 

(erkek) 

Hayır 

(kadın) 

Hayır 

(erkek) 

Toplam 

f            % 

Okul Öncesi Öğretmenliği İsterim 6 0 1 1 8 25 

İstemem 1 1 1 2 5 15,62 
Sınıf Öğretmenliği İsterim 3 6 4 3 16 50 

İstemem 0 1 2 0 3 9,37 

Toplam  10 8 8 6 32  
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18 katılımcıdan 15’i tekrar bulunmak istediğini, 3 katılımcı tekrar bulunmak istemediğini 

belirtmiştir. 14 kişi ise daha önce zihinsel yetersizliğe sahipbir bireyle aynı ortamda bulunmamıştır. 14 

katılımcıdan 9’u ilk kez aynı ortamda bulunmak istediğini, 5’i aynı ortamda bulunmak istemediğini 

belirtmiştir. 

3. “Sizce zihinsel yetersizliğe sahip bireyler eğitim almalı mı? Neden?” 

Bu soruya katılımcıların tamamı, “zihinsel yetersizliğe sahip bireyler eğitim almalıdır” 

şeklinde cevap vermiştir.  

Neden eğitim almalıdır? sorusuna ise 32 öğretmen adayının 19’u (%59,37) zihinsel 

yetersizliğe sahip bireyin eğitim hakkı olduğu için,11’i (%34,37) bağımsız yaşayabilmesi için ve 2’si 

(%6,25) yardıma muhtaç oldukları için şeklinde cevaplar vermişlerdir. “Eğitim hakları olduğu için” 

cevabını 6 okul öncesi (OK5, OK27, OK29, OE1, OE13, OE32) ve13sınıf (SK2, SK3, SK7, SK16, 

SK26, SK31, EE8, SE9, SE10, SE11, SE12, SE18, SE25) öğretmeni adayı vermiştir. “Bağımsız 

yaşayabilmeleri için” cevabını ise 6 okul öncesi (OK14, OK20, OK23, OK24, OK28, OK30) ve 5 sınıf 

(SK17, SK21, SE15, SE19, SE22) öğretmen adayı vermiştir. 1 okul öncesi (OK6) ve 1 sınıf öğretmen 

adayı (SK4) ise “yardıma muhtaç oldukları için” eğitim almaları gerektiğini belirtmiştir. 

3.a. “Sınıfınızda bir kaynaştırma öğrencisi olmasını ister misiniz? Neden?” 

Öğretmen adaylarının %59,37’si (19 kişi) sınıfında kaynaştırma öğrencisi olmasını istediğini, 

%34,37’si (11 kişi) ise istemediğini belirtmiştir. 2 sınıf öğretmen adayı (SK17, SK26) ise fark 

etmeyeceğini söylemiştir. Sınıfında kaynaştırma öğrencisi olmasını isteyenlerin 9’u (OK5, OK14, 

OK20, OK23, OK24, OK27, OK28, OK29, OK30) okul öncesi öğretmen adayı ve 10’u(SK2, SK3, 

SK4, SK7, SK21, SE11, SE15, SE18, SE19, SE22). sınıf öğretmen adayıdır.  Sınıfında kaynaştırma 

öğrencisi olmasını istemeyenlerin 4’ü (K1, K6, K13, K32)okul öncesi öğretmenliği erkek öğretmen 

adayı, 7’si(SK16, SK31, SK8, SK9, SK10, SK12, SK25) sınıf öğretmen adayıdır. 

Sınıfında kaynaştırma öğrencisi olmasını isteyen katılımcıların bazılarının ifadeleri:“Diğer 

çocuklardan farkı yok. (SK ).”, “Onların dünyasını merak ediyorum. (SK21).”, “Onların hayatında 

bir yere dokunmak isterim. (OK24).” ve “Bakış açımı değiştirirler. (OK27)” şeklindedir.Sınıfında 

kaynaştırma öğrencisi olmasını istemeyen katılımcılarınbazılarının ifadeleri; “Toplum başka sınıf 

başka düzeni bozduğu için.(SE12)”, “Onları eğitmek zaman alır.” (OE6).” ve “Sorumluluk almak 

istemem. (SE13).” şeklindedir. 

“Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireye kaynaştırma eğitimi vermek için kendinizi yeterli 

görüyor musunuz?”  

Bu soruya öğretmen adaylarının %93,75’i (30 kişi)“hayır” cevabını verirken %6,25’i(2 kişi; 

SK17, SK21) “evet” cevabını vermiştir. Kendini yeterli gören iki öğretmen adayı da sınıf öğretmenliği 

programında öğrenim görmektedir.  

4.a. “Bu alanda kendinizi geliştirmek ister miydiniz? Neden?” 
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Bu soruya katılımcılardanokul öncesi öğretmen adayı ÖK13 “hayır” cevabını verirken, 

diğerleri (%96,88) “evet” cevabını vermiştir.  

Kendini geliştirmek isteyenlere nedeni sorulduğunda katılımcıların verdikleri cevaplardan 

bazıları şunlardır: “Onlara karşı özel bir ilgim var. (OK30)”, “Çünkü aynı dünyada yaşıyoruz. 

(SK3)”, “Sınıfımda kaynaştırma öğrencim olabilir. (SK7)”, “İleride zihinselyetersizliğe 

sahipçocuğum olabilir. (OK23)”. 

5. “Sizce zihinsel yetersizliğe sahip bireylere ilişkin algılarınız olumlu mu olumsuz mu? 

Böyle düşünmenizin nedeni nedir?” 

Bu soruda, öğretmen adaylarının %71,87’si (23 öğretmen adayı) zihinsel yetersizliğe sahip 

bireye karşı olumlu, %18,75’i (6 öğretmen adayı) olumsuz ve 9,37 ‘si (3 öğretmen adayı) bazen 

olumlu bazen olumsuz algılarının olduğunu belirtmiştir. Zihinselyetersizliğe sahip bireylere ilişkin 

algılarının olumlu olduğunu belirtenlerin 9’u(K5, K14, K20, K23, K24, K27, K30, OE6, OE32) okul 

öncesi ve 14’ü (SK2, SK3, SK4, SK7, SK17, SK26, SK31, SE8, SE10, SE11, SE15, SE19, SE22, 

SE25)sınıf öğretmeni adayıdır. Zihinselyetersizliğe sahipbireylere ilişkin algılarının olumsuz olduğunu 

belirtenlerin 2’si (OK29, OE13) okul öncesi öğretmen adayı ve4’ü (OK21, SE9, SE12, SE18) sınıf 

öğretmeni adayıdır. Zihinselyetersizliğe sahipbireylere ilişkin algılarının bazen olumlu bazen olumsuz 

olduğunu söyleyenlerin 2’si (OK28, OE1) okul öncesi ve 1’i (SK16) sınıf öğretmeni adayıdır.  

6.  “Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireyin dünyasını resmediniz.” 

Zihinsel yetersizliğe sahip bireyikatılımcıların %28,12’sidışlanmış birey, %12,5’i sınırsız 

hayal gücü olan birey, %12,5’i mutlu bir dünyası olan birey, %12,5’i karmaşık bir dünyası olan birey, 

%6,25’i normal bir birey, %6,25’i anlaşılmak isteyen bir birey, %3,12’si özgür bir hayatının olmasını 

arzulayan birey, %3,12’si yapamadığı şeylerin hayalini kuran birey, %3,12’si cinnet geçirmiş birey, 

%3,12’si farklı birey, %3,12’si ağzı burnu akan birey, %3,12’si bedensel engelli birey ve %3,12’si 

basit bir dünyası olan birey olarak resmetmiştir. Katılımcıların çizdikleri resimlerden üç tanesi Şekil 

1’de verilmiştir. 

 

 

             A                                                         B                                                   C 

Şekil 1. Katılımcıların çizdikleri resimlerden örnekler 

 

Şekil 1 deki A görseli dışlanmış bireyi, B karmaşık bir dünyası olan bireyi ve C anlaşılmak 

isteyen bireyi resmetmektedir.   
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4. TARTIŞMA 

Kaynaştırma uygulamalarında karşılaşılan sorunlar, öğretmen adaylarının zihinsel yetersizliğe 

sahip bireye ilişkin algı ve görüşlerinin incelenmesini zorunlu hale getirmektedir. Öğretmen 

adaylarının etkili bir kaynaştırma eğitimi verebilmesi için öncelikle zihinsel yetersizliğe sahip 

bireyiduyuşsal olarak kabul etmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik yapılan bu araştırmada ulaşılan 

bulguların değerlendirilmesi bu kısımda verilmiştir.  

Veri toplama aracının ilk sorusunda katılımcılara, zihinsel yetersizliğe sahip bireydenilince 

akıllarına ne geldiği,zihinsel yetersizliğe sahip bireylerinnormal gelişim gösteren bireylerden farklı 

olup olmadığı ve zihinsel yetersizliğe sahip bireyin normal bir yaşam sürüp süremeyeceği sorulmuştur. 

İlk soruya verilen cevaplar incelendiğinde (bkz Tablo 3),sadece iki öğretmen adayının zihinsel 

yetersizliğe sahip bireyi, “özel eğitime ihtiyacı olan birey” ve “mutlu birey” olarak olumlu bir şekilde 

tanımladığı, önemli bir kısmının ise (%65,62) “zekası düşük birey” ve “normal olmayan birey” 

ifadelerini kullandıkları görülmektedir. Zihinsel yetersizliğe sahip bireyi normal olmayan insan olarak 

tanımlayan 5 öğretmen adayının 4’ü sınıf öğretmeni adayıdır. Benzer şekilde,zihinsel yetersizliğe 

sahip bireyi başkalarına bağımlı birey olarak gören 5 öğretmen adayının 4‘ünün de sınıf öğretmenliği 

programından olduğu Tablo 3’ten görülmektedir. Genel olarak bakıldığındasınıf öğretmenliği 

programında eğitim gören öğretmen adaylarının zihinsel yetersizliğe sahip bireyi okul öncesi programı 

öğretmen adaylarına göre daha olumsuz algıladıklarıanlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının büyük bir 

çoğunluğu (%87,50) zihinselyetersizliğe sahip bireyi normalden farklı olarak gördüğü anlaşılmaktadır. 

Farklı gördükleri alanların başında ise sosyal ve bilişsel alanlar gelmektedir. Zihinselyetersizliğe 

sahipbireyin tanımı incelendiğinde öğretmen adaylarının bu ifadelerinin tanıma uygun olduğu 

söylenebilir. Bu soruya verilen cevaplar, öğretmen adaylarının eğitim gördükleri programlar ve 

cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır. Zihinselyetersizliğe sahip bireyler normal bir yaşam 

sürdürebilir mi? (soru 1.b.) sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde öğretmen adaylarının büyük bir 

çoğunluğunun (%84,37) “evet” cevabını vermesi zihinselyetersizliğe sahipbireyi toplumdan 

ayrıştırmadıklarını göstermektedir. Öğretmen adaylarının bu algısı, kaynaştırma öğrencilerini 

benimsedikleri, dışlamadıkları ve kabullenmeye hazır oldukları şeklinde yorumlanabilir. Bununla 

birlikte, zihinselyetersizliğe sahipbireyin normal bir yaşam süremeyeceğini belirten öğretmen 

adaylarının 5‘ininde sınıf öğretmenliği programı öğrencisi olması, görüşlerinin okul öncesi programı 

öğretmen adaylarına göre daha olumsuz olduğunu göstermektedir.  

İkinci soruda öğretmen adaylarına “Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireyle aynı ortamda 

bulundunuz mu? Açıklayınız (2). Aynı ortamda bulunmak ister miydiniz? (2.a) soruları sorulmuştur. 

Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar incelendiğinde 18 öğretmen adayının daha önce 

zihinselyetersizliğe sahip bireyle aynı ortamda bulunduğu ve bunların 15’inin tekrar bulunmak 

istedikleri belirlenmiştir.Zihinselyetersizliğe sahip bireyle aynı ortamda bulunmayan öğretmen 

adaylarının ise daha az bir kısmı ilk defa aynı ortamda bulunmak isteyeceğini belirtmiştir. Bu bulgu, 

zihinselyetersizliğe sahipbireyle aynı ortamda bulunmanın algıları olumlu olarak etkilediğini 

göstermektedir. Bu durum literatürü desteklemektedir (Öztürk ve diğ., 2014). Zihinselyetersizliğe 

sahip bir bireyle daha önce aynı ortamda bulunmayan öğretmen adaylarının bulunanlara kıyasla daha 

az oranda aynı ortamda bulunmak istemesi, bu bireylere karşı önyargılarının olduğunu göstermektedir. 

Verilen cevaplar incelendiğinde programlar arası farklılık görülmemiştir. Cevaplar cinsiyetlere göre 

incelendiğinde aynı ortamda bulunmuş kadın öğretmen adaylarının tamamı, tekrar bulunmak isterken 
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erkeklerin daha az bir kısmı tekrar bulunmak istemektedir. Ancak zihinselyetersizliğe sahipbireyle 

aynı ortamda bulunmak istemelerine gerekçe olarak onlara acıma, ibret alma ve içlerinin burkulması 

gibi sebepler öne sürmeleri bu isteklerinin altında vicdani duygularının yattığını göstermektedir. 

Ancak öğretmen adaylarından beklenen, duygusal açıdan ziyade zihinselyetersizliğe sahip bireyi daha 

iyi tanımak ve deneyim kazanmak gibi nedenlerle aynı ortamda bulunmak istemeleri olmalıdır. 

3. soruda öğretmen adaylarına “Zihinselyetersizliğe sahipbireyler eğitim almalı mı? Neden?” 

sorusu yöneltilmiş ardından da (soru 3.a) sınıflarında kaynaştırma öğrencisi isteyip istemedikleri 

sorulmuştur. Verdikleri cevaplar incelendiğinde öğretmen adaylarının tamamının zihinselyetersizliğe 

sahipbireylerin eğitim alması gerektiğini belirtmesi ve zihinselyetersizliğe sahipbireylerin neden 

eğitim alması gerektiği sorusuna yarısından fazlasının (%59,37) eğitim hakları olduğu için cevabını 

vermesi, bu bireylerinde normal gelişim gösteren bireyler gibi haklarının olduğunun farkında 

olduklarını göstermektedir. Bu soruya verilen cevaplar,program ve cinsiyetdeğişkeni açısındananlamlı 

farklılıklar göstermemektedir. Öğretmen adaylarının tamamı zihinselyetersizliğe sahipbireylerin 

eğitim alması gerektiğini belirtirken 32 öğretmen adayından 11’inin sınıfında kaynaştırma öğrencisi 

olmasını istememesi düşündürücüdür.Bu durumun nedenlerinden biri, kendilerini kaynaştırma eğitimi 

konusunda yeterli görmemeleri olabilir. 

4. soruda öğretmen adaylarına “Zihinselyetersizliğe sahipbir bireye kaynaştırma eğitimi 

vermek için kendinizi yeterli görüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiş, cevaplarının gerekçeleri 

sorulmuştur. Ardından da özel eğitim alanında kendilerini geliştirip geliştirmek istemedikleri 

sorulmuştur. Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar incelendiğinde sadece 2 öğretmen adayının 

zihinselyetersizliğe sahipbireylerin eğitimi konusunda kendini yeterli görmesi dikkat çekicidir. 30 

öğretmen adayının kendilerini yeterli görmemelerine gerekçe olarak “yeterli eğitime sahip değilim” 

cevabını vermesinin yaşantı eksikliği ve verilen eğitimin teorik düzeyde kalmasından kaynaklandığı 

söylenebilir. Bu soruya verilen cevaplar program ve cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılıklar 

göstermemektedir. Alanda yapılan araştırmalarda da öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimi 

konusunda kendilerini yeterli görmedikleri belirlenmiştir (Babaoğlan ve Yılmaz, 2010; Dikili 

Sığırtmaç ve diğ., 2011; Saraç ve Çolak, 2012; Yaylacı ve Aksoy, 2016). Babaoğlan ve Yılmaz (2010) 

yaptıkları çalışmada,sınıföğretmenlerinin çoğunun kaynaştırmauygulamasına yönelik eğitim 

almadıklarını ve bu konuda kendilerini yetersiz bulduklarını iddia etmektedir.Kaynaştırma eğitimi 

almış olan ve kaynaştırma tecrübesi olan öğretmenler ise kendilerini daha yeterli görmektedirler 

(Temel, 2000). Bununla birlikte özel eğitim alanında kendinizi geliştirmek ister miydiniz? sorusuna 

öğretmen adaylarının %96,88’inin (31 kişi) “evet” cevabını vermesi umut vericidir. Öğretmen adayları 

kaynaştırma eğitimi konusunda kendilerini yeterli görmemekle birlikte bu alanda kendilerini 

geliştirmek istediklerini söylemişlerdir. Özdemir (2010) de çalışmasında buna benzer bir sonuca 

ulaşmıştır. Ancak başka bir araştırmada bunun tersi bir sonuçla karşılaşılmış, kaynaştırma eğitiminde 

kendilerini yetersiz gören öğretmenler bu alanda eğitim almayı reddetmiştir (Yatgın ve diğ., 2015). 

Literatüre göre kaynaştırma eğitimine yönelik yapılan bilgilendirme çalışmaları, öğretmen adaylarının 

bu olumsuz tutumlarını değiştirmede etkili olmaktadır (Gözün ve Yıkmış, 2004; Orel ve diğ., 2004).  

5. soruda öğretmen adaylarına zihinselyetersizliğe sahipbireylere ilişkin algılarınız olumlu 

muyoksaolumsuz mudur?ve böyle düşünmenizin nedeni nedir?sorularısorulmuştur. Öğretmen 

adaylarının verdikleri cevaplar incelendiğinde, çoğunlukta (%71,87) algılarının olumlu olduğu 

görülmüştür. Bu sorunun cevabına yönelik program ve cinsiyet değişkeni açısındananlamlı farklılıklar 
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belirlenmemiştir. Algılarının olumlu olduğunu belirten öğretmen adaylarının zihinselyetersizliğe sahip 

bireyleri toplumun bir parçası olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Algılarının olumsuz olduğunu 

belirten öğretmen adaylarının zihinselyetersizliğe sahipbireye tahammül edemeyeceklerini 

belirtmeleri, ileride kaynaştırma eğitimi verecekleri düşünüldüğünde üzüntü vericidir. 

6. soruda öğretmen adaylarından zihinselyetersizliğe sahipbir bireyin dünyasını resmetmeleri 

istenmiştir. Katılımcıların çizdikleri resimler incelendiğinde en çok resmedilen kategorinin “dışlanmış 

birey” olması (Şekil 1), zihinselyetersizliğe sahipbireyin öğretmen adayları tarafından kabul 

edilmediğini ve toplumun dışında görüldüğünün göstergesidir. Katılımcılar sözlü olarak 

zihinselyetersizliğe sahipbireye yönelik olumlu algılara sahip olduklarını belirtmiştir, ancak çizdikleri 

resimler bunun aksini göstermektedir. Çizilen resimler arasında “ağzı burnu akan bir insan”, “cinnet 

geçirmiş olan insan”, “farklı insan”, “karmaşık bir dünya” gibi olumsuz tasvirlerin olması 

zihinselyetersizliğe sahipbireylere karşı olumsuz algılarının olduğunun kanıtıdır. Literatürde yapılan 

benzer bir çalışmada da yine en çok resmedilen kategorinin dışlanmış birey kategorisi olduğu 

görülmüştür (Tortop ve diğ., 2014). Zihinselyetersizliğe sahip bireyin dünyasını çizmesi istenen bir 

öğretmen adayının bedensel engelli bir insan çizmiş olması (SK17), zihinselyetersizliğe sahipbireyler 

hakkında sahip olunan bilgilerin yetersiz olduğunu göstermektedir.  Öğretmen adaylarının 

zihinselyetersizliğe sahipbireye yönelik algılarında ve eğitimlerine ilişkin görüşlerinde cinsiyetlerine 

göre belirgin bir fark gözlenmemiştir. Bu sonuç literatürü desteklemektedir (Bek ve diğ., 2009). Ancak 

yapılan bazı çalışmalarda kadın öğretmenlerin daha olumlu algı ve görüşlere sahip olduğu görülmüştür 

(Demir ve Açar, 2010; Yaylacı ve Aksoy, 2016). 

Araştırmanınverileri dikkate alındığında öğretmen adaylarının zihinsel yetersizliğe sahip 

bireye yönelik algı ve görüşlerinde olumsuzluklar olduğu görülmektedir. Bu alanda yapılan 

çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Diken ve Sucuoğlu,1999; Tortop ve diğ., 2014; Güner 

Yıldız ve Melekoğlu, 2015). Bununla birlikte özür durumu ağırlaştıkça öğretmenlerin olumsuz 

algılarının da arttığı görülmüştür (Sargın ve Sünbül, 2002). Öğretmen adaylarının olumsuz algı ve 

görüşlere sahip olmasının nedeni, bu alanda yeterli bilgiye ve deneyime sahip olmamaları ve alanda 

yapılan düzenlemelerin istenilen düzeyde olmaması gösterilebilir. Diken ve Sucuoğlu’nun (1999) 

yaptığı araştırmada öğretmenler kaynaştırma eğitimine karşı olumsuz tutum içinde olmalarının nedeni 

olarak gerekli ön hazırlıkların yapılmamasını göstermiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının verdiği 

cevaplardan yola çıkarak, aradan geçen 19 yıla rağmen olumsuz tutumların nedeni olarak hala gerekli 

ön hazırlıkların yapılmamasını göstermek mümkün görünmektedir.  

5. SONUÇLAR 

Sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının zihinsel yetersizliğe sahip bireye ilişkin algılarını 

belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmada ulaşılan veriler değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının 

zihinsel yetersizliğe sahip bireyi genellikle sadece zekâ olarak normalin altında gördükleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu durum, öğretmen adaylarının, zihinsel yetersizliğe sahip bireyin diğer gelişim 

alanlarında ne düzeyde olduğu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. 

Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireyle daha önce aynı ortamda bulunan öğretmen adayları, aynı 

ortamda bulunmamış adaylara göre, daha yüksek oranda yeniden aynı ortamda bulunmak istediklerini 
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söylemişlerdir. Bu durum zihinsel yetersizliğe sahip bireylerle etkileşime geçmenin, onlara karşı 

algılarımızıolumlu yönde etkilediği sonucunu doğurmaktadır.  

Öğretmen adaylarının tamamınınzihinsel yetersizliğe sahip bireyin eğitim alması gerektiğini 

düşünmesi, bu konuda bir farkındalığa sahip oldukları ve eğitimin zihinsel yetersizliği olan bireylerin 

toplum hayatına katılmalarında etkili olacağını düşündükleri anlaşılmaktadır.  

Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının bazıları zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerin eğitim 

alması gerektiğini belirtmelerine karşın kaynaştırma eğitimine olumsuz baktıkları sonucuna 

varılmıştır. Kaynaştırma öğrencisinin sınıf düzenini bozacağı ve eğitimlerinindiğer bireylerden farklı 

olması nedeniyle daha fazla zaman alacağı düşüncesiyle kaynaştırma uygulamasını istemedikleri 

anlaşılmaktadır.  

Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının neredeyse tamamının kendilerini kaynaştırma 

uygulaması noktasında yeterli görmedikleri çalışmadan elde edilen diğer bir sonuçtur.  Çalışmadan 

elde edilen diğer önemli bir sonuç, öğretmen adaylarının %78’inin zihinsel yetersizliğe sahipbireye 

yönelik algılarının olumlu olduğunu belirtmelerine rağmen sorulara verdikleri cevaplar ve çizdikleri 

resimler arasındaki tutarsızlıklardan algılarının olumlu olmadığıdır.  

6. ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının önemli bir kısmınınzihinsel yetersizliğe sahip 

bireylere karşı olumsuz algı ve görüşlere sahip olduğu görülmüştür. Bu durumun nedenlerinden birinin 

öğretmen adaylarının zihinsel yetersizliğe sahip bireyler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasının 

olduğu düşünüldüğünden, öğretmen adaylarının zihinsel yetersizliğe sahip bireylerle ilgili ilave eğitim 

almaları daha olumlu görüşler geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Eğitim fakültelerinde zorunlu olarak 

verilen özel eğitim derslerinin uygulamalı olarak da yapılması, öğretmen adaylarının zihinsel 

yetersizliğe sahip bireyle ilgili daha gerçekçi ve olumlu algılar geliştirmesine ve kendilerini 

kaynaştırma uygulamalarında daha yeterli görmelerine katkı sağlayacaktır. Lisans döneminde verilen 

eğitimlerin yanı sıra mesleğe başladıktan sonra da hizmet içi eğitimlerle bu eğitimlerin 

desteklenmesinin,öğretmenlerin profesyonel gelişimleri açısından yararlı olacağı 

düşünülmektedir.Çalışmanın sonucunda zihinsel yetersizliğe sahip bireylerle aynı ortamda 

bulunmanın algı ve görüşleri olumlu yönde geliştirdiği görülmüştür. Bu nedenle öğretmen adaylarının 

zihinsel yetersizliğe sahip bireylerle etkileşime geçeceği ortamların oluşturulması, olumlu algı 

geliştirmelerine katkı sağlayacaktır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasını kaynaştırma 

öğrencisinin bulunduğu sınıflarda yapmaları, meslek hayatına başlamadan önce bu alanda yeterlik 

kazanmalarına, olumlu algı ve görüş geliştirmelerine yardımcı olacaktır. 
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ÖZET 

Öğrenme üzerine yapılan çalışmalarda öğrenmenin, öğrencilerin ilgi ve motivasyonundan büyük ölçüde 

etkilendiği ifade edilmektedir. Öğrencilerin bir bilgiyi öğrenirken istekli olmasını sağlamada en önemli yollardan 

biri, bu bilginin günlük hayatla ilişkilendirilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin fen bilimlerine yönelik ilgilerinin 

düşük olduğu ve genellikle fen bilimlerindeki kavramları anlamakta zorluk yaşadıkları literatürdeki birçok 

çalışmada rapor edilmektedir. Öğrencilerin fen kavramlarını daha iyi anlamalarını, fen bilimlerine yönelik ilgi ve 

motivasyonlarını artırmak amacıyla öğretim sürecinde çok çeşitli yöntem ve tekniklere yer verilebilir. 

Bahsedilen amaca yönelik kullanılabilecek tekniklerden biri de hikâyelerdir. Fen derslerinde yer alan anlaşılması 

zor kavramların, bir hikâye içerisinde yer alması öğrencilerin kavramları günlük hayatla ilişkilendirmelerine 

fırsat verir. Ayrıca bilim tarihi temelli hikâyeler öğrencilerin bilimin doğasını anlamaları ve bilimsel bilginin 

gelişim sürecinin farkına varmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, çalışmada karikatürlerle 

desteklenen bilim tarihi temelli hikâyeleri içeren bir öğretim sürecinin tasarlanması, uygulanması ve 

gerçekleştirilen öğretim süreci hakkındaki öğrenci görüşleri üzerinden etkililiğinin araştırılması 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla on birinci sınıf kimya öğretim programı incelenmiş ve gazlar ünitesinde yer alan 

“Joule-Thomson Olayı” konusu seçilmiştir. Öncelikle Joule-Thomson olayıyla ilgili tarihsel gelişmeler literatür 

incelenerek tespit edilmiş, bunlar dikkate alınarak öğretim sürecinde kullanılacak hikaye oluşturulmuştur. 

Geliştirilen hikâyenin daha dikkat çekici olması için de geçen olayları ve durumları temsil eden olaylar 

karikatürle desteklenmiştir. Çalışmanın örneklemi Trabzon ilindeki bir Anadolu lisesinde bulanan on birinci sınıf 

47 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan beş açık uçlu sorudan oluşan 

“Hikâyelerle Öğretim Sürecini Değerlendirme Anketi” aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde 

içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi sonucunda öğrencilerin, bilimsel hikâyelerin 

öğrenmeyi kolaylaştırdığını, öğretim sürecini daha eğlenceli hale getirdiğini ve konuyu kavramalarında yardımcı 

olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda fendeki farklı konuların öğretiminde bilim 

tarihi temelli hikâyelerin kullanılması ve etkililiğinin araştırılması önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bilim Tarihi, bilim tarihi temelli hikâye, karikatür, öğrenci görüşleri 

ABSTRACT 

In research on education, it is stated that learning is greatly influenced by the interest and motivation of 

the students. One of the most important ways to ensure that students are willing when learning information is to 

ensure that that information is associated with everyday life. It is reported in many studies in the literature that 

students have a low interest in science lessons and often have difficulty understanding concepts in science. In 
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order to make the students understand the science concepts better, we can create space for the motivation and 

interest of the students towards science studies with various methods and techniques. One of the techniques that 

can be used for this purpose is stories. The fact that difficult concepts in science classes take place in a story 

allows students to associate concepts with daily life. Furthermore, story based history of science has great 

importance for the students to understand the nature of science and to realize the development process of 

scientific knowledge. In this context, this study aims to design, implement a teaching process about the story 

based on the history of caricature supported science and to examine the effectiveness of this process by taking 

student opinions about the teaching process. For this purpose, the eleventh-grade chemistry curriculum was 

examined and the subject of the “Joule-Thomson incident” was selected in the gases unit. Firstly, historical 

developments related to the Joule-Thomson event were determined by examining the literature and then 

considering these,  the story to be used in the teaching process was written. To make the story more remarkable, 

the events representing the passing events and situations have supported by caricature. The study was conducted 

in a high school in Akçaabat province of Trabzon, in 2018-2019 academic years. In this research, we used 47 

eleventh grade students were selected for the study. The data in the study was collected through a “teaching 

process assessment questionnaire about the story” consisting of 5 open-ended questions prepared by the 

researchers. The data that was analyzed through content analysis. Mainly, the results of the study indicated that 

according to students, scientific stories made learning easier made the teaching process more fun and helped 

them grasp the subject according. As a proposal, in teaching different concepts in science courses, the 

effectiveness of the use of stories based on the history of science can be explored, as in this studys hows. 

Key Words: History of Science, story based on the history of science, caricature, student views 

 

GİRİŞ 

Fen bilimleri öğrencilerin anlamakta en çok güçlük çektiği disiplinlerden biridir. Çünkü fen 

bilimleri, diğer birçok disiplin gibi kendine özgü çok sayıda teknik terim ve kavramı içermektedir. 

Dahası, içerisinde birçok soyut kavramı, olguyu ve süreci barındırmasından dolayı öğrenciler fen 

bilimlerini anlamakta zorlanmakta ve hatta çoğu fen bilimleri derslerini (fizik, kimya, biyoloji) sıkıcı 

bulmaktadırlar (Aycan & Yumuşak, 2002; Harman& Çökelez, 2017).   

Son yıllarda daha da yoğun olmak üzere, fen eğitimi araştırmacıları, öğrencilerin fen 

derslerine karşı öğrencilerin daha ilgili olmalarını sağlamak, fen bilimleri derslerine yönelik olumlu 

tutumlar kazanmalarını sağlamak ve dolayısıyla akademik başarılarını arttırmak amacıyla pek çok 

yöntem ve tekniği işe koşmakta, etkili öğrenme ortamları oluşturmaya gayret etmektedir. Öğrencilerin 

ilgilerini çekebilecek ve onları ezbercilikten kurtaracak derslerin, öğrencilerin kavram, olgu ve olayları 

daha iyi anlamalarını ve dolayısıyla da akademik başarılarını artıracağı düşünülmektedir (Aycan & 

Yumuşak, 2002). Bu nedenle fen bilimlerindeki konu ve kavramların öğretiminde anlamlı öğrenmeyi 

sağlayacak öğretim araçlarına, yöntem ve tekniklere yer verilmesi gerekmektedir. Bu sayede, 

öğrencilerin başarıları ve öğrencilerin fen bilimleri derslerine (fizik, kimya, biyoloji) yönelik ilgi ve 

motivasyonları olumlu yönde değiştirilebilecektir. 

Öğrenme üzerine yapılan çalışmalarda, öğrenmenin öğrencilerin ilgi ve motivasyonundan 

büyük ölçüde etkilendiği ifade edilmektedir. Öğrencilerin bir bilgiyi öğrenirken istekli olmasını 

sağlamada en önemli yollardan biri, bu bilginin günlük hayatla ilişkilendirilmesini sağlamaktır. Ayrıca 

öğrenme ortamında farklı şekillerde öğrenen öğrenciler için çeşitli öğretim araçlarından, yöntem ve 

tekniklerden faydalanılması da öğrencilerin dikkatinin derse çekilmesi ve dikkatlerinin sürdürülmesi 

açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda hikayeler önemli bir öğretim aracı olarak karşımıza 
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çıkmaktadır (Ayvacı & Şenel Çoruhlu, 2009; Blonder, Zemler & Rosenfeld, 2016; Coşkun, Akarsu & 

Kariper, 2012; Demircioğlu, Demircioğlu & Ayas, 2006; Kahraman & Karataş, 2012;  Pekmezci, 

2014; Pabuçcu & Erduran, 2012;) 

Çocukların hikayeleri genellikle severek dinledikleri göz önünde bulundurulduğunda, farklı 

disiplinlerdeki konu veya kavramların öğretiminde hikayelerin faydalı olabileceği ve etkililiğinin 

araştırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Nitekim ilişkili literatür incelendiğinde, hikayelerin farklı 

disiplinlerin öğretiminde kullanıldığı ve öğrenme motivasyonunu artıran etkili bir öğrenme/öğretme 

aracı olduğu görülmektedir. Hikâyelerin fen (Ayvacı & Şenel Çoruhlu, 2009; Türkmen & Ünver, 

2012; Demircioğlu, Ayas, Demircioğlu & Özmen, 2015), matematik (Kır, 2011), sosyal bilgiler 

(Bacak,2008) gibi çeşitli disiplinlerin öğretiminde etkili olduğu ifade edilmektedir.  

Fen kavramlarının öğretimine yönelik hikaye oluşturmak zor, zahmetli ve zaman alıcı bir iş 

olsa da, hem öğrencilerin öğrenmesi hem de motivasyonu açısından olumlu etkileri yüzünden bu 

çabaya değeceğine inanılmaktadır. Klassen (2009) hikâye oluştururken faydalanabilecek en önemli 

kaynağın bilim tarihi olduğunu ifade etmiştir. . Bilim tarihi temelli hikâyeler, öğretilmek istenen 

kavram hakkında araştırma yapmış bilim insanlarının bu amaç doğrultusunda gerçekte yaşadıkları 

bilimsel olaylardan kesitler sunar. Bilimsel hikâyeler öğrenciler tarafından anlaşılması zor bilimsel 

olayların öğrenilmesini kolaylaştırır ve dersi zevkli hale getirir (Coşkun, Akarsu & Kariper, 2012; 

Erten, Kıray & Şen Gümüş, 2013; Şen Gümüş, 2009; Yılmaz Korkut & Şaşmaz Ören,  2013; Yılmaz 

Korkut & Şaşmaz Ören, 2018).  Bilimin tarihsel sunumu öğrencilerin fendeki yasaların veya teorilerin 

basit tesadüfi keşiflerden ibaret olmadığını, aksine fendeki bilgilerin ortaya çıkışında ve gelişmesinde 

disiplinli çalışmanın, gayretin, hayal gücünün ve yaratıcılığın etkisi olduğunu fark etmelerini sağlar. 

Ayrıca bilim tarihi temelli hikayeler öğrencilerin bilimin doğasını yönelik anlamalarını da geliştirir. 

Klassen (2009), bilim tarihi temelli hikâyeler sayesinde öğrencilerin bilimsel bir kavramın nasıl ortaya 

çıktığını ve gelişimini görmelerinin, kavram öğretimini ve kavramsal değişimi kolaylaştırdığını 

belirtmektedir. Ayrıca Şimşek (2006) öğrencilerin tarihsel hikâyelerin derste kullanılmasını 

istediklerini, bu hikâyelerden ve içlerindeki kahramanlardan etkilendiklerini ifade etmiştir.  

Kimya eğitimi alanında bilim tarihi temelli hikayeler üzerine yapılmış etkililik belirleme 

araştırmalarının pek olmadığı ve özellikle ulusal literatürde hikaye temelli öğretim üzerine yapılmış 

çalışmalarda hikaye olarak bilim tarihi temelli hikayelerden ziyade, temel ve basit düzeyde kurgusal 

hikayelerden (açıklayıcı hikayelerden) faydalanıldığı görülmüştür (Ayvacı & Şenel Çoruhlu, 2009; 

Pabuçcu & Erduran, 2012; Tütüncü, 2016). Kimya üzerine ulusal alan yazın incelendiğinde bilim 

tarihi temelli hikâye uygulamaları üzerine sınırlı sayıda çalışma olması bu konu üzerinde araştırma 

gereği doğurmuştur (Kahraman & Karataş, 2012). Bu sebeple kimyadaki kavramlardan biri olan gazlar 

ünitesinde yer alan “Joule-Thomson Olayı” konusu hakkında bilim tarihi temelli bir hikâye yazılması 

ve bir öğretim süreci tasarlanması planlanmıştır. Gerçekleştirilen öğretim sürecinin etkililiği hakkında 

öğrencilerden görüş alınarak bilim tarihi temelli hikâyelerin etkililiğinin incelenmesi hedeflenerek 

yukarıda bahsedilen kimya eğitimi alanındaki boşluğun doldurulması hedeflenmiştir. Bu nedenle, 

çalışmanın amacı, karikatür destekli bilim tarihi temelli bir hikâyeyi içeren öğretim sürecinin 

tasarlanması, uygulanması ve gerçekleştirilen öğretim süreci hakkındaki öğrenci görüşleri üzerinden 

etkililiğinin belirlenmesidir.  
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YÖNTEM 

Araştırma nitel yaklaşımlardan biri olan durum çalışmasına uygun olarak yürütülmüştür. 

Çalışmada araştırılan bir duruma ilişkin sonuçların ortaya konulması amaçlandığından durum 

çalışması deseni kullanılmıştır.  

Çalışma Grubu  

Trabzon ilindeki bir Anadolu Lisesi’nde 11.sınıfta öğrenim görmekte olan 47 öğrenciden 

oluşmuştur.  

Karikatür Destekli Bilimsel Hikâyenin Geliştirilmesi 

Çalışmadaki öğretim sürecinin ve materyallerin planlanması, tasarlanması, geliştirilmesi, 

uygulanması ve değerlendirilmesinde ADDIE Öğretim Tasarımı Modelinden yararlanılmıştır. 

Çalışmada ADDIE Tasarım Modeline uygun şekilde şu adımlar takip edilmiştir;  

Analiz basağında; 11. Sınıf Kimya öğretim programında Gazlar ünitesinde yer alan kavram 

ve olaylar analiz edilmiştir. Bilim tarihi temelli bir hikaye yazılabilmesi için, literatürde hakkında en 

çok bilgiye ulaşılabilen Joule-Thomson olayı ve programda ilgili kazanım seçilmiştir.  

Tasarım aşamasında; Seçilen konu ve kazanıma uygun olarak, seçilen olayın tarihi gelişimi 

araştırılmış, ilgili bilim adam(lar)ının hayatıyla ilgili bilgi toplanmış ve Isabelle (2007)’ nin bilim 

tarihi temelli hikayeler oluşturulurken izlenmesi gereken adımlar dikkate alınarak  ‘Donduran Fikirler’ 

adlı hikâyenin çatısı (içinde geçecek olaylar dizisi) kurgulanmıştır. . 

Geliştirme basamağında; Tasarım aşamasında oluşturulan hikâye, tasarlanan olaylar dizisi 

çerçevesinde yazılmış ve hikayelerle fen öğretimi konusunda uzman bir öğretim üyesine ve iki kimya 

öğretmenine incelettirilerek, onların görüşleri doğrultusunda düzenlenmiştir. Ayrıca geliştirilen bilim 

tarihi temelli hikâyenin görsellerle desteklenmesi ve öğrenciler için daha dikkat çekici hale gelmesi 

amacıyla ‘Storyboardthat’ adlı internet sitesi yardımıyla hikayede gerçekleşen olaylara ait karikatürler 

oluşturulmuş ve anlam bütünlüğü açısından hikaye metninin uygun kısımlarına bu karikatürler 

yerleştirilmiştir.  

Uygulama ve değerlendirme; Karikatür Destekli Bilimsel Hikâye ile ders işlenirken 

hikayede yer alan kavramlar ile ilgili çalışma kâğıdı oluşturulmuş ve sorularla öğrenciler 

yönlendirilmiştir. Ders içinde tartışma ortamı oluşturularak hikâyede ye alan olaylar tartışılmıştır. 

Dersin sonuna doğru öğretim sürecini değerlendirmek amacıyla “Hikâyelerle Öğretim Sürecini 

Değerlendirme Anketi ”uygulanmıştır. Anket sonuçları değerlendirilirken, öğrencilerin anketteki her 

bir soruya verdikleri cevaplar incelenmiş, her bir soru için verilen cevaplardaki benzerlikler ve 

farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır.  

Veri Toplama Araçları:  

Nitel çalışmalarda katılımcıların bir duruma dair görüşlerini veya bir duruma yönelik 

davranışlarını tespit etmede açık-uçlu soruları içeren anketler kullanılabilir (Williams, 2011). 
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Öğrencilerin karikatür destekli bilim tarihi temelli hikayeyle gerçekleştirilen öğretim süreci 

hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacı “Hikâyelerle Öğretim Sürecini Değerlendirme Anketi” 

uygulanmıştır. Bu anket açık uçlu beş sorudan oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen 

anket, kimya eğitimi alanında uzman iki öğretim üyesinin ve iki kimya öğretmeninin görüşleri 

doğrultusunda düzenlenmiş,  çalışmada kullanılan son hali verilmiştir.   

Veri Analizi:  

Çalışmanın verileri içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu sayede elde edilen verileri 

açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada öncelikle öğrencilerin 

anketteki her bir soruya verdikleri cevaplar incelenmiş, her bir soru için verilen cevaplardaki 

benzerlikler ve farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra benzerlik ve farklılık gösteren 

yanıtlardan kodlar ve temalar belirlenmiştir. Sonrasında bu kodlarda cevap veren öğrencilerin 

frekansları çıkarılmıştır. Bulgularda öğrencilerin verdikleri cevaplardan alıntılar sunulurken; 

öğrenciler Ö1,Ö2,.. şeklinde kodlanmıştır.  

BULGULAR 

11. sınıf öğrencilerine uygulanan “Hikâyelerle Öğretim Sürecini Değerlendirme Anketi” ndeki 

soruların her birine öğrencilerin verdikleri cevaplar, frekansları ve yüzdeleri aşağıda sunulmaktadır. 

Öğretim sürecinin etkililiğini belirlemeye yönelik olarak kullanılan “Hikâyelerle Öğretim Sürecini 

Değerlendirme Anketi” nin ilk sorusu  “Derste okuduğunuz hikaye Joule-Thomson olayını 

kavramanızda yardımcı oldu mu?” şeklindedir. Bu soruya öğrencilerin verdikleri cevaplar Şekil 1’deki 

gibidir.  

 
Şekil 1. Anketin 1. sorusuna verilen cevapların dağılımı 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi; örneklemi oluşturan 47 öğrencinin 45’inin (%96) derste okudukları 

hikâyenin Joule-Thomson olayını kavramalarında yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Birer kişi ise 

hayır ve kısmen cevaplarını vermişlerdir. Aşağıda olumlu cevap veren öğrencilerden bazılarının 

ifadelerinden alıntılar bulunmaktadır.   

“Evet, çünkü konu daha eğlenceli hale geldi ve konuyu iyi kavramama sebep oldu.” (Ö39) 

“Evet, çünkü olayı hikayedeki durumla ilişkilendirmek daha kolay kavramamı sağladı.”(Ö 2 ) 

“Hikâyelerle Öğretim Sürecini Değerlendirme Anketi” nin ikinci sorusu “Derste okuduğunuz 

hikayenin beğendiğiniz yönleri nelerdir?” şeklindedir. Bu soruya öğrencilerin verdikleri yanıtlar Tablo 

1’deki gibidir.  

EVET  
96% 

Hayır  
2% 

Kısmen  
2% 

ŞEKIL 1 
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Tablo 1. Hikâyenin öğrenciler tarafından beğenilen yönleri  

Kodlar Frekans* 

Eğlenceli olması       15 

Olayı daha iyi kavratması 12 

Konunun hikâyeleştirilmesi 12 

Gerçek hayatla ilişki kurması 10 

Probleme çözüm bulması 6 

Öğretici olması         5 

Karikatür içermesi         4 

Diyaloglara yer vermesi         3 

* Bazı öğrenciler hikayenin birden fazla yönünü beğendiklerini ifade etmişlerdir 

 

Tablo 1’den görüldüğü gibi anketin 2. sorusuna verdikleri cevaplarda;  15 öğrencinin 

hikayeleri eğlenceli bulduklarından, 12 öğrenci Joule-Thomson Olayını daha iyi kavramalarını 

sağladığından, 12 öğrenci dersin hikaye anlatımı şeklinde olmasını beğendiklerinden ve 10 öğrenci ise 

hikayenin gerçek hayata yönelik olmasını beğendiklerinden bahsetmiştir. Bunun haricinde öğrencilerin 

hikayede probleme bilimsel bilgilerle çözüm bulunmasını, öğretici olmasını, karikatür içermesini ve 

hikayede diyaloglara yer verilmesini beğendikleri görülmüştür. Aşağıda bazı öğrencilerin 2. soruya 

verdikleri cevaplardan örnek alıntılar sunulmaktadır.  

“Hikâyenin öğretici yönünü çok beğendim” (Ö5) 

“Hikâyenin gerçek yaşantı üzerine kurulmuş olmasını beğendim, bu sayede konunun önemini 

kavramış olduk” (Ö31) 

 “Akıllı tahta ve kitap üzerinde ezberci bir şekilde anlatılmasından daha iyi oldu. Hikâye 

şeklinde olunca Joule Thomson olayını daha iyi kavradık.” (Ö13) 

 “Hikayedeki problemle uğraşmak ve kimya bilgileriyle bu problemin çözüldüğünü görmek 

çok güzeldi”(Ö1 ) 

Anketin üçüncü sorusu  “Hikâyelerle işlenen dersin size, öğrenmenize vb. katkıları oldu mu? 

Olduysa ne gibi katkıları oldu, açıklayınız?”  şeklindedir. Bu soruya öğrencilerin verdikleri cevapların 

tamamı hikâyenin kendilerine katkısının olduğu yönündedir.  47 öğrencinin tamamı bu soruyu “Evet” 

şeklinde cevaplamıştır. Bunun yanında, verdikleri diğer açıklamalar incelendiğinde Tablo 2’de 

özetlenmektedir.  

Tablo 2. Hikâyelerle işlenen dersin öğrencilerin öğrenmelerine katkıları 

Koldar Frekans * 

Daha kolay anlama  24 

Teorik bilgileri günlük yaşamla İlişkilendirme 16 

Kalıcılık 12 

Derse olan ilginin artması 10 

* Bazı öğrenciler hikayenin birden fazla katkısından bahsetmişlerdir 

 

 Tablo 2’den görüldüğü gibi anketin 3. sorusuna verdikleri cevaplarda;  24 öğrencinin konuyu 

daha iyi ve daha kolay anlama, 16 öğrencinin öğrendiklerini günlük hayatla ilişkilendirme ve konunun 

önemini, hayatın içinde nerede işe yaradığını anlama, 12 öğrencinin daha kalıcı öğrenme ve 10 
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öğrencinin ise hikâyenin dikkat çekici, eğlenceli olması nedeniyle derse olan ilgililerini artırması 

hususlarından bahsettikleri görülmüştür. Aşağıda bazı öğrencilerin 3. soruya verdikleri cevaplardan 

örnek alıntılar sunulmaktadır.  

“Hikâyenin gerçek yaşantı ile ilişki kurması sayesinde konunun önemini ve günlük hayatta ne 

işe yaradığını kavradım” (Ö7)  

“Hikâyeler çok eğlenceliydi, daha önce hiç böyle ders işlememiştik, böylece dersi daha iyi 

dinlememi sağladı” (Ö9) 

“Hikâyede Joule Thomson olayı hayatla ilişkili şekilde sunulduğu için daha kalıcı oldu” 

(Ö32) 

Anketin dördüncü sorusu  “Derste okuduğunuz hikâyenin beğenmediğiniz yönleri var mı, 

açıklayınız?”  şeklindedir. Bu soruya çalışmaya katılan öğrencilerden 40’ı (%85) kullanılan hikâyenin 

beğenmedikleri herhangi bir yönünün bulunmadığını ifade etmiştir. 7 öğrenci (%15) ise hikâyede 

beğenmediği bazı yönleri belirtmiştir.  Bu soruda beğenmediği yönleri belirten bazı öğrencilerin 

verdikleri cevaplar Tablo 3’de özetlenmektedir.  

Tablo 3. Hikâyelerle işlenen dersin beğenilmeyen yönleri 

Kodlar Frekans  

Uzun olması 3 

Akademik bir dili olması  3 

Kurgunun zayıflığı 1 

 

Tablo 3’den görüldüğü gibi anketin 4. sorusuna verdikleri cevaplarda;  2 öğrenci hikâyenin 

çok uzun olmasından, 2 öğrenci hikâyedeki cümlelerin çok akademik olmasından ve 1 öğrenci ise 

hikâye kurgusunun zayıf olmasından hikâyenin beğenmediği yönleri olarak bahsetmiştir. Aşağıda bazı 

öğrencilerin 4. soruya verdikleri cevaplardan örnek alıntılar sunulmaktadır.  

“Hikâyenin en sıkıcı yönü, çok uzundu” (Ö26) 

“Hikâyede bazı cümleler çok akademikti ve çok fazla bilmediğim kelime vardı” (Ö  )  

“Ben hikâyenin kurgusunu zayıf buldum” (Ö35) 

Anketin beşinci sorusu  “Farklı kimya konularının ve kavramlarının öğretiminde de 

hikâyelerin kullanılmasını ister miydiniz? Neden?” şeklindedir. Bu soruya çalışmaya katılan 

öğrencilerden 38’i (%81) evet şeklinde olumlu cevap verirken, 9 öğrenci (%19) ise hayır şeklinde 

olumsuz cevap vermiştir.  Bu soruya öğrencilerin verdikleri cevaplar Tablo 4’de özetlenmektedir.  

Tablo 4. Bilim tarihi temelli hikâyelerin başka konular için de kullanılmasına yönelik görüşler 

Görüşler Kodlar Frekans  

Olumlu Daha kolay anlamaya yardımcı olması 21 

Daha eğlenceli/ilgi çekici 18 

Geleneksel derslerin sıkıcı olması 14 

Günlük yaşamla ilişkilendirmeyi sağlaması 13 

Olumsuz Test çözmek daha iyi  6 

Klasik öğretim daha iyi 3 

 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

853 

Tablo 4’den görüldüğü gibi anketin 5. sorusuna verdikleri cevaplarda;  kimya dersinin 

hikâyelerle işlenmesine olumlu bakan öğrencilerin 21’inin hikayelerin daha kolay anlamalarına 

yardımcı olacağını düşündüğü, 18’inin hikayelerle ders işlemenin daha eğlenceli ve ilgi çekici 

olduğunu düşündüğü,  14’ünün geleneksel derslerin sıkıcı olduğunu belirttikleri ve 13’ünün ise 

hikayelerin bilgileri günlük hayatla daha iyi ilişkilendirmelerini sağladığı düşüncesinde oldukları 

görülmektedir. Kimya derslerinin hikayelerle işlenmesine olumsuz bakan öğrencilerden 6’sının test 

çözmenin kendileri için daha iyi olacağını ve 3’ünün ise geleneksel işledikleri derslerin kendileri için 

daha iyi olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Aşağıda bazı öğrencilerin 4. soruya verdikleri 

cevaplardan örnek alıntılar sunulmaktadır.  

“Evet isterim çünkü sadece konu anlatımı çok sıkıcı oluyor, karmaşık oluyor, hikayelerle daha 

kolay anlarız” (Ö18) 

“Evet çünkü kimya, fizik, biyoloji vb. dersler sadece dinleyerek anlaşılacak dersler değiller. 

Böyle uygulamalar daha ilgi çekici” (Ö13) 

 “Ben kimya derslerin hep hikayelerle anlatılmasını istemezdim, çünkü ders anlatımı ve 

sonrasında konuyla ilgili test çözülmesi bizim için daha iyi” (Ö1) 

“İstemezdim. Çünkü klasik öğretim daha iyi. Hemen konuyu görmek ve sınava yönelik soru 

çözmek daha mantıklı” (Ö28) 

TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Çalışmada kullanılan görüş anketinin birinci sorusundan elde edilen bulgulara göre; 

öğrencilerin tamamına yakınının bilim tarihi temelli hikâye sayesinde konuyu daha iyi kavradıklarını 

düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır (bkz. Şekil 1). Benzer sonuç Katırcıoğlu & Kuş (2014) tarafından 

da bulunmuştur. Ayrıca Erten vd. (2013) çalışmalarında bilim tarihi temelli hikâyelerin, kavramları 

hikayeleştirerek daha anlaşılır hale getirdiğini ve öğrencilerin kavramalarına yardımcı olduğu 

çalışmalarında belirtilmiştir. 

Anketin ikinci sorusundan elde edilen bulgular incelendiğinde; öğrencilerin bilim tarihi temelli 

hikâyeleri eğlenceli buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Anketin beşinci sorusundan elde edilen bulgular 

da bu sonucu destekler niteliktedir. Katırcıoğlu & Kuş (2014) da yaptıkları çalışmada öğrencilerin 

beşte ikisinin hikayelerle işlenen dersleri ilginç ve eğlenceli bulduğu sonucuna ulaşmışlardır.  Bilimsel 

hikâyelerle desteklenen fen eğitiminin öğrencilerin yaratıcılıkları ve duyuşsal özellikleri üzerindeki 

etkilerini inceleyen Gölcük  (2017), bilimsel hikayelerle desteklenen fen eğitiminin ilgi, merak, derse 

karşı motivasyon ve istek geliştirdiği için öğrencileri duyuşsal açıdan olumlu etkilediğini belirtmiştir. 

Hikayelerle öğretime yönelik görüş anketinin 3. sorusundan elde edilen bulgular 

incelendiğinde öğrencilerin hepsinin bilim tarihi temelli hikâyelerin öğrenmelerine katkı sağladığı 

düşüncesinde oldukları sonucu ortaya çıkmıştır (bkz. Tablo 2). Katılımcı öğrencilerin hemen hemen 

yarısı hikayeler sayesinde daha kolay anladıklarını ifade etmişlerdir. Anketin beşinci sorusundan elde 

edilen bulgular da aynı sonuca işaret etmektedir. Benzer sonuç Erten vd. (2013) tarafından da ifade 

edilmiş, hikâyelerin karmaşık bilimsel olayların anlaşılmasını kolaylaştırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Ayrıca, çalışmanın katılımcılarının üçte birinin hikayelerin öğrendiklerini günlük hayatla 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

854 

ilişkilendirmelerine imkan verdiği, dörtte birinin ise bilgilerinin daha kalıcı olduğu fikirlerine sahip 

oldukları belirlenmiştir.  

Anketin beşinci sorusundan elde edilen bulgular da hikayelerin günlük hayatla ilişkilendirme 

imkanı verdiği sonucunu desteklemektedir. Frisch (2010) çalışmalarında, bilim tarihi temelli 

hikâyelerin kavramları günlük hayat ile ilişkilendirmeyi sağladığını ve bu şekilde işlenen derslerin 

daha akılda kalıcılığı olduğunu belirtmişlerdir.  

Anketin dördüncü sorusundan elde edilen bulgular incelendiğinde; öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun bilim tarihi hikâyeyi beğendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Katırcıoğlu & Kuş (2014) 

çalışmalarında, bilimine katkıda bulunmuş bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları hikayeleştirerek 

sundukları çalışmalarında öğrencilerin neredeyse hepsinin işlenen derslerle ilgili olumlu görüşe sahip 

olduklarını belirtmişlerdir. Az sayıda öğrencinin (bkz. Tablo 3) hikâyenin uzun olmasından dolayı 

sıkıldıkları, dilinin akademik olduğunu düşündükleri ve bir öğrencinin ise hikâyenin kurgusunu 

beğenmediği ortaya çıkmıştır. Katırcıoğlu & Kuş (2014) çalışmalarında öğrencilerin çok azının bilim 

tarihi temelli hikâyeleri sıkıcı bulduğunu belirtmişlerdir ama öğrencinin neden hikâyeyi sıkıcı 

bulduğunu belirtmemişlerdir.  Kruse (2010)’un çalışmasında da bilimsel hikâyeler hakkında öğrenci 

görüşleri belirlenmiş ve öğrencilerin çok azının bilimsel hikayelerle öğretimine yönelik olumsuz 

görüşe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anketin beşinci sorusundan elde edilen bulgular da 

hikayeyi sevmeyen öğrencilerin neden sevmediklerine dair bize fikir vermektedir (bkz. Tablo 4). 

Hikayeyle ilgili olumsuz fikirlere bakıldığında, bu öğrencilerin hikayenin fazla zaman almasından 

hoşlanmadıkları, bir an önce konuyu işlemek ve test çözmek istemelerinden kaynaklandığı 

görülmektedir. Bu durumun, öğrencilerin geleneksel öğretimdeki sınav odaklı öğretim sürecine 

alışmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anketin beşinci sorusundan elde edilen bulgulara dayalı olarak; öğrencilerin büyük bir 

kısmının kimya derslerinin bilim tarihi temelli hikayelerle işlenmesine olumlu baktıkları sonucuna 

ulaşılmıştır.  Katırcıoğlu & Kuş (2014) ve Kruse (2010)’nin yaptıkları çalışmalarda da, öğrencilerin 

bilimsel hikâyeler ile öğrenmek istedikleri ve derslerde benzer bilimsel hikâyeler kullanımının derse 

olan ilgiyi artıracağını ifade ettikleri belirtilmiştir. Bilim tarihi temelli hikâyelerin İlköğretim 7.sınıf 

öğrencilerin kuvvet ve hareket ünitesi kavramlarını anlama düzeylerine etkisini inceleyen Kahraman & 

Karataş (2012) da, bilim tarihi temelli hikâyelerin öğrencileri derse güdülediğini ve derse olan 

ilgilerini arttırdığını belirtmişlerdir.  

Öneri 

Çalışmadan ulaşılan sonuçlara yönelik olarak aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur: 

1) Kimya dersindeki diğer çeşitli konu veya kavramların öğretiminde bilim tarihi temelli 

hikayeler kullanılabilir ve çeşitli açılardan (başarı, tutum, derse yönelik motivasyon) etkililiği 

araştırılabilir.  

2) Bu çalışmada olduğu gibi, bilim tarihi temelli hikâyeler farklı öğretim yöntemleri ve 

araçlarıyla da (örn. Karikatürler, kavram haritaları, simülasyonlar, çalışma yaprakları vs.) 

birlikte kullanılabilir ve etkililikleri araştırılabilir.  
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3) Karikatür destekli bilim tarihi temelli hikayeler, animasyonlarla desteklenerek 

derslerin daha fazla duyu organına hitap etmesi sağlanabilir. Bu sayede öğrencilerin daha fazla 

dikkatleri çekilebilir, farklı şekillerde öğrenen öğrenciler için daha fazla duyu organına hitap 

eden öğrenme ortamları oluşturulabilir. 

4) Bilimsel hikâyelerin diğer derslerde de kullanılması ve etkililiğinin araştırılması 

önerilmektedir. Ayrıca mevcut öğretime göre etkililiğinin deneysel olarak araştırılması daha 

uygun olacaktır.  

5) Hikayeler tüm dünyada etkili bir öğretim aracı olarak kullanılmaktadır. Buna göre 

eğitim fakültelerindeki öğretmen adaylarına «Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı» veya 

«Özel Öğretim Yöntemleri» gibi derslerin içerisinde bilim tarihi temelli hikaye oluşturma 

konusunda deneyim kazandırılmalı ve uygulamalar yaptırılmalıdır.  
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ÖZET 

Bu çalışma ile PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) öğrencilerinin sosyal medya kullanım 

amaçları ile kontrol odağı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada üç 

ölçek kullanılmıştır. Bunlardan ilki araştırmacılar tarafından demografik bilgilere ulaşılmak amacıyla geliştirilen 

“Bilgi Formu”, ikincisi kontrol odağını belirlemek amacıyla Dağ (2002) tarafından geliştirilen “Kontrol Odağı 

Ölçeği” ve son olarak sosyal medya kullanım amaçlarını belirlemek amacıyla  Eren (2014) tarafından geliştirilen 

“Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği”dir. Araştırma bir devlet üniversitesinde okuyan ve araştırmaya 

katılmaya gönüllü olan 405 PDR öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucu incelendiğinde PDR 

öğrencilerinin sosyal medya kullanım tercihlerinde birinci sırada Instagram yer aldığı görülmektedir. Cinsiyet ile 

internet kullanımı arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelime: Sosyal Medya, Kontrol Odağı, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrencisi 

ABSTRACT 

The aim of the study is to reveal the relationship between PDR (Psychological Counseling and 

Guidance) students’social media usage goals and the locus of control. For this purpose, three scales were used in 

the study.The first of the scales used in the research is the Information Form developed by the researchers in 

order to reach the demographic information, the second is the “Locus of Control Scale developed by Dağ (2002) 

to determine the locus of control, and the last scale is the Social Media Use Objectives Scale developed by Eren 

(2014) to determine the social media use purposes. The study was conducted on 405 PDR students attending to a 

public university and volunteering to participate in the research. When the results are taken into consideration, it 

is seen that Instagram takes the first place in the social media use preferences of PDR students. There, also, is a 

relationship between the gender and  use of the internet. 

Key World: Social Media, Locus of Control, Psychological Counseling and Guidance Student 
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GİRİŞ 

Sosyal medya yeni bir iletişim teknolojisi olarak kabul edilmektedir. Önemli özelliği bilgi 

alışverişi sağlamanın yanı sıra insanlar arasında karşılıklı etkileşime olanak tanımasıdır. Aslında 

tartışmasız şekilde insanların günlük yaşamlarının bir bölümünü kapsamaktadır. Sosyal medyanın 

insanların tüm yaşamını etkilediği kabul edilen bir gerçektir. 

Kontrol odağı kavramı ise kişilerin yaptığı bir davranışın istenilen bir sonuca ulaşıp 

ulaşmayacağı konusunda bir takım beklentileri olduğu ve bu beklentilerinin davranışını etkilediğini 

varsaymaktadır (Şahin, Basım ve Çetin 2009). Bu araştırmanın temel amacı Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik (PDR) öğrencilerinin Sosyal Medya kullanım amaçlarının Kontrol Odağı ile ilişkisinin olup 

olmadığını ortaya çıkarmaktır. Bu temel amacın yanı sıra PDR öğrencilerinin kontrol odağının bazı 

demoğrafik değişkenlere göre değişip değişmediğini belirlemek, aynı zamanda PDR öğrencilerinin 

Sosyal Medya kullanım amaçlarını neler olduğunu ortaya çıkarmaktır.  

Bu günün PDR öğrencilerini geleceğin rehber öğretmenleri olarak kabul edilebilir. Bu noktada 

hem PDR öğrencilerine verilecek eğitimde sosyal medyadan nasıl faydalanılacağı konusunda yardımcı 

olacaktır. Hem de geleceğin Rehber öğretmenleri ile bilgi alışverişinde sosyal medyadan nasıl 

faydalanılacağı konusunda yardımcı olacaktır. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada Tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli "iki ya da daha çok değişken 

arasındaki ilişkinin bir değişiklik yapılmadan incelenmesidir" (Büyüköztürk, Kılıç-çakmak, Akgün, 

Karadeniz ve Demirel, 2008).  

Çalışma Grubu 

Bu çalışmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesinde okuyan 1.,2.,3., ve 4, sınıfa devam 

eden 405 PDR öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma grubunun 295'i (%72,8) kız, 110'u (%27,2)'sini 

erkek öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya dahil olanların yaş ortalaması 18-23 arasında 

değişmektedir. 

Veri Toplama Araçları  

Bu çalışmada ölçme aracı olarak; araştırmacılar tarafından hazırlanan Bilgi Formu, İhsan 

DAĞ (2002) tarafından geliştirilen Kontrol Odağı Ölçeği ve Eren-Şiman (2014) tarafından geliştirilen 

Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği kullanılmıştır. 

Kontrol Odağı Ölçeği 

Kontrol odağı ölçeği Dağ (2002) tarafından geliştirilmiştir. Kontrol odağının sadece iki boyut 

ile değil daha fazla boyutu ile ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu sebeple söz konusu ölçek 5 alt 

ölçekten oluşur. Bunlar; Kişisel Kontrol, Şansa İnanma, Çabalamanın Anlamsızlığı, Kadercilik, Adil 

Olmayan Dünya İnancı şeklindedir. Bu alt ölçeklerden Kişisel kontrol alt ölçeği iç kontrol odağı ile 

ilişkili iken, kalan diğer dört alt ölçek dış kontrol odağı ile ilişkilidir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .92 

olarak belirlenmiştir (Dağ, 2002). 

Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

859 

Sosyal medya kullanım amaçları ölçeği Eren-Şişman (2014) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin 

iç tutarlılık katsayısı .89'dur. Söz konusu ölçek Ders hazırlığı ve Kişiler Arası Etkileşim şeklinde iki 

alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçek 12 maddeden oluşmaktadır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 23 paket programında analiz edilmiştir.  Verilerin 

normal dağılıp gösterip göstermediğine bakılmış. Normal dağılım gösterdiği anlaşılınca  T-testi, 

Pearson korelasyon testlerinden yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra demografik bilgilerin analizinde 

frekans yönteminden faydalanılmıştır.  

BULGULAR  

PDR öğrencilerinin sosyal medya kullanım tercihleri; PDR öğrencilerinin sürekli kullandıkları 

platformlar ilk üç sıra; Instagram 221 (%52,1), youtube 184 (%45,4) ve 71 (%17,5) Twitter’dır. PDR 

öğrencilerinin en az kullandıkları platformlarının ilk üç sırası; Skype 340 (%84),   Blog 326  (%80,5) 

ve Messenger 300 (%74) yer almaktadır. 

PDR  öğrencilerinin %77,5’inin günde 3 saat ve yukarısında internette vakit geçirmektedir. Bir 

hafta içinde %92,1’i her gün internete girmektedir. 

Tablo 1: 

Cinsiyet x N Ss 

Kişiler arası etkileşim 3,51 405 0,69 

Ders Hazırlığı 3,31 0,64 

Sosyal medya Toplam 3,42 0,55 

 

Tablo 1 incelendiğinde PDR öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçları alt ölçeklerine 

bakıldığında kişiler arası etkileşim (X=3,51) ilk sırada yer alırken, ders hazırlığı  (X=3,31) ikinci 

sırada yer almaktadır. Ancak her ikisi de yüksek oranda kullanılmaktadır. 

Tablo 2: Sosyal Medya Kullanım ile Cinsiyet Arasındaki T-testi  

  N X Ss Sd t p 

Sosyal Medya Kullanım amacı Kız 295 3,46 ,51 403 2,37 ,081 

Erkek  110 3,32 ,63    

Kişiler arası etkileşim Kız  295 3,54 ,65 403 1,81 ,026 

Erkek  110 3,41 ,70    

Ders Hazırlığı Kız  295 2,82 ,59 403 2,82 ,070 

Erkek  110 3,11 ,75    

 

Tablo 2 incelendiğinde sosyal medya kullanım amacı ile cinsiyet arasında ilişki bulunmaktadır 

t(403) = 2,37, p < .05.  Kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha çok kişiler arası etkileşim için sosyal 

medyayı kullanmaktadır t(403) = 1,81, p < .05.  Sosyal medyayı ders hazırlığı için kullanma 

konusunda cinsiyet arasında farklılık bulunmamaktadır t(403) = 2,82, p > .05. 

Tablo 3. Kontrol Odağı ölçeği tanımlayıcı istatistik 

 x N Ss 

Kişisel Kontrol 3,31 405 0,503 

Şansa İnanma 2,46 0,331 

Çabalamanın anlamsızlığı 2,20 0,506 
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Kaderçilik 3,35  0,802 

Adil Olmayan Dünya  Görüşü 2,14  0,629 

Toplam  3,80  0,28 

  

 Tablo 3’deki veriler incelendiğinde PDR öğrencilerinin kontrol odağı toplam puan 

ortalamasının (X=3,80) olduğu görülmektedir.   PDR öğrencilerinin kontrol odağının yüksek olduğu 

söylenebilir. Bunun yanı sıra Kontrol Odağının alt ölçekleri olan Kadercilik (X=3,35) ve Kişisel 

Kontrol (X=3,31) puanlarının yüksek olduğu görülmektedir.  

Tablo 4. Kontrol odağı ölçeğinin cinsiyete göre fark testi sonuçları  

  N X Ss Sd t p 
 Kız 295 2,71 0,29 403 2,06 ,040 

Erkek  110 2,77 0,23    

 

Tablo 4’deki veriler incelendiğinde kontrol odağı ölçeğinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

gösterdiği görülmektedir. Erkek PDR öğrenc ler n n kontrol odağı puanları (x  = 2.77), kız öğrenc lere  

(x =2.71) göre  yüksek olduğu ve aralarındak  farkın  stat st ksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

(t(403)=2,06, p<0.040).  

Tablo 5. Kontrol Odağı alt ölçeklerinin cinsiyete göre fark testi sonuçları 

  N X Ss Sd t p 

Kişisel Kontrol Kız 295 3,28 ,51 403 2,04 0,42 

Erkek  110 3,39 ,46    

Kadercilik Kız  295 3,40 ,77 403 2,01 0,45 

Erkek  110 3,22 ,85    

Adil Olmayan Dünya düzeni Kız  295 2,07 ,59 403 3,39 ,001 

Erkek  110 2,31 ,69    

 

Tablo 5’deki veriler incelendiğinde kontrol odağı ölçeğinin alt ölçeklerinden kişisel kontrol alt 

ölçeğinin cinsiyete göre anlamlı b r farklılık gösterd ğ  görülmekted r (403) = 2,04, p < .05  

İstat st ksel olarak erkek öğrenc ler n k ş sel kontrolünün (x  = 3.39), kız öğrenc lerden (x  = 3.28) daha 

yüksek olduğu söylenebilir. Bunun yanısıra kontrol odağı ölçeğinin alt ölçeklerinden kadercilik alt 

ölçeğinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir t(403) = 2,01, p < .05.  

İstatistiksel olarak kaderc l ğ n kız öğrenc ler n (x  = 3.40),  erkek öğrenc lerden (x  = 3,22) daha çok 

kullandığını söylenebilir. Yine alt ölçeklerden biri olan adil olmayan dünya düzeninde cinsiyete göre 

anlamlı farklılık görülmektedir t(403) = 3.39, p < .05. İstatistiksel olarak ad l olmayan dünya düzen  

düşünces yle kontrol odağını kullanmada erkek  öğrenc ler n (x  = 2.31), kız öğrenc lerden (x  = 2.07) 

daha çok      kullandığını söylenebilir. 

Sosyal medyayı ders hazırlığı için kullanma ile kadercilik arasında düşük düzeyde, negatif ve 

anlamlı bir ilişki vardır. r= -0,149, p< 0.01. Kadercilik azaldıkça sosyal medyayı ders hazırlamak 

amacıyla kullanmanın arttığını söylenebilir. 

TARTIŞMA 

Araştırma sonucunda PDR öğrencilerinin sosyal medyayı bir iletişim aracı olarak kullandıkları 

ortaya çıkmıştır. Bu sonuç literatürdeki araştırmalarla benzerlik göstermektedir (Mazman ve Usluel, 

2011; Pahl ve Pevalin, 2005; Subrahmanyam ve Greenfield, 2008). Bunun yanı sıra literatürdeki 

araştırmalarla kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla iletişim için tercih etmesi noktasında 

araştırmalardan farklılaşmaktadır. Araştırmanın bir diğer sonucu da sosyal medyayı ders hazırlığı için 
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kullanma konusunda cinsiyetler arasında farklılığın olmadığıdır. Sosyal medyayı ders için kullanma 

noktasında cinsiyetler arasında farklılık çıkmaması PDR öğrencilerin sosyal medyadan ders hazırlama 

konusunda yardım aldığını göstermektedir. Bu da sosyal medyayı PDR öğrencilerinin kendi 

alanlarında bilgi edinmek amacıyla kullandıklarını göstermektedir. Pdr öğrencilerine yönelik 

geliştirilecek eğitim proğramları ve çalışalarda sosyal medyadan faydalanılmasının fayda sağlayacağı 

düşünülebilir. 

Kaderci yaklaşıma sahip öğrencilerinin daha az sosyal medya kullandığı bulunmuştur. Kaderci 

yaklaşıma sahip öğrencilerin durumu değiştiremeyeceklerini düşündükleri için ve değişikliği dışsal 

faktörlere bağladıkları için ders hazırlama da sosyal medyadan faydalanmadıklarını söyleyebiliriz.  

Araştırmanın bir diğer sonucu ise kendi yaşamını yönetmede ve “adil olmayan dünya 

düzeninde” cinsiyetler arasında farklılık bulunmuştur. Söz konusu farklılığın Kontrol odağının bazı alt 

ölçeklerinde cinsiyetler arasında fark olmasının sebebi Türk toplumunun erkek ve kız çocuk yetiştirme 

şeklinden kaynaklanıyor olabilir.   
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ÖZET 

Ters yüz edilmiş sınıflar, teknolojinin yarattığı imkanlar sayesinde klasik ders alma ve sonrasında ödev 

ve alıştırmalarla öğrenmeyi pekiştirme anlayışını tersine çeviren farklı bir eğitim modelidir. Alan yazın 

incelendiğinde ters yüz edilmiş sınıf modeli ile öğrenim gören öğrencilerin başarılarında olumlu yönde artış 

gözlemlenmiştir. Bu çalışma ortaokul sekizinci sınıflarda matematik dersinde ters yüz edilmiş sınıf modeli ile 

simetri konusunun işlenmesi ve öğrenci ders başarılarına etkisi olup olmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. 

Çalışmada nicel ve nitel verilerin bir arada yürütüldüğü karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın modeli iç içe 

karma desen olarak belirlenmiştir. Çalışma Türkiye’nin doğu karadeniz bölgesinde bulunan bir ilimizde öğrenim 

görmekte olan gönüllü 31 sekizinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada nicel verileri elde etmek için 

Özçakır-Sümen (2013) tarafından hazırlanan simetri başarı testi kullanılmıştır. Çalışmanın nitel verileri ise yarı 

yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Nitel verileri elde etmek için yapılan yarı 

yapılandırılmış görüşmenin katılımcılarını başarı durumlarına göre seçilen altı öğrenci (üç kız, üç erkek) 

oluşturmaktadır. Çalışmada geçerliği sağlamak amacıyla öğrencilerle yapılan görüşmeler, görüşme süresi ve satır 

numaraları ile birlikte sunulmaktadır. Çalışmanın güvenirliğini sağlamak için birinci araştırmacı tarafından 

yapılan kodlamalar diğer araştırmacılar tarafından kontrol edilmiş ve puanlayıcılar arası güvenirliğe bakılmıştır. 

Çalışmada elde edilen bulgular ters yüz edilmiş sınıf modeli ile öğrenim gören öğrencilerin derslerinde olumlu 

yönde etki ettiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ters yüz edilmiş sınıf modeli, simetri, matematik dersi, matematik başarısı 

ABSTRACT 

Flipped classroom is a different model of education that reverses the understanding of reinforcing 

learning through traditional lessons and subsequent assignments and exercises thanks to the opportunities created 

by technology. When the literature showed that the students who were studying with the flipped classroom 

model had a positive increase in their success. This study was aimed to investigate the effect of the flipped 

classroom model in the 8th grade math course and the effect of symmetry on student achievement. In this study, 

mixed method research was used in which quantitative and qualitative data were conducted together. The 

research model was determined as embedded design. The study was conducted Turkey’s eastern Black Sea 

province a voluntary 31 8th grade students who take courses in the region. In this study, symmetry achievement 

test prepared by Özçakır-Sümen (2013) was used to obtain quantitative data. Qualitative data of the study were 

collected with the help of semi-structured interview form. The participants of the semi-structured interview to 

obtain qualitative data consisted of six students (three girls, three boys) selected according to their success. In 

order to ensure the validity of the study, interviews with the students are presented along with the interview time 

and line numbers. In order to ensure the reliability of the study, the coding of the first researcher was checked by 
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the other researchers and the reliability of the raters was examined. The results of the study indicated positive 

effect on the students who are studying with the flipped classroom model. 

Keywords: Flipped classroom model, symmetry, math class, math success 

1. GİRİŞ 

Ters yüz edilmiş sınıflar, teknolojinin yarattığı imkanlar sayesinde klasik ders alma ve 

sonrasında ödev ve alıştırmalarla öğrenmeyi pekiştirme anlayışını tersine çeviren farklı bir eğitim 

modelidir. Geleneksel öğretim modelinde, sınıfta öğretmen merkezli olarak işlenen konu evde 

öğrencinin konu tekrarı ve ev ödevleri şeklinde süregelmiştir (Fulton, 2012; Görü-Doğan, 2015; 

Talbert, 2012). Ters yüz edilmiş sınıf modeli ise isminden de anlaşılacağı gibi geleneksel öğretim 

modelinin tam tersi olacak şekilde kurgulanmıştır. Öğretmenin hazırlamış olduğu ders videolarını 

izleyen öğrenci diğer elektronik materyaller ve ders kitaplarından konuya önceden hazırlık yapar. 

Ardından evde yapması gereken ödev ve alıştırma etkinliklerini öğretmen rehberliğinde sınıfta 

gerçekleştirir ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmek için önemli bir adım atmış olur (Bishop ve Verlager 

2013, Görü Doğan 2015). Ters yüz edilmiş sınıf modelinin en önemli özelliği bireylerin öğrenme 

hızlarının önemsenmesidir. Çünkü her bireyin öğrenme hızı ve biçimi farklıdır. Birey ters yüz edilmiş 

sınıf modeli sayesinde önceden öğretmenin hazırlamış olduğu ders videolarını istediği kadar ve 

istediği hızla izleyebilir. Takıldığı yerde başa sarıp hiçbir ayrıntıyı kaçırmayabilir. Bu özelliğiyle 

mevcut değil de istenilen eğitim sistemini yansıtan ters yüz edilmiş sınıf modeli her bireyin 

önemsendiği, kaybedilecek hiçbir ferdin olmadığı anlayışını temelinde barındırmaktadır.  

Matematikte başarının elde edilebilmesi için öğrencinin teorik bilgileri eksiksiz elde ettikten 

sonra öğrendiklerini uygulamalarla ve alıştırmalarla pekiştirmelidir. Geleneksel eğitim modelinde 

sınıfta verilen teorik bilgiler her öğrenci için aynı düzeyde kavranamamakta ve yine her öğrenci 

yapması gereken alıştırma ve uygulamaları yerine getirmemektedir. Geleneksel öğretim modelinin 

eksikliklerini giderici, öğrenme-öğretme sürecini kolaylaştırıcı ve öğrencilerin bu süreçte aktif 

katılımını sağlayan ters yüz edilmiş sınıf modelinin matematik dersleri için başarıyı artırıcı etkisinin 

olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple matematik dersinde örnek bir çalışma olan bu araştırmanın başka 

konulara da örnek olması beklenmektedir.  

Alan yazın incelendiğinde ters yüz edilmiş sınıf modelinin 2000’li yıllardan itibaren karşımıza 

çıktığını görmekteyiz. Lage ve diğerleri (2000)’nin geliştirmiş olduğu ters yüz edilmiş sınıf modeli 

daha sonrasında Bergmann ve Aaron Sams tarafından ilerletilmiştir ve ilk akla gelen isimlerden 

olmuşlardır. İlk olarak kimya derslerinde uygulanan ters yüz edilmiş sınıf modeli dersi kaçıran 

öğrenciler için videolar hazırlanarak derslerden geri kalmalarını önlemek ve dersleri daha etkili hale 

getirmek amacıyla tasarlanmıştır (Bergmann ve Sams, 2012). Ayrıca alan yazın incelendiğinde ters 

yüz edilmiş sınıf modeli ile öğretimin matematik derslerinde yeterince uygulanmadığı tespit edilmiştir. 

Ters yüz edilmiş sınıf modeli, sınıf ortamında öğrencilerin aktif olduğu öğrenme 

etkinliklerinin işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesine imkan tanımaktadır. Ters yüz edilmiş sınıf 

modeli ile öğrenciler, evde veya pansiyonlu okul ise yurt ortamında kendilerinin belirleyeceği bir 

zaman diliminde ve bireysel öğrenme hızlarına göre derslerini öğrenip, sınıfa geldiği zaman ise 

işbirliğin yüksek olduğu bir ortamda öğrendiklerini pekiştirmiş olacaktır. Bu bağlamda öğretici-

öğrenci etkileşimi olumlu yönde etkilenip, öğrencinin kalıcı öğrenmesi daha fazla sağlanmış olacaktır. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

864 

 Ters yüz edilmiş sınıf modelinin avantajlarının olduğu gibi dezavantajları da mevcuttur. 

Bunların başında gelen, öğrencilerin ders videolarını izleyip izlemediklerinin takibidir. Teknoloji ne 

kadar gelişirse gelişsin halen her birey eşit hızlı internete sahip değildir. Ayrıca, bireysel öğrenme 

yetisi düşük öğrencilerin ters yüz edilmiş sınıf modeli ile öğrenmede bazı problemler yaşayacağı da 

kaçınılmazdır (Duerden, 2013). 

Ters yüz edilmiş sınıf modelinin avantajları ve dezavantajlarının olmasına rağmen, modelin 

pozitif yönleri ağır basmaktadır. Bu bağlamda yaptığımız çalışmanın araştırmacılar için örnek teşkil 

edileceğini düşünmekteyiz. Farklı sınıf seviyelerinde ve konularda yapılacak olan çalışmaların ters yüz 

edilmiş sınıf modeli alan yazı için zenginlik katacağını varsaymaktayız. Bu çalışma, eğitimde yeni bir 

yaklaşım olan ters yüz edilmiş sınıf modelinin 8. sınıf matematik dersinde simetri konusunun 

işlenmesi ve öğrenci ders başarılarına etkisi olup olmadığını incelemek ve öğrencilerin uygulama 

sonrasında ters yüz edilmiş sınıf modeline yönelik görüşlerini almaya yönelik yapılmıştır. Bu genel 

amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Matematik dersinin öğretiminde ters yüz edilmiş sınıf modelinin öğrenci başarılarına 

yönelik etkisi nasıldır? 

2. Matematik dersinin ters yüz edilmiş sınıf modeliyle yürütülmesine ilişkin öğrencilerin 

görüşleri nelerdir? 

2. YÖNTEM 

Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda, ön test- son test 

yapılmış, basit deneysel model kullanılmıştır. Nitel boyutunda ise öğrencilerin uygulanan ters yüz 

edilmiş sınıf modeli hakkındaki görüşleri, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla tespit 

edilmiştir. Baki ve Gökçek (2012) karma yöntemi; “Çeşitli yöntemler kullanarak olayları bir çerçeve 

içerisinde sunma, analiz etme ve bir araya getirmektir” olarak ifade etmişlerdir. Creswell ve Plano 

Clark (2014, s. 6)’a göre karma yöntem modelinin temeli, nitel ve nicel verilerin birlikte kullanımı 

olup, araştırma probleminin tek başına kullanılan herhangi bir yöntemden çok daha anlaşılır kılmaktır.  

Araştırmanın modeli iç içe karma desen olarak belirlenmiştir (Creswell ve Plano Clark, 2014). 

Çalışmaya Türkiye’nin kuzey doğusunda yer alan bir ilde 2018-2019 öğretim yılında ortaokul 

düzeyinde eğitim gören tamamı gönüllü 31 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmaya 

katılan öğrencilerin 16’sı kız ve 15’i erkek öğrencidir. Çalışmanın örnekleminin seçiminde kolay 

ulaşılabilir örneklem seçim yöntemi kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesinde 

araştırmacı yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durumu seçer. Bu yöntem araştırmaya hız ve 

pratiklik kazandırır. Bu örnekleme yöntemi yaygın olarak kullanılmakla birlikte sonuçları daha az 

genellenebilirdir. Ayrıca bu yöntemin maliyeti de diğer yöntemlere göre daha azdır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2008). 

Araştırmada nicel verileri toplamak için Özçakır-Sümen (2013) tarafından geliştirilen Simetri 

Başarı Testi kullanılmıştır. Öğrencilerin deneysel uygulamaya başlamadan önce ve uygulama bittikten 

sonra konu ile ilgili başarı durumlarını belirlemek için “Simetri Başarı Testi” uygulanmıştır. Başarı 

testi 32 sorudan oluşmaktadır. Simetri Başarı Testi aşağıdaki kazanımları ölçmektedir: 
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 Şekillerin simetri doğrularını belirler ve çizer. 

 Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. 

 Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 

 Çokgenlerin yansıma sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 

Nitel verileri elde etmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada 

yarı yapılandırılmış görüşme formunun kullanılmasının nedeni katılımcıların ters yüz edilmiş sınıf 

modeli hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmacılar, katılımcılardan gelen cevaplar 

doğrultusunda sonda sorular kullanarak katılımcıların görüşlerini detaylı olarak ortaya koymayı 

amaçlamıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar tarafından hazırlandıktan sonra 

uzman görüşü alınarak son hali verilmiştir. Nitel verileri elde etmek için yapılan yarı yapılandırılmış 

görüşme formunun katılımcılarını başarı durumlarına göre seçilen altı öğrenci (üç kız ve üç erkek) 

oluşturmaktadır. Çalışmada geçerliliği sağlamak amacıyla öğrencilerle yapılan görüşmeler, görüşme 

süresi ve satır numaraları ile birlikte sunulmaktadır. Çalışmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla 

birinci araştırmacı tarafından yapılan kodlamalar ikinci ve üçüncü araştırmacı tarafından kontrol 

edilmiş ve puanlayıcılar arası güvenirliğe bakılmıştır. 

Çalışmada nicel verilerin analizi için Bağımlı T-Testi uygulanmıştır. Bağımlı örneklem t-testi, 

bir değişkenin, iki farklı durumda gözlemlenen değerlerinin ortalamalarını karşılaştırır. Bu iki durum 

genellikle uygulanacak bir yöntemin öncesi ve sonrası şeklinde olur. Çalışmada nitel verilerin analizi 

için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinde veri analiz yöntemlerinden biri 

içerik analizidir. İçerik analizinde amaç, toplanan veriler daha derin ve ayrıntılı bir işleme tabi 

tutularak verileri açıklayacak kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizinde, birbirine benzeyen 

veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilip, okuyucunun anlayacağı şekilde 

düzenlenir, yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bunun için görüşme verileri birinci araştırmacı 

tarafından transkript edilmiş ve kodlanmıştır. Yapılan kodlamalar ikinci araştırmacı tarafından kontrol 

edilmiş ve araştırmacılar arasında uyum değerine bakılmıştır. Kodlayıcılar arası uyuma 

                                               formülü kullanılarak bakılmış ve kodlayıcılar 

arası uyum değeri %78 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değer kodlayıcılar arası uyumun yeterli 

olduğunu göstermektedir (Miles & Huberman, 2015). 

3. BULGULAR 

Ters yüz edilmiş sınıf modeli ile öğrenim gören öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası 

başarılarının uygulanan deneysel işleme göre karşılaştırılması Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Ters yüz edilmiş sınıf modelinin uygulandığı öğrencilerin ön test- son test karşılaştırma 

sonuçları  

 

 N  ̅ SS t sd p 
Öntest 31 20.52 6.313 

-5.472 30 .000 
Sontest 31 24.39 6.296 
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Uygulanan deneysel işlemin etkisini belirlemek için yapılan bağımlı t-testi sonucuna göre 

sontest puanları öntest puanlarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır                     

Farklılığın hangi test yönünde anlamlı olduğu incelendiğinde, son test puanlarının ön test puanlarına 

göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu anlaşılmaktadır   ̅              ̅              . Bu durum 

uygulamanın öğretimde etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

3.1. Öğrencilerin Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeline Yönelik Değerlendirmeleri 

Çalışmaya katılan öğrencilerin 5’i ters yüz edilmiş sınıf modelinin eğlenceli olduğunu 

belirtmiştir. Katılımcı öğrencilerden Meltem’in görüşmede kullandığı “[0 .18] Bu yöntemin çok 

eğlenceli ve güzel olduğunu düşünüyorum ve bize yarar sağlayacağına da eminim (Satır, 66-67)” 

ifadesinden ters yüz edilmiş sınıf modelinin ders işleme açısından daha eğlenceli olduğu 

anlaşılmaktadır. Benzer görüş belirten katılımcılardan Ahmet “[00.20] Hocam faydalı hocam 

eğlenceli geçiyor (Satır, 6)” kısa ve net bir şekilde ters yüz edilmiş sınıf modelinin öğrenciler 

açısından daha eğlenceli olduğu yönünde görüş belirtmiştir.  

Çalışmaya katılan öğrencilerin ifadelerinden ters yüz edilmiş sınıf modelinin geleneksel 

öğretim modeline göre daha öğretici olduğu belirlenmiştir. Katılımcılardan Serkan “[00.07] İlk defa 

tanıştığımız tersyüz sınıf modeli hakkında iyi bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü öyle olunca daha 

çok öğreniyoruz. Dersler daha eğlenceli geçiyor. Arkadaşlarımız sıkılmadan işliyor dersleri (Satır,  -

6)” ifadelerinde bulunmuştur. Bir diğer katılımcı olan Nihal de Serkan’ı destekler nitelikte şu 

ifadelerde bulunmuştur “[01.27] Çünkü daha iyi olması. Daha iyi anlamamız. Eğlenceli falan. Yani 

mesela eve gidip çalışmıyoruz burada çalışınca daha etkili oluyor çalışmamız (Satır, 30-31)”.  

Çalışmaya katılan öğrencilerin ters yüz edilmiş sınıf modelinin matematik dersi için faydalı 

olduğu belirlenmiştir. Katılımcılardan Hülya “[00.59] Neden faydalı? Mesela örneklerle biraz daha 

açayım, derse girdiğimizde öğretmenimiz bize bir soru sorduğunda ona zorlanmadan yani evde 

birazcık olsa bile bilgi toplayıp gelip burada öğretmenimizin sorduğu soruya işte daha kolay cevaplar 

daha basit cevaplar ve bunu da eğlenerek öğrenerek cevaplamayı sağlıyor bence (Satır, 13-16)” 

ifadeleri ile ters yüz edilmiş sınıf modelinin matematik dersi işlenişi için faydalı olduğunu belirtmiştir.  

Geleneksel öğretim modelinde öğrencinin evde hazırlık yapmadan derse geldiği katılımcılar 

tarafından belirtilmiştir. Öğrencilerden Serkan “[02.1 ] Etkinlikler açısından değerlendirirsek böyle 

daha iyi çünkü hoca evde yapmamızı isteseydi çoğu öğrenci gidip evde yapmazdı yaptım der 

geçiştirirdi ama okulda yaptığımızda arkadaşlarımla birlikte daha çok öğrendik daha iyi oldu her 

açıdan bilgili olduk (Satır, 31-33)” ifadeleri ile öğrencinin geleneksel modelde evde yeteri kadar derse 

hazırlık yapmadığını belirtiyor.  

Katılımcı öğrencilerden Serkan “[01. 8] Örneğin mesela arkadaşlarımız derste sıkılıyor 

sorulara kalkmak istemiyorlar evde çalışıp geldiklerinde hocanın sorduğu soruları biliyorlar ve ona 

cevap vermek istiyorlar bu yüzden de derse katılım oranları yükseliyor (Satır, 25-27)” ifadeleri ile ters 

yüz edilmiş sınıf modeli ile derslerin daha verimli geçtiğinin belirtmektedir. 

Katılımcılardan Hülya “[02.22] Sadece eğlenmek değil burada hem daha kolay daha basit 

yollarla öğrenmek mesela biz uygulamalar yaptık. Origami olsun geogebra olsun bir sürü uygulama 
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yaptık. Bunları ev ödevi değil de sınıfta hep beraber öğrenerek yaptık buda çok fayda sağladı (Satır, 

29-31)” ifadeleri ile ev ödevi ve uygulamaların sınıfta yapılmasının dersler açısından daha faydalı 

olduğu yönünde belirlenmiştir. 

Çalışmaya katılan öğrencilerden Serkan “[00.33] Matematik hakkında çoğu öğrenci korkuyor 

matematikten. Açıkçası bende matematikten korkuyordum ama bu yöntemle evde çalışıp geliyoruz ve 

hocanın sorduğu sorulara cevap verebiliyoruz dersten korkmuyoruz soruları bilemeyiz diye acemilik 

çekmiyoruz (Satır, 11-13)” ifadeleri ile genel bir kanı olan matematik korkusunun ters yüz edilmiş 

sınıf modeli ile üstesinden gelindiğini belirtmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerin ters yüz edilmiş sınıf modeline yönelik değerlendirmeleri için elde edilen 

kodların katılımcılara göre dağılımı 

 Meltem Serkan Hülya Mustafa Nihal Ahmet f 

TYES modeli dersleri eğlenceli 

kılıyor 

X X  X X X 5 

TYES modeli öğretici X X X  X X 5 

TYES modeli matematik dersi için 

faydalı X X X X  X 5 

Geleneksel modelde evde hazırlık 

yapılmıyor  X  X  X 3 

TYES modeli ile dersler daha verimli  X  X X  3 

Ev ödevleri ve uygulamaların sınıfta 

yapılması öğrenme açısından faydalı  X X   X 3 

TYES modeli matematik korkusunu 

yeniyor  X     1 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin beşinin ters yüz edilmiş sınıf modelinin eğlenceli, öğretici 

ve matematik dersi için faydalı olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Bu görüşler aynı zamanda bu 

kategorinin en fazla tekrar eden kodlarıdır. Bunun ardından en sık tekrar eden kodlar geleneksel 

öğretim modelinde evde hazırlık yapılmadığı, ters yüz edilmiş sınıf modelinin dersleri verimli hale 

getirdiği ve ev ödevi ve uygulamaların sınıfta yapılmasının öğrenmeleri açısından faydalı olduğu 

kodlarıdır (n=3). En az tekrar eden kod ise matematik korkusunu yenmesi kodudur (n=1).  

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Ters yüz edilmiş sınıf modeli ile 8. sınıf öğrencilerine simetri konusunun öğretiminin 

uygulandığı bu çalışmanın sonucunda ters yüz edilmiş sınıf modelinin simetri konusunda akademik 

başarıyı arttırdığı ve öğrencilerin ters yüz edilmiş sınıf modeli ile işlenen dersleri eğlenceli bulduğu 

tespit edilmiştir. Bununla birlikte ters yüz edilmiş sınıf modeli ile işlenen derslerde öğrencilerin 

ödevleri okulda yapmalarının hem öğretmenleriyle hem de arkadaşlarıyla işbirliği içinde olmalarına 

imkan tanımasının öğrenciler için dersleri eğlenceli hale getirdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte 

öğrencilerden bazıları ters yüz edilmiş sınıf modeli ile derslerin daha verimli geçtiğini ve matematik 

korkusunu yenmelerine katkı sağladığını ifade etmiştir.  

 Cheng, Ritzhaupt ve Antonenko (2019) ters yüz edilmiş sınıf modelinin akademik başarıya 

etkisine yönelik yaptıkları meta analiz çalışmasında ters yüz edilmiş sınıf modelinin geleneksel 

sınıflara göre başarıyı anlamlı düzeyde arttırdığını belirlemiştir. Bizim çalışmamızda ulaştığımız ters 

yüz edilmiş sınıf modelinin akademik başarıyı arttırdığı sonucu Cheng vd.’nin (2019) çalışmasının 
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sonucunu desteklemektedir. Bu çalışmada öğrencilerin ters yüz edilmiş sınıf modeli ile işlenen dersleri 

olumlu buldukları ve derslerin verimli geçtiğini düşündükleri belirlenmiştir. Diaz ve Martin (2018) 

ters yüz edilmiş sınıf modelinde öğrenim gören öğrencilerin dersleri olumlu bulduklarını belirlemiştir. 

Bu bağlamda ters yüz edilmiş sınıf ortamının olumlu sınıf ortamı oluşturduğuna yönelik elde edilen 

bulgunun alan yazını desteklediği söylenebilir.  

Bu çalışma belli sınırlılıklar altında gerçekleştirilmiştir. Bu sınırlılıkların ilki her öğrencinin 

internet ulaşıla birliğinin kısıtlı olmasıdır. Ters yüz edilmiş sınıf modeli güçlü bir web alt yapısı 

gerektirmektedir. Bu sınırlılığı aşmak için bu çalışma kapsamında öğrencilerin seçilen okulun 

bilgisayar sınıfında ders dışı zamanda video ders sunumlarını izleyebilmelerine olanak sağlanmıştır. 

Bu bağlamda uygulayıcılar için okulların bilişim sınıfını öğrencilerin ders dışı sürelerde 

kullanmalarına olanak sağlamasının ters yüz edilmiş sınıf modelinin uygulanabilirliğini 

kolaylaştıracağı söylenebilir. Çalışmaya katılan örneklem sayısı az olması nedeniyle büyük 

örneklemlerle yapılacak çalışmalarda elde edilecek sonuçları yansıtmayabilir. Bu nedenle gelecek 

araştırmacılar daha büyük örneklemlerle ve farklı matematik kazanımları ile çalışmalar yürüterek daha 

gerçekçi sonuçlara ulaşabilirler. 
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ÖZET 

İçinde yaşadığımız evreni anlamaya çalıştığımızda binlerce soyut kavramla karşılaşırız. Ancak bu soyut 

kavramları anladığımızda ve zihnimizde canlandırabildiğimizde hayatın içinde gerçekleşen bazı olayları 

anlamlandırabiliriz. Bu yüzden öğrencilerin evreni tanıması, anlaması ve yorumlayabilmesi için soyut düşünme 

becerisine sahip olmaları beklenmektedir. Bu anlamda bakıldığında uzamsal yetenek kavramının önem 

kazanması ve bu yeteneğin araştırıldığı çalışmaların hız kazanması kaçınılmazdır. Literatürde uzamsal yetenek 

kavramı, bir cismi, şekli ya da görüntüyü zihinde canlandırabilme, zihinde manipüle edebilme ya da ilgili cismin, 

şeklin veya görüntünün başka bakış açısından nasıl göründüğünü zihinde canlandırabilme becerisi olarak 

tanımlanmaktadır. Bireylerin günlük hayatlarındaki birçok etkinlikte başvurdukları uzamsal yeteneğin özellikle 

matematik ve fen alanlarındaki önemi tartışılmazdır. Uzamsal yeteneğin bireyin günlük yaşamının bir parçası 

olması, bu kavramın okul öncesinden doktora seviyesine kadar tüm öğretim programlarında benimsenmesine 

neden olmuştur. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavların içeriğinde de 

uzamsal yeteneğe dair soruların yer alması, bu yeteneğe verilen önemin bir göstergesidir. Literatürde uzamsal 

yeteneğin geometri ve matematik alanlarındaki başarıya etkisini ortaya koyan çok sayıda araştırma mevcut 

olmasına rağmen, kimya alanında böyle bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Kimya dersleri atom, molekül, 

hibritleşme, molekül geometrisi gibi soyut kavram ve yapıları içerdiği için uzamsal yeteneğin kimya başarısı 

üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada; kimya bölümü öğrencilerinin uzamsal 

canlandırma becerilerini incelemek ve düzeylerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma 

yaklaşımlarından tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesinin Fen Fakültesi 

Kimya Bölümü’nde öğrenim gören 77 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak daha önce 

Bodner ve Guay (1997) tarafından da aynı amaca yönelik olarak kullanılan ve güvenirlik katsayısı 0,80 olarak 

belirlenen Uzamsal Canlandırma Testi’nin Türkçe versiyonu kullanılmıştır. Çalışma verileri analiz edilirken 

doğru cevaplara 1, yanlış cevaplara 0 puanlaması yapılarak öğrencilerin test puanları belirlenmiştir. Testten en 

yüksek alınabilecek puan 20’dir. Veriler analiz edildiğinde; örneklemdeki öğrencilerin en yüksek 14 puan aldığı, 

öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun testten 4-6 puan arasında aldığı belirlenmiştir. Bulgulara dayalı olarak 

çalışmada Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğrencilerinin uzamsal canlandırma becerilerinin oldukça düşük 

seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda, öğrencilerin uzamsal becerilerini geliştirmeye 

yönelik özellikle bilgisayar temelli üç boyutlu canlandırmaları içeren uygulamalara derslerde yer verilmesi 

önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Uzamsal yetenek, Uzamsal düşünme, Uzamsal canlandırma, Uzamsal 

görselleştirme. 

ABSTRACT 

When we try to understand the universe we live in, we encounter thousands of abstract concepts. But 

when we understand these abstract concepts and visualize them in our minds, we can make sense of some of the 

events in life. Therefore, students are expected to have abstract thinking skills in order to recognize, understand 

and interpret the universe. In this sense, it is inevitable that the concept of spatial ability gains importance and 

the studies that investigate this ability gain speed. In the literature, the concept of spatial ability is defined as the 

ability to visualize, manipulate an object in his/her mind, or to visualize how the object, shape or image of an 
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object, shape or image appears from another point of view. The importance of spatial ability, especially in 

mathematics and science, is indisputable. The fact that spatial ability is a part of the daily life of an individual 

has caused that this ability  has been integrated into all curricula from pre-school education to doctorate 

education. That the questions needed spatial ability is taken place in the exams held by the Student Selection and 

Placement Center of Turkey is also an indication of the importance given to this ability. Although there have 

been many studies in the literature which show the effect of spatial ability on student success in geometry and 

mathematics, no such study has been found in the field of chemistry. Since chemistry courses include abstract 

concepts and structures such as atom, molecule, hybridization and molecule geometry, spatial ability is thought 

to have an effect on students success in chemistry . Therefore, the aim of this study is to investigate the spatial 

abilities of college chemistry students and to determine their spatial ability level. The survey method, one of the 

quantitative research methods, was used in the research. The sample of the study consisted of 77 students 

studying in the chemistry department in the faculty of science from a public university. The Turkish version of 

the Spatial Animation Test, which was previously used by Bodner and Guay (1997) for the same purpose and 

whose reliability coefficient was determined as 0.80, was used as data collection tool. While analyzing the data, 

the test scores of the students were calculated by scoring 1 point for correct answers and 0 (zero) for wrong 

answers. The maximum score to be taken by students was 20. When the data was analyzed; it was determined 

that the students in the sample got 14 points maximum and the majority of the students scored between 4-6. 

Based on the findings, it was concluded that the spatial ability of the students of the chemistry department in the 

faculty of science were quite low. At the end of the study, it is suggested that the applications aiming to improve 

students' spatial abilities such as computer based three-dimensional animations should be employed in different 

school courses. 

Keyword: Spatial ability, spatial thinking, spatial animation, spatial visualization. 

 

1. GİRİŞ 

Yaşadığımız çağda teknolojide ve bilimdeki yenilikler, eğitim alanını da etkilemekte ve yeni 

reformlara gidilmesinin önemi artmaktadır. Eğitim sisteminden öğrencilerin çağın ihtiyaçlarını ve 

beklentilerini karşılar nitelikte yetişmeleri beklenmektedir. Bu beklentilerden biri de, öğrencilerin 

soyut düşünme becerisine sahip olmaları ve yaratıcı olmalarıdır. Bu anlamda bakıldığında uzamsal 

yetenek kavramının önem kazanması ve bu yeteneğin araştırılmasına yönelik çalışmaların artması da 

kaçınılmazdır. Uzamsal yetenek konusu ile ilgili çalışmaların tarihçesi 1800’lü yıllara dayanmasına 

rağmen, 20. yüzyılda da halen tercih edilen bir araştırma konusu olmaya devam etmiştir (Yavuz & 

Büyükekşi, 2018).   

Alan yazında uzamsal düşünme, uzamsal yetenek ya da uzamsal beceri kavramları çoğu 

zaman birbirlerinin yerine kullanılmakta ve farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Sevimli (2009)’ye göre  

uzamsal yetenek zihinde iki ve üç boyutlu cisimlerin bütün veya parçalar halinde hareket ettirilmesi 

doğrultusunda oluşan yeni durum ve formların canlandırılabilmesi beceresidir. Olkun (2003) uzamsal 

yeteneği genel olarak üç boyutlu uzayla ilgili bir yetenek olarak nesnelerin ve nesnelere ait parçaların 

iki ve üç boyutlu uzayda zihinsel manipülasyonu şeklinde tanımlamaktadır (Köse, 2018). Turgut 

(2007) uzamsal yeteneği, üç boyutlu uzayda bir ya da daha çok parçadan oluşan cisimleri ve 

bileşenlerini zihinde hareket ettirilebilme veya zihinde canlandırabilme yeteneği olarak 

tanımlamaktadır. Genel olarak, bir cismi, şekli ya da görüntüyü zihinde canlandırabilme veya zihinde 

manipüle edebilme, ya da ilgili şeklin, cismin ya da görüntünün, başka bakış açısından nasıl 

göründüğünü zihinde canlandırabilme becerisi olarak ifade edilebilir (Kozhevnikov, Motes ve 

Hegarty, 2007; Olkun, 2003; Turgut, 2015a, 2015b). 
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Uzamsal canlandırma becerisinin, farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde 

tanımlanması uzamsal canlandırma becerisinin alt boyutlarını karşımıza çıkarmaktadır. Genel olarak 

en sık karşılaşılan McGee (1979)’nin çalışmasındaki uzamsal görselleştirme ve uzamsal yönelimdir 

(McGee (1979)’den aktaran Yılmaz, 2017). Üç boyutlu olarak ifade edilen uzamsal canlandırma 

becerisi Linn ve Petersen (1985) tarafından belirtilmektedir. Çalışmalarında uzamsal yeteneğin 

uzamsal algılama, zihinde döndürme ve uzamsal görselleştirme olmak üzere 3 boyutundan 

bahsedilmekte ve sıklıkla karşımıza çıkmaktadır (Linn ve Petersen (1985)’den aktaran Yılmaz, 2017).  

Bireylerin günlük hayatlarındaki birçok aktivede başvurdukları uzamsal yeteneğin, bilimsel 

alanlarda, özellikle matematik ve fen alanlarındaki önemi tartışılmazdır. Leonardo da Vinci, Newton 

ve Galileo gibi tarihe damga vurmuş bilim insanlarının başarılarının bir nedeninin uzamsal 

yeteneklerinin yüksek olduğu söylenebilir (Lord & Claussen, 2002).  Uzamsal yeteneğin, bir bireyin 

günlük yaşamdaki ihtiyacı ile birleşmesi, bu kavramın okul öncesinden, doktora seviyesine kadar tüm 

öğretim programlarında benimsenmesine neden olmuştur. Bunun göstergesi olarak da Öğrenci Seçme 

ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavların içeriğinde de uzamsal yeteneğe dair 

soruların göze çarpması belirtilebilir (Uygan & Turgut, 2012).  

Bu nedenden dolayı üç boyutlu nesneleri barındıran kimya ve geometri gibi dersleri alan 

öğrencilerin uzamsal yeteneklerinin tespit edilmesinin ve geliştirilmesinin önemli olduğu 

düşünülmektedir. Alan yazında uzamsal yeteneğin geometri ve matematik alanlarındaki başarıya 

etkisini ortaya koyan birçok çalışma mevcuttur (Pallrand & Seeber, 1984; Casey, Nuttall, Pezaris & 

Benbow, 1995; Laski, Casey, Yu, Dulaney, Heyman & Dearing, 2013). Ancak kimya eğitiminde böyle 

bir çalışmaya rastlanılmamıştır.  

Kimya dersi atom ve molekül gibi üç boyutlu nesneleri kapsadığı için uzamsal yeteneğin 

kimya başarısı üzerine etkisi olduğu düşünülmektedir. Nitekim Bodner & McMillen (1986), 

yürüttükleri çalışma sonucunda uzamsal yetenek skorları ile genel kimya başarısı arasında pozitif 

korelasyon olduğunu ortaya koymuşlardır. Kekule’nin benzen halkasını kuyruğunu ısıran bir yılana 

benzeterek keşfetmesi uzamsal yeteneğin kimya alanındaki önemine bir kanıttır. Kimya bölümü 

öğrencilerinin öğretim programlarına bakılacak olursa, ortak olarak hibritleşme, kristal yapı, molekül 

geometrisi, VSEPR kuramı gibi konular göze çarpmaktadır. Bu kavramların tamamında ise, kimya 

bölüm öğrencilerinin akıl yürütme, analiz etme ve ilişkilendirme yapma, olası tüm durumları 

düşünme, üç boyutlu canlandırabilme gibi becerilere sahip olması beklenmektedir. Diğer bir ifadeyle, 

kimya bölümü öğrencilerinin, mantıksal ve uzamsal düşünme bileşkesiyle akıl yürütmesinin 

profesyonel gelişimleri için gerekli ve önemli olduğu söylenebilir. Araştırmada bu doğrultuda; kimya 

bölümü öğrencilerinin uzamsal canlandırma becerilerini incelemek ve düzeylerini tespit etmek 

amaçlanmaktadır.  

2. YÖNTEM 

Bu çalışma nicel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma 

yaklaşımlarından tarama yöntemi kullanılmıştır. Alan taraması çalışmaları mevcut durumu tespit 

etmek için yürütülen bir araştırma türüdür. Daha çok araştırılmak istenen olayın problemin mevcut 

durumu nedir ve neredeyiz, sorularına cevap aranır. Bu tür araştırmalarda örneklem oldukça geniş 

tutulur. Nicel verilerin istatistiksel çözümlemeleriyle genellemelere ulaşılmaya çalışılır (Çepni, 2014). 
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2.1. Çalışma grubu 

Çalışmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Fen 

Fakültesi Kimya Bölümü’nde öğrenim gören 77 öğrenci oluşturmaktadır.  

2.2. Veri Toplama Araçları 

Tarama yöntemi kapsamında öğrencilerin uzamsal becerilerini tespit etmek amacıyla veri 

toplama aracı olarak, Bodner ve Guay (1997) tarafından kullanılan testin Türkçe versiyonu olan 

“Uzamsal Canlandırma Testi” kullanılmıştır. Bu testin güvenirliği Bodner ve Guay (1997) tarafından 

Kuder–Richardson 20 formülü (KR-20) kullanılarak 0,78-0,80 olarak kabul edilmiştir. Akıllı 

(2011)’dan alınan test, amaca yönelik 20 çoktan seçmeli sorudan oluşmakta ve sadece uzamsal 

canlandırma becerisinin döndürme alt boyunu ölçebilecek niteliktedir. Teste soruların nasıl 

döndürüldüğü en üstte belirtilmek üzere öğrencinin zihninde canlandırıp doğru olduğunu düşündüğü 

seçeneği (A,B,C,D,E) işaretlemesi basamaklarını içerir (Akıllı, 2011). Bu test çalışmanın örneklemine 

uygulanmış ve katılımcılar tarafından yaklaşık olarak 20-25 dk civarında tamamlanmıştır. Ayrıca 

testten alınabilecek en yüksek puan 20’dir.  

2.3. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde öğrencilerin Uzamsal Canlandırma Testi’ndeki cevapları incelenmiş ve her doğru 

cevaplarına 1 puan, yanlış ve boş cevaplarına ise 0 puan verilerek testten aldıkları toplam puanlar 

hesaplanmıştır. Verilerin analizi sürecinde betimsel istatistikler kullanılmış, testten alınan en düşük ve 

en yüksek puanlar, test puanlarının ortalaması ve standart sapmaları belirlenmiştir.  

3. BULGULAR 

Çalışmaya katılan kimya bölüm öğrencilerinin uzamsal canlandırma beceri düzeylerinin 

belirlenmesi için Bodner ve Guay (1997) tarafından kullanılan, uzamsal canlandırma becerisinin 

sadece döndürme alt boyunu ölçebilecek nitelikte olan testin Türkçe versiyonu olan “Uzamsal 

Canlandırma Testi” nden elde edilen veriler aşağıda sunulmaktadır.  

 Uzamsal Canlandırma Testi’nden elde edilen verilere betimsel istatistikler uygulanmış ve 

sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Uzamsal canlandırma testinin betimsel istatistik sonuçları 

                                                                   Minimum  Maksimum  Standart sapma  Ortalama    

Uzamsal Canlandırma  Testi puanları  2 14  3,93 9,01 

 

Tablo 1’den görüldüğü gibi; kimya bölüm öğrencilerinin testten aldıkları minimum puan 2 

iken, maksimum puan 14’tür. Kimya bölüm öğrencilerinin Uzamsal Canlandırma Becerisi testinden 

aldıkları puanların ortalaması 9,01 ve standart sapması ise 3,93 olarak bulunmuştur. 

Testten elde edilen puanlara göre öğrencilerin uzamsal becerileri sınıflandırılmıştır. 

Sınıflandırma yaparken ortalamaya bir standart puan ekleyip çıkartarak grupların sınırları 

belirlenmiştir. Sınıflamanın sonucunda 13 ve üzeri puan alan kimya bölüm öğrencilerinin uzamsal 
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canlandırma beceri düzeyleri “Üst Düzey” kabul edilmiştir. Uzamsal Canlandırma Beceri Testine ait 

ortalamadan çıkarılan bir standart puan sonucunda 5 ve altında puan alan kimya bölüm öğrencilerinin 

uzamsal canlandırma becerileri ise “Alt Düzey” olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak Uzamsal 

Canlandırma Becerisi Testi’nden 6 ile 12 arasında bir puana sahip olan kimya bölüm öğrencilerinin  

uzamsal canlandırma beceri düzeyleri de “Orta Düzey” olarak kabul edilmiştir. Buna göre kimya 

bölüm öğrencilerinin, Uzamsal Canlandırma Beceri Testi’nden aldıkları puanların belirtilen 

sınıflandırılmasıyla oluşan son durum Tablo 2’de verilmiştir. Tabloda “Üst Düzey Uzamsal 

Canlandırma Becerisi” ÜDUCB, “Orta Düzey Uzamsal Canlandırma Becerisi” ODUCB ve “Alt 

Düzey Uzamsal Canlandırma Becerisi” ADUCB olarak kısaltılmıştır. 

Tablo 2: Kimya bölümü öğrencilerinin uzamsal canlandırma beceri düzeyleri  

 FREKANS YÜZDE 

ÜDUCB 19 24,67 

ODUCB 42 54,54 

ADUCB 16 20,77 

 

   Tablo 2’den görüldüğü gibi; kimya bölüm öğrencilerinin Uzamsal Canlandırma Becerisi 

Testi’nden aldıkları puanlar dikkate alındığında adayların %20,77’nin ADUCB, %54,54’ünün 

ODUCB ve %24,67’sinin ÜDUCB oldukları görülmektedir. Uzamsal Canlandırma Becerisi Testi’nde 

alt düzeyde beceriye sahip olduğu belirlenen 16, orta düzeyde olduğu belirlenen 42 ve üst düzeyde 

beceriye sahip olduğu belirlenen ise 19 öğrenci bulunmaktadır. Kimya bölüm öğrencilerin uzamsal 

beceri düzeyleri grafik olarak Şekil 1’de gösterilmektedir.  

 
 

Şekil 1: Kimya bölüm öğrencilerinin uzamsal canlandırma beceri düzeyleri grafiği 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Uzamsal Canlandırma Becerisi Testi’nde çalışmaya katılan kimya bölüm öğrencilerinin 

bazılarının alt düzeyde, bazılarının orta düzeyde ve bazılarının ise üst düzeyde uzamsal becerilere 

sahip oldukları tespit edilmiştir. Buna dayalı olarak; kimya bölümü öğrencilerinin uzamsal 

canlandırma beceri düzeylerinin farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmacılar tarafından 

Uzamsal Canlandırma Becerisi 

ÜDUCB

ODUCB

ADUCB
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uzamsal yetenek kişilere göre farklılaşabilen bir yetenek olarak değerlendirildiği için (Kösa, 2011), 

kimya bölümü öğrencilerinin uzamsal beceri düzeylerinin farklılık göstermesi beklenen bir durumdur.  

Çalışma bulgularına dayalı olarak; kimya bölüm öğrencilerinin yarısından çoğunun (%54,54) 

orta düzeyde uzamsal canlandırma becerisine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu öğrencilerin 

aldıkları dersler ve derslerde uzamsal canlandırma becerilerini kullanmaları gerektiği durumu göz 

önünde bulundurulduğunda; uzamsal canlandırma beceri düzeylerinin yetersiz olduğu söylenebilir. Bu 

sonuç alan yazında başka branşlarda yapılan pek çok çalışma ile paralellik göstermektedir. Turgut ve 

Yenilmez (2012) tarafından matematik ve fen öğretmen adayları ile yapılan çalışmada da öğretmen 

adaylarının uzamsal canlandırma becerileri orta seviyede çıkmıştır. Kardeş Birinci (2016)’nin 

yürüttüğü bir başka çalışmada matematik öğretmen adaylarıyla çalışılmış ve çoğunluğunun uzamsal 

becerilerinin orta düzeyde olduğu, çok azının yüksek düzeyde uzamsal beceriye sahip olduğu ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca Sevimli (2009) de tezinde matematik öğretmen adaylarının çoğunluğunun orta 

düzeyde uzamsal canlandırma becerisine sahip olduğunu ifade etmiştir. Üst düzey uzamsal 

canlandırma becerisine sahip adayların sayısının ise genele göre oldukça düşük olduğunu belirtmiştir. 

Bu noktada çalışmanın sonuçlarının bu çalışmaların sonuçlarını destekler nitelikte olduğu 

görülmektedir.  

Yapılan çalışmalar göz önünde tutulduğunda uzamsal canlandırma becerilerinin düşük veya 

orta seviyede çıkmasının birçok sebebi olabilir. Bu durumun önemli sebeplerinden biri uzamsal 

becerilerin gelişimine yönelik etkinliklere derslerin içerisinde pek yer verilmemesi olabilir. Bu tarz 

etkinliklerin uzamsal becerileri geliştirdiği ve destekliği yönünde çalışmalar alan yazında mevcuttur. 

(Alkan ve Erdem, 2011; Kurtuluş ve Uygan, 2010; Yolcu ve Kurtuluş, 2010). Bir diğer sebep ise 

kimya öğrencilerinin fen fakültesinde aldıkları dersler içerisinde uzamsal beceriler veya bu becerilerin 

geliştirilmesine yönelik herhangi bir dersin veya içeriğin bulunmaması olabilir. Halbuki, kimya 

bölümü dersleri incelendiğinde Organik Kimya, Biyokimya ve Anorganik Kimya gibi derslerin 

uzamsal canlandırma becerisini içerdiği görülmektedir ve çoğu zaman öğrenciler bu derslerde 

zorlanmaktadırlar. Öğrencilerin bu derslerde zorlanmasının sebebi uzamsal canlandırma becerilerinin 

yeterli düzeyde olmamasından kaynaklanabilir.  

5. ÖNERİLER 

Bu çalışmada kimya bölümü öğrencilerinin uzamsal canlandırma beceri düzeyleri 

araştırılmıştır. Çalışmada katılımcı öğrencilerin yarısından çoğunun orta düzeyde olduğu görülmüştür. 

Çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak şu önerilerde bulunulabilir; 

1-) Bu çalışmada uzamsal canlandırma becerisinin döndürme bileşeni ele alınarak 

değerlendirme yapılmıştır. Araştırmacılar uzamsal becerinin farklı bileşenleri üzerinden de 

öğrencilerin uzamsal beceri düzeylerini belirleyebilir. 

2) Bu çalışmada kimya bölüm öğrencilerinin uzamsal canlandırma beceri düzeyleri 

belirlenmiş ve sadece durum tespiti yapılmıştır. Bu çalışmadan ilham alınarak, kimya bölüm 

öğrencilerinin uzamsal becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir öğretim süreci (etkinlikler) tasarlanıp 

uygulanabilir ve etkinliği araştırılabilir.  
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3) Gelecek çalışmalarda, kimya bölüm öğrencilerinin cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre 

uzamsal canlandırma beceri düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılabilir.  

4-) Teknoloji destekli eğitimin ve somut materyal kullanımının uzamsal canlandırma 

becerisini geliştirebileceği birçok çalışmada ifade edilmiştir (Alkan ve Erdem, 2011; Yıldız ve Tüzün, 

2011; Mumcu ve Yıldız, 2015). Bu doğrultuda öğrencilerin uzamsal canlandırma becerilerini 

geliştirebilmek adına derslerde teknolojiye ve somut materyallere daha fazla yer verilebilir. Bilgisayar 

temelli üç boyutlu canlandırmaları içeren uygulamalara derslerde yer verilmesi önerilmektedir. 

5-) Uzamsal yeteneğin fen bilimlerinin (fizik, kimya, biyoloji) ve matematiğin öğrenilmesinde 

önemli olduğu dikkate alındığında, uzamsal yeteneklerin geliştirilmesine yönelik seçmeli derslerin 

açılması önerilebilir.  
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ÖZET 

Fen öğretiminin temel felsefesi öğrencilere bilimsel düşünme ve çalışma becerisi kazandırmak, temel 

amacı ise bireyi hayata hazırlamaktır. Günlük hayatta insanlar yaşamlarını sürdürmek için birçok beceriye 

ihtiyaç duyarlar ve bunların çoğu uzamsal yetenekle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilidir. Örneğin mimarlar 

ve mühendisler bir bina tasarlamaya başladıklarında uzamsal yeteneklerini kullanırlar. Bir kimyager bir 

molekülü üç boyutlu olarak düşünürken uzamsal yeteneğini kullanır. En genel anlamıyla uzamsal yetenek, 

nesnelerin görüntülerini zihinsel olarak oluşturabilmek, dönüştürebilmek ve gerektiğinde kullanabilmek olarak 

tanımlanabilir. Uzamsal yeteneği yüksek olan bireyler üç boyutlu nesneleri zihinlerinde daha kolay 

canlandırabilir ve bu nesnelerin uzaydaki dizilimlerini daha iyi algılayabilirler. Yapılan çalışmalarda uzamsal 

becerilerin öğrencilerin akademik başarısını etkileyen güçlü bir etken olduğu görülmüştür. Bu nedenle 

öğrencilerin uzamsal yeteneklerinin tespit edilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının uzamsal yeteneklerini tespit 

etmektir. Araştırma betimsel bir çalışma olup, tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Trabzon 

Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda birinci sınıfta öğrenim gören 37 fen 

bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının uzamsal canlandırma 

yeteneklerini tespit etmek için veri toplama aracı olarak Bodner ve Guay (1997) tarafından da aynı amaca 

yönelik olarak kullanılan ve güvenirlik katsayısı 0,80 olarak belirlenen Uzamsal Canlandırma Testi’nin Türkçe 

versiyonu kullanılmıştır. Bu test 20 çoktan seçmeli sorudan oluşmuş olup, veri analizinde her doğru cevaba 1 ve 

her yanlış cevaba 0 puan verilerek öğrenci puanları hesaplanmıştır. Testten elde edilen veriler analiz edildiğinde; 

en düşük puanın 3 olduğu ve üç kişi tarafından alındığı, en yüksek puanın ise 17 olduğu ve bir kişi tarafından 

alındığı tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan fen bilimleri öğretmen adaylarının 20 soruluk uzamsal canlandırma 

testinden aldıkları puanların ortalamasının 9.59 olduğu belirlenmiştir. Çalışma bulgularına dayalı olarak, fen 

bilimleri öğretmen adaylarının uzamsal canlandırma becerilerinin beklenen seviyede olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda, öğrencilerin uzamsal canlandırma becerileriyle, bu becerileri kullanmalarını 

gerektiren derslerdeki akademik başarıları arasındaki ilişkileri tespit etmeye yönelik araştırmaların yürütülmesi 

önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Uzamsal yetenek, uzamsal düşünme, uzamsal canlandırma, uzamsal görselleştirme 

ABSTRACT 

The basic philosophy of science teaching is to provide students with scientific thinking and working 

skills, and the main objective is to prepare the individual for life. In everyday life, people need many skills to 

survive, and most of them are directly or indirectly related to spatial ability. For example, architects and 

engineers use their spatial skills when they start designing a building. A chemist uses his/her spatial ability to 

think of a molecule in three dimensions. In the most general sense, spatial ability can be defined as being able to 

mentally create, transform and use images of objects. Individuals with high spatial ability can more easily 

visualize three-dimensional objects in their minds and better perceive the arrangement of these objects in space. 

In the earlier studies, spatial abilities were found to be a powerful factor affecting students' academic 

achievement. Therefore, it is necessary to carry out studies to identify and develop students' spatial abilities. The 

aim of this study is to determine the spatial abilities of prospective science teachers. The survey method was 
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used in this descriptive study. The sample of the study is composed of 37 prospective science teachers who are 

studying in the first grade in the Department of Science Education, Faculty of Education, Trabzon University. 

The Turkish version of the Spatial Animation Test, which was used by Bodner and Guay (1997) for the same 

purpose and whose reliability coefficient was determined as 0.80, was used as data collection tool to determine 

the spatial animation abilities of the prospective teachers. This test consisted of 20 multiple choice questions. In 

the data analysis, student scores were calculated by giving 1 point to each correct answer and 0 (zero) point to 

each wrong answer. When the data obtained from the test were analyzed; it was determined that the lowest score 

was 3 and it was taken by three people, however, the highest score was 17 and it was taken by one person. It was 

determined that the mean scores of the science teacher candidates participating in the study from the spatial 

animation test was 9.59. Based on the findings of the study, it was concluded that the pre-service science 

teachers' spatial animation skills were not at the expected level. At the end of the study, it is suggested to conduct 

research to determine the relationships between students' spatial ability levels and their academic success in the 

courses which require them to use these skills. 

Keywords: Spatial ability, spatial thinking, spatial animation, spatial visualization 

 

1. GİRİŞ   

Geçmişten bugüne eğitimciler, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini ve öğrenmeyi etkileyen 

faktörleri ortaya çıkarmak ve bu sayede eğitim-öğretim sürecini en verimli hale getirmeye 

çalışmaktadırlar. Eğitim-öğretim sürecinin en genel amacı bireyleri hayata hazırlamaktır. Bireyleri 

hayata hazırlamak, onların günlük yaşamda ihtiyaç duyacakları yeteneklerini belirleyerek, bunları 

onlara kazandırmak veya bu becerilerini geliştirmek olarak düşünülebilir. Günlük yaşamda bireyler 

birçok beceriye ihtiyaç duyarlar ki bunlardan biri de uzamsal becerilerdir. Araç park ederken, bulaşık 

makinesine tabakları yerleştirirken, bir dolaba eşyaları sığdırmaya çalışırken, ilk defa gittiğimiz bir 

şehirde harita kullanarak yön bulmaya çalışırken uzamsal becerilerimizi kullanırız. Mimarlar ve 

mühendisler de bir binayı veya bir mutfağı tasarlarken uzamsal becerilerini kullanırlar. Benzer şekilde, 

bir kimyacı bir molekülü veya bir reaksiyonun gerçekleşme sürecini üç boyutlu olarak düşünürken 

yine uzamsal yeteneğini kullanır. Bannatyne’ye (2003) göre mimari, astronomi, biyoloji, kimya, 

jeoloji, matematik, geometri ve fizik başta olmak üzere birçok alanda çalışabilmek ve başarılı 

olabilmek uzamsal yeteneğe bağımlıdır (Bannatyne (2003)’den akt.Yıldız, 2009). Bu nedenle uzamsal 

beceriler insanların günlük hayatlarında ihtiyaç duydukları önemli bir araçtır. Uzamsal yeteneğin 

günlük hayattaki önemi ve akademik başarıyı etkilediği uluslararası düzeyde kabul edilmiş ve birçok 

ülkede öğretim programları içerisine yerleştirilmiştir. Son yıllarda, ülkemizde de özellikle matematik 

programları içerisinde uzamsal becerilere yer verilmeye başlandığı görülmektedir (Yurt, 2011).  

İlgili literatür incelendiğinde uzamsal yeteneğin birden fazla tanımı olduğu görülmektedir. 

Thurstone (1938) uzamsal yeteneği, bir nesnenin farklı açılardan görüntüsünü tespit edebilme, 

nesnenin hareketini ve yer değiştirmesini zihninde canlandırabilme olarak tanımlamıştır. Sevimli 

(2009) uzamsal yeteneği, bir cismin uzayda hareket ettirilmesi sonucu, cismin son halini zihinde 

canlandırabilme becerisi olarak ifade etmiştir. Genel anlamda uzamsal yetenek nesneyi zihinde 

canlandırabilme, nesnenin şeklini zihinsel olarak seçme, ekleme, çıkarma yoluyla değiştirme ve 

hareket ettirebilme olarak tanımlanmıştır (Yavuz ve Büyükekşi, 2018). Bu farklı tanımların 

oluşmasının sebebi, bu yetenek üzerinde çalışma yapan araştırmacıların uzamsal yeteneğin farklı alt 

boyutları (bileşenleri) üzerine odaklanmalarıdır. Birçok çalışmada uzamsal yeteneğin farklı alt 
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bileşenlerinden bahsedilmiştir. McGee (1979) uzamsal beceri çalışmalarını özetlediği makalesinde; 

uzamsal yeteneğin iki alt bileşeni olarak uzamsal görselleştirmeden ve uzamsal yönelimden 

bahsetmektedir. Benzer sınıflama Clements (1998) ve Kayhan (2005) tarafından da yapılmıştır. 

Belirtilen uzamsal beceri alt bileşenlerine ilave olarak farklı çalışmalarda uzamsal İlişkiler (Olkun ve 

Altun, 2003; Contero, Naya, Company, Saorin ve Conesa, 2005), uzamsal algı ve zihinsel döndürme 

(Linn ve Petersen, 1985) gibi başka alt bileşenlerden de bahsedilmiştir.  

Ben-Chaim, Lappan ve Houang (1988) uzamsal yeteneğin başka alanların yanı sıra fen 

bilimlerini anlamak ve bu alanda çalışmalar yürütebilmek için oldukça önemli olduğunu 

vurgulamışlardır. DNA’nın yapısı, elektromanyetik dalgalar, astronomi, kimyasal bileşikler, atomun 

yapısı, kimyasal reaksiyonlar gibi birçok bilimsel olay veya kavramın anlaşılması uzamsal beceriler 

gerektirmektedir. Black (2005) üniversite öğrencileriyle yürüttüğü araştırmasında, öğrencilerin fen 

bilimlerine yönelik kavramsal anlayışlarıyla uzamsal yetenekleri arasındaki ilişkiyi incelemiş, uzamsal 

yeteneğin unsurlarından biri olan zihinsel rotasyon beceri düzeylerinin, öğrencilerin fen bilimlerine 

yönelik kavramsal anlayışlarının en iyi yordayıcısı olduğunu belirlemiştir. Çalışmada ayrıca, 

öğrencilerin uzamsal yeteneklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesinin, fen bilimlerine ilişkin kavramsal 

anlayışların bilimsel bir şekilde yapılandırılmasında önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda 

çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının uzamsal yeteneklerini tespit etmektir. 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmış, bu çalışmanın örneklemi Trabzon 

Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören birinci 

sınıftaki 37 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma 2018-2019 öğretim yılının güz 

yarıyılında uygulanmıştır.  Veri toplama aracı olarak literatürden alınan bir uzamsal canlandırma testi 

kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının uzamsal canlandırma yeteneklerini tespit etmek için 

Bodner ve Guay(1997) tarafından aynı amaca yönelik kullanılan Purdue Visualization of Rotations 

Test’inin Türkçe versiyonu kullanılmıştır. Bu testin ölçümlerinin güvenilirlik katsayısı Bodner and 

Guay (1997) tarafından Kuder–Richardson 20 formülü (KR-20) kullanılarak 0,78-0,80 olarak tespit 

edilmiştir. Testin Türkçe versiyonu Akıllı (2011)’dan alınmıştır. Bu test yirmi çoktan seçmeli sorudan 

oluşmuş olup öğrencilerin üç boyutlu nesnelerin döndürebilmesini zihinde canlandırabilme yeteneğini 

tespit etmek amacıyla uygulanmıştır. Uzamsal canlandırma testini yanıtlamak için sırasıyla şu yollar 

izlenmelidir; öncelikle soruda verilen nesnenin nasıl döndürüldüğü bulunmalı daha sonra aşağıda 

verilen nesnenin ilk nesneyle aynı şekilde döndürüldüğünde nasıl görüneceğini zihninde hayal etmeli 

son olarak ta sorunun altında verilen beş seçenekten oluşan durumu gösteren seçeneğin seçilmesinden 

oluşur. Verilerin analizi sürecinde öğrencilerin her doğru cevabına 1 puan verilmiş, yanlış ve boş 

bırakılan sorulara puan verilmemiştir. Verileri analizinde betimsel istatistikler (frekans, ortalama, 

standart sapma) kullanılmıştır.  

3. BULGULAR 

Bu bölümde çalışmaya katılan fen bilimleri öğretmen adaylarının uzamsal beceri düzeylerinin 

belirlenmesi için kullanılan Purdure Visualization of Rotations testinin Türkçe versiyonu kullanılmış 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

881 

olup bu testten elde edilen verilere yer verilecektir. Bu test çoktan seçmeli bir test olup her bir sorunun 

tek bir cevabı vardır. Öğrenciler teste verdikleri her bir doğru cevap için 1 puan almış, yanlış cevap 

verdikleri veya boş bıraktıkları sorulardan puan alamamışlardır. Buna göre testten alınabilecek 

maksimum puan 20 olabilmektedir.  Aşağıdaki grafikte testin uygulandığı fen bilgisi öğretmen 

adaylarının aldıkları puanlar gösterilmektedir.  

Grafik 1: Uzamsal yetenek testinde fen bilgisi öğretmen adaylarının aldığı puanları 

 
 

Grafik 1’den görüldüğü gibi; fen bilimleri dersi öğretmen adaylarının testten aldığı en düşük 

puan 3, en yüksek puan ise 17’dir. En düşük puanı alan üç öğrenci (Ö13, Ö25 ve Ö29), en yüksek 

puanı alan ise 1 öğrenci (Ö4) bulunmaktadır.  

Uzamsal yetenek testinden elde edilen verilere betimsel istatistikler uygulanmış ve elde edilen 

sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Uzamsal Yetenek Testinin Betimsel İstatistik Sonuçları 

 Minimum  Maksimum  Standart sapma  Ortalama    

Uzamsal yetenek testi puanları  3 17 3.50 10.94 

 

Tablo 1 incelendiğinde UYT puanları içerisinde minimum puanın üç, maksimum puanın ise 

17 olduğu görülmektedir. Ayrıca fen bilimleri dersi öğretmen adaylarının UYT testinden aldıkları 

puanların ortalamasının 10,94 olduğu, puanların standart sapmasının ise 3.50 olduğu görülmektedir.  

UYT’den elde edilen öğrenci puanlarına göre, öğrencilerin uzamsal yetenekleri 

sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma yaparken ortalamaya bir standart puan ekleyip çıkartarak grupların 

sınırları (aralıkları) belirlenmiştir. Bu sınıflamaya göre 15 ve üzeri puan alan fen bilimleri dersi 

öğretmen adaylarının uzamsal beceri düzeyleri “Üst Düzey” kabul edilmiştir. Uzamsal canlandırma 

testine ait ortalamadan çıkarılan bir standart puan neticesinde 7 ve altında puan alan fen bilgisi 

öğretmen adayları “Alt Düzey” olarak kabul edilmiştir. Nihayetinde uzamsal canlandırma testinden 8 

ve 14 puan arasında alan öğretmen adaylarının uzamsal beceri düzeyleri ise “Orta Düzey” olarak kabul 

edilmiştir. Buna göre uzamsal canlandırma testinden aldıkları puanların belirtilen sınıflamaya dayalı 

olarak tasnifi sonucu oluşan durum Tablo 2’de gösterilmiştir. Tabloda “Üst Düzey Uzamsal Yetenek” 
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ÜDUY olarak; “Orta Düzey Uzamsal Yetenek” ODUY olarak; “Alt Düzey Uzamsal Yetenek” ADUY 

olarak kısaltılmıştır. 

 
Şekil 1: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yeteneklerini Gösteren Betimsel Değerler 

 

Grafik 2:fen bilgisi öğretmen adaylarının uzamsal yeteneklerine göre sınıflandırılması 

 

 
 

Tablo 2: uzamsal yetenek testinin seviyeleri  

 FREKANS YÜZDE 

ÜDUY 6 16,21 

ODUY 27 72,97 

ADUY 4 10,81 

 

Tablo 2’de fen bilgisi öğretmen adaylarının uzamsal yetenek testinden aldıkları puanlar 

sonucunda adaylarının ADUY, %72,97’sinin ODUY ve %16,21’inin ÜDUY oldukları belirlenmiştir. 

Uzamsal yetenek testinde alt düzeyde olan 4 öğretmen adayı, orta düzeyde olan 27, uzamsal yetenek 

testinde üst düzeyde olan 6 öğretmen adayı olduğu görülmektedir. 

 

ÜDUY

ODUY

ADUY
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Tablo 3: uzamsal yetenek testinin mod ve medyanı 

               Mod                    Medyan  

   

Uzamsal yetenek testi               8 ve 11                        11 

 

Uzamsal yetenek testinin sonuçları incelenerek grubun medyanı 11 olarak belirlenmiş ve 

grubun en çok aldığı not yani modu 8 ve 11 olarak belirlenmiş olup dağılımın çift modlu oldu 

görülmüştür. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Uzamsal beceri testinden elde edilen veriler incelendiğinde; fen bilgisi öğretmen adaylarının 

dörtte üçünün orta düzeyde uzamsal yetenekler sergilediği görülmüştür.  Katılımcıların çeyreğinin 

(%16,21) uzamsal yeteneği yüksek, yine çeyreğinden azının (%10,81) uzamsal yeteneğinin düşük 

düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar tarafından uzamsal yetenek bireylere göre 

farklılaşabilen bir yetenek olarak değerlendirildiği için (Kösa,2011), fen bilgisi öğretmen adaylarının 

uzamsal beceri düzeylerinin farklılık göstermesi beklenen bir sonuçtur.  

Çalışmadan elde edilen veriler, fen bilgisi öğretmen adaylarının çoğunluğunun orta düzeyde 

uzamsal beceriye sahip olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Elde edilen bu sonuç, daha önce farklı 

branşlarda ki öğretmen adaylarıyla yapılan çalışma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Birinci 

(2016) çalışmasının örneklemindeki matematik öğretmen adaylarının çoğunluğunun uzamsal 

becerilerinin orta düzeyde olduğunu, çok azının yüksek düzeyde uzamsal beceriye sahip olduğunu 

ifade etmiştir. Sevimli (2009) yine matematik öğretmen adaylarıyla yaptığı çalışmada, katılımcıların 

büyük çoğunluğunun uzamsal yeteneğinin orta düzeyde olduğunu, üst düzey uzamsal yeteneğe sahip 

öğretmen adaylarının oranının ise genele göre oldukça düşük olduğunu tespit etmiştir. Bu iki 

çalışmadan farklı olarak; Turgut ve Yenilmez(2012) matematik öğretmen adaylarının uzamsal 

becerilerinin düşük düzeyde olduğu sonucunu rapor etmişlerdir.  

Bu çalışmada ve yukarıda belirtilen çalışmalarda ortaya çıkan, öğretmen adaylarının uzamsal 

becerilerinin genellikle orta düzeyde olması veya düşük olmasının birçok sebebi olabilir. Bunlardan 

birisi eğitim fakültesindeki dersler içerisinde uzamsal beceriler ve bu becerilerin geliştirilmesine 

yönelik herhangi bir dersin veya içeriğin bulunmamasıdır. (Yurt ve Sümbül, 2011). Uzamsal yetenek 

geliştirilebilir bir yetenektir. Çok sayıda çalışmada uzamsal yeteneğin teknolojik destekli etkinliklerle 

ve öğrenme sürecinde somut materyal kullanımı sayesinde geliştirilebileceği ifade edilmiş ve bu 

durum araştırılmıştır ( Alkan ve Erdem 2011; Kurtuluş ve Uygan,2010; Yolcu ve Kurtuluş, 2010). Bu 

durum dikkate alındığında öğretmen adaylarının uzamsal becerilerinin genellikle orta düzeyde olması 

veya düşük olmasının bir diğer sebebi; öğretmen yetiştirme programlarında belirtilen türdeki 

etkinliklere yer veren sınırlı sayıda dersin (öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı gibi) 

bulunmasıdır.  

5. ÖNERİLER 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar dikkate alınarak şu önerilerde bulunulabilir; 
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1) Uzamsal yeteneğin geliştirilebilir olduğu düşünüldüğünde, öğrencilerin veya öğretmen 

adaylarının uzamsal yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik seçmeli dersler açılabilir, bu derslere 

ortaokul, lise ve üniversite öğretim programlarında yer verilebilir.  

2) Son yıllarda, ülkemizde de özellikle matematik programları içerisinde uzamsal 

becerilere yer verilmeye başlandığı görülmektedir (Yurt, 2011). Uzamsal becerinin fen, 

matematik, mühendislik gibi birçok alanda çalışacak bireyler için gerekli olduğu 

düşünüldüğünde, fen bilimleri de dahil olmak üzere çeşitli derslerin içerisinde uzamsal 

becerilerin gelişmesini sağlayacak etkinliklere, oyunlara, materyallere yer verilebilir, öğretim 

programları buna göre düzenlenebilir.  

3) İleride öğretmen olacak ve bahsedilen tüm bu alanlarda çalışacak öğrencileri 

yetiştirecek öğretmen adaylarının da uzamsal yetenekleri geliştirilmelidir.  

4) Bu çalışmada uzamsal yeteneğin uzamsal görselleştirme bileşeni ele alınarak öğretmen 

adaylarının düzeyleri incelenmiştir. Uzamsal yeteneğin diğer bileşenleri dikkate alınarak da, fen 

bilimleri öğretmen adaylarının düzeyleri belirlenebilir. 

5) Bu çalışmada öğretmen fen bilimleri dersi öğretmen adaylarının uzamsal beceri 

düzeylerinin belirlenmesi konusunda durum tespiti yapılmıştır. Gelecekte onların uzamsal 

yetenekleri ve çeşitli derslerdeki başarıları arasındaki ilişkiyi araştıran veya öğretmen 

adaylarının uzamsal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar yürütülebilir.  
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FARKLI BRANŞLARDAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMA BECERİLERİNİN 

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Eda AYDOĞDU, Ezgi GERDAN, Bahar CANDAŞ, Haluk ÖZMEN & Funda HATİPOĞLU 

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Trabzon 

 

ÖZET 

Öğretim programlarına, çağın gereklilikleri ve geleceğin iş gücü profili dikkate alınarak çeşitli 

revizyonlar yapılmaktadır. 2005 yılından itibaren öğretim programlarında yapılan değişiklikler incelendiğinde 

araştırma sorgulama becerisinin öğrencilerde geliştirilmesi amaçlanan ortak becerilerden birisi olduğu 

görülmektedir. Sorgulama becerisi, doğru, mantıklı ve geçerli sorular sorarak problemi belirleme ve anlama, 

problemi çözmek amacıyla çözüm aşamalarını içeren araştırma planlaması tasarlama, olası sonuçları tahmin 

etme, çıkabilecek sorunları önlemeye yönelik tedbirler alma, elde edilen sonucu test etme ve fikirleri geliştirmeyi 

içermektedir. Öğrencilere bu becerinin kazandırılabilmesi için öğretim faaliyetini yürüten öğretmenlerin 

sorgulama becerilerinin yüksek olması ve derslerini sorgulama temelli öğretim yaklaşımı ile yürütmesi 

gereklidir. Öğretim programlarının temel hedefi olan araştıran sorgulayan bireylerin yetiştirilmesinin, bu beceriyi 

içselleştiren öğretmenler ve öğretmen adayları ile mümkün olacağına inanılmaktadır. Bu sebeple öğretmenlerin 

ve öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin incelenmesinin onların bu beceriyi içselleştirme durumları ve 

sorgulama becerilerini etkileyen değişkenler hakkında önemli bilgiler vereceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, 

bu çalışmada farklı branşlardan öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma tarama yöntemiyle yürütülmüştür. Aldan-Karademir ve Saracaloğlu 

(2013) tarafından geliştirilen üç faktörlü yapıdan oluşan Sorgulama Becerileri Ölçeği çalışmada veri toplama 

aracı olarak kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler cinsiyet değişkeni için t-testi; akademik başarı, öğrenim 

görülen program ve anne-baba eğitim düzeyi değişkenleri için ANOVA istatistiksel analiz yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, etkisi incelenen değişkenlerin öğretmen adaylarının sorgulama becerileri 

üzerine anlamlı etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ortalama 

puanlarının iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, adayların sahip oldukları becerileri görev başında 

kullanabilecekleri ve sorgulama yaklaşımını aktif bir şekilde uygulayabilecekleri düşünülmektedir. Ancak bu 

çalışma, öğretmen adaylarının mevcut durumunu belirlemek amacıyla yürütüldüğü için adayların bu becerileri 

uygulamalarına ne kadar yansıttıkları bilinmemektedir. Bu doğrultuda, öğretmen adaylarının sahip oldukları 

sorgulama becerilerinin tasarladıkları öğretim uygulamalarına nasıl yansıdığına yönelik çalışmaların yürütülmesi 

önerilmektedir.  

Anahtar kelimeler: Öğretmen adayı, sorgulama becerisi, düşünme yeteneği 

ABSTRACT 

Educational programs undergo various revisions, considering the requirements of the era and the future 

workforce profile. When the changes made in the curriculum have been examined since 2005, it has been 

observed that the inquiry skill is one of the common skills aimed to be developed in the students. Inquiry skills 

consisted of identifying and understanding the problem by asking correct, logical and valid questions, designing 

a research plan that includes solution stages in order to solve the problem, estimating possible results, taking 

precautions for possible problems, testing the result obtained and developing ideas. In order to provide this skill 

to the students, it is necessary that teachers who conduct the teaching activity have high inquiry skills and carry 

out their courses with inquiry-based teaching approach. It is believed that the upbringing of individuals who are 

inquiries, who are the main objective of the curriculum, will be possible with teachers and teacher candidates 

who internalize this skill. Therefore, it is thought that examining the inquiry skills of teachers and teacher 

candidates will provide important information about the variables affecting the inquiry skills. In this context, this 
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study aims to examine the inquiry skills of teacher candidates from different branches in terms of various 

variables. The study was carried out by survey method. The study group consisted of 275 teacher candidates 

studying in the programs of Physical Education, Science, Mathematics, Psychological Counselling and 

Guidance, Primary, Social and Turkish. Inquiry Skills Scale consisting of three-factor structure developed by 

Aldan-Karademir and Saracaloğlu (2013) was used as data collection tool in the study. The data obtained from 

the scale were t-tested for gender variable and ANOVA- tested for academic achievement, education program 

and parental education level variables. As a result of the study, it was determined that the variables whose effect 

was examined had no significant effect on the teacher candidates' inquiry skills. In addition, it was observed that 

the average score of teacher candidates' inquiry skills was at a good level. In this context, teacher candidates are 

expected to use the skills when they have on duty and to apply the inquiry approach actively. However, it is not 

known how much the teacher candidates reflect these skills to their applications, because of that this study 

conducted in order to determine their pre-existing condition. In this respect, it is recommended to conduct 

experimental studies to determine how teacher candidates integrate these skills into teaching practices. 

Keywords: Teacher candidates, inquiry skill, thinking skill 

 
 

GİRİŞ 

Bilim ve teknoloji dünyasındaki hızlı gelişmeler toplumsal hayatı etkilemekte olup, bu 

değişimler hükümetlerin uyum sağlama yöntemleri ve toplumun düşünce yapısında da değişikliklere 

sebep olmaktadır. Bu geçiş süreçlerinde genellikle yeni eğitim öğretim yaklaşımları ile yeni öğretmen 

– öğrenci profilleri öne sürülmektedir (Aldan-Karademir ve Saracaloğlu, 2013). 21. yüzyılda öne çıkan 

birey ve öğrenci modeli ise bilgiyi sorgulayan, yorumlayan, eleştiren ve yaşantısıyla ilişkilendiren ve 

problem çözen gibi yaşam boyu öğrenme faaliyetlerinde kullanılan becerileri içermektedir (Kutluca-

Canbulat ve Yüce, 2017). Bu bağlamda, ülkemizde küresel gelişmelere uyum sağlayabilme ve bu 

becerileri kazandırarak yaşantısına uygulayabilen bireyler yetiştirilmesi amacıyla öğretim 

programlarında çeşitli revizyonlar yapılmaktadır. Öğretim programlarında yapılan değişiklikler 

incelendiğinde ise, araştırma sorgulama becerisinin geliştirilmesinin amaçlanan ortak temel 

becerilerden birisi olduğu görülmektedir. Bu beceri, doğru, mantıklı ve geçerli sorular sorarak 

problemi belirleme ve anlama, problemi çözmek amacıyla çözüm aşamalarını içeren araştırma 

planlaması tasarlama, olası sonuçları tahmin etme, çıkabilecek sorunları önlemeye yönelik tedbirler 

alma, elde edilen sonucu test etme ve fikirleri geliştirmeyi içermektedir (MEB, 2004).  

Sorgulama becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar Platon ile 

başlamasına rağmen, araştırma-sorgulama kavramlarına yönelik ifadeler ülkemizde öğretim 

programlarına 2005 yılında girmiştir. 2005 yılından itibaren güncellenen öğretim programlarının 

araştırma-sorgulama yaklaşımı üzerine temellendiği görülmüştür. Alanyazında, özellikle fen bilimleri 

dersi başta olmak üzere, tüm derslerin araştırma sorgulama yaklaşımı ile yürütülmesinin önemli 

olduğu vurgulanmaktadır (Hançer ve Tüfekçi, 2017; Howes, Lim ve Campos, 2009; İnel-Ekici, 2017; 

Yılmaz ve Karamustafaoğlu, 2015). Ancak sorgulama yaklaşımı, öğretmenler tarafından öğrencilerin 

bilgi düzeylerini ve öğrenme kapasitelerini belirlemek için kullanılan önemli yollardan biri olarak 

görüldüğü için (Tanışlı, 2013), sadece fen bilimleri bağlamında değil diğer branşlarda da öğretim 

sürecinin bu yaklaşım temelinde yürütülmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Öğrencilere araştırma sorgulama becerisinin kazandırılabilmesi için öğretim faaliyetini 

yürüten öğretmenlerin sorgulama becerilerinin yüksek olması ve derslerini sorgulama temelli öğretim 
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yaklaşımı ile yürütmesi gerekmektedir (Aldan-Karademir ve Saracaloğlu, 2013; Yavuz, Arslan ve 

Batdal-Karaduman, 2018). Öğretim programlarında belirtilen araştıran sorgulayan bireylerin 

yetiştirilmesi hedefinin, bu felsefiyi içselleştiren ve öğrencilerinin öğrenme deneyimi yaşamasına 

olanak sağlayan öğretmenlerle mümkün olacağına inanılmaktadır. Sorgulama becerisi yüksek olan 

öğretmen, öğrencisini daha iyi tanır (Tanışlı, 2013) ve motive eder (Schurr, 2000), öğrencilerin 

düşüncelerinin derinliğine yönelik çıkarım yapar (Moyer ve Milewiez, 2002; Ramsey, Gabbard, 

Clawson, Lee ve Henson, 1990) ve onların öğrenme güçlüklerini belirleyip değerlendirir (Şahin, 

2007). Öğretim sürecinde aktif olarak sorgulama becerilerini kullanabilen öğretmen, öğrencilerine 

zengin öğrenme ortamları sunar (Çelikten, Şanal ve Yeni, 2005), onların bilgiyi içselleştirmelerine 

imkân tanıyacak materyaller seçer. Sorgulama becerisi düşük olan öğretmen ise, öğrencilerini 

düşünmeye teşvik etmez, öğretim süreci tasarlarken ilgi ve merak unsurlarını göz ardı eder ve 

öğrencilerinin soru sormalarına izin vermez. Bu bağlamda, sorgulama becerilerinin öğretim 

sürecindeki yeri ve önemi aşikardır. Ayrıca, sadece görev başındaki öğretmenlerin değil öğretmen 

adaylarının da iyi düzeyde sorgulama becerisine sahip olması gereklidir. Geleceğin öğretmenlerinin, 

öğrencilerin bilgi düzeylerini belirleme, düşüncelerini analiz etme ve yorumlama becerilerinin 

incelenmesinin ve sahip oldukları bu becerilerin geliştirilmesine yönelik adımlar atılmasının (Yavuz 

ve diğ., 2018), öğretmen adaylarını mesleğe daha yetkin hazırlayacağına inanılmaktadır. 

Alanyazında, sorgulama becerisi yüksek olan öğretmenlerin öğrenmeyi geliştiren etkili 

yöntemler seçtiği ifade edilmesine rağmen yeterli beceriye sahip olmayan ya da sorgulamaya yönelik 

öz yeterliği düşük olan öğretmenlerin nadir olarak sorgulama yaklaşımını kullandıkları, genellikle tek 

bir cevabı olan soruları tercih ettikleri belirtilmiştir (Moyer ve Milewiez, 2002; Tanışlı, 2013). Bu 

nedenle, öğretmen adaylarını hizmet sürecine hazırlarken sorgulama becerilerinin ne düzeyde 

olduğunun belirlenmesinin, nitelikli öğretim süreçlerinin tasarlanmasında yapılması gerekenlerin 

belirlenmesine önemli bir zemin sağlayacağı düşünülmektedir. 

Alanyazında yapılan çalışmalar incelendiğinde, genellikle ilköğretim öğrencilerinin sorgulama 

becerilerine yönelik çalışmalar yürütüldüğü görülmektedir (Balım, 2009; Balım, İnel ve Evrekli, 2008; 

Çeliksöz, 2012; Evrekli, 2010; Gençtürk, 2004; İnel- Ekici, 2017; Wu ve Hsieh, 2006). Öğretmen 

adaylarının sorgulama becerilerine yönelik yürütülen çalışmaların genellikle fen bilgisi öğretmenliği 

bağlamında yürütüldüğü (Budak-Bayır, 2008; Elmalı ve Yıldız, 2018; Hançer ve Tüfekçi, 2018); 

matematik öğretmenliği (Moyer ve Milewiez, 2002; Tanışlı, 2013; Yavuz ve diğ., 2018), sınıf 

öğretmenliği (Şahin, Arcagök, Boran, Mertol, Çetin ve Özet, 2017) programlarında öğrenim gören 

öğretmen adaylarının sorgulama becerilerini belirlemek amacıyla sınırlı sayıda çalışma olduğu tespit 

edilmiştir. Farklı branşlardan öğretmenlerin sorgulama becerilerini inceleyen Aldan-Karademir (2013) 

ve Yılmaz ve Karamustafaoğlu (2015) tarafından yapılan çalışmalarda ise, branş sayısının (fen bilgisi, 

sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenliği) sınırlı tutulduğu görülmüştür. İncelenen çalışmaların sonucunda, 

eğitim fakültelerindeki çeşitli programlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının sorgulama 

becerilerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma tespit edilememiştir. Öğretmen adaylarının sorgulama 

becerilerinin incelenmesinin, adayların bu beceriyi içselleştirme durumları ve sorgulama becerilerini 

etkileyen durumlar hakkında önemli bilgiler vereceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada 

farklı branşlardan öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesi amaçlanmaktadır.  
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Bu doğrultuda çalışmanın problem cümlesi “Farklı branşlardan öğretmen adaylarının 

sorgulama becerileri çeşitli değişkenlere göre istatistiksel olarak farklılık göstermekte midir?” 

şeklindedir. Bu problem cümlesi doğrultusunda alt problemler şu şekildedir:  

1) Farklı branşlardan öğretmen adaylarının sorgulama becerileri cinsiyet değişkenine 

göre istatistiksel olarak farklılık göstermekte midir? 

2) Farklı branşlardan öğretmen adaylarının sorgulama becerileri akademik başarı 

değişkenine göre istatistiksel olarak farklılık göstermekte midir? 

3) Farklı branşlardan öğretmen adaylarının sorgulama becerileri öğrenim görülen 

program değişkenine göre istatistiksel olarak farklılık göstermekte midir? 

4) Farklı branşlardan öğretmen adaylarının sorgulama becerileri anne ve baba eğitim 

düzeyi değişkenine göre istatistiksel olarak farklılık göstermekte midir? 

YÖNTEM 

Mevcut bir durumu müdahale etmeden olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan tarama 

yöntemi, genel eğilimleri belirleyerek örneklemin temsil ettiği evrenin özelliklerini betimlemeye 

çalışan bir araştırma yöntemidir. Bu çalışmada da belli bir grubun sorgulama becerilerine çeşitli 

değişkenlerin etkisini araştırmak amaçlandığı için tarama yöntemi tercih edilmiştir.  

 Çalışma Grubu  

Çalışmaya, Karadeniz bölgesindeki bir eğitim fakültesinde, Beden Eğitimi (N=35), Fen Bilgisi 

(N=66), Matematik (N=34), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (N=34), Sınıf (N=40), Sosyal 

(N=22) ve Türkçe (N=44) öğretmenliği programlarında dördüncü sınıfta öğrenim gören toplam 275 

öğretmen adayı katılmıştır.  

Veri Toplama Araçları ve Analizi  

Çalışmada, Aldan-Karademir ve Saracaloğlu (2013) tarafından geliştirilen üç faktörlü yapıdan 

oluşan Sorgulama Becerileri Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçek 14 madde 

içermekte olup, bilgi edinme, bilgiyi kontrol etme ve özgüven isimli üç alt ölçekten oluşmaktadır. 

Çalışmada öğretmen adayların sorgulama becerilerinin genel olarak incelenmesi amaçlandığından alt 

ölçekler bağlamında analizler yapılmamıştır. Ölçek 5’li likert tipinde olup, öğretmen adaylarının 

alabileceği en yüksek puan 70 iken en düşük puan 14’tür. Sorgulama Becerileri Ölçeği’nin cronbach – 

alpha güvenirlik katsayısı 0.82’dir. Bu ifade ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunu işaret etmektedir. 

Ölçekten elde edilen verilerin analizinde betimsel analizin yanı sıra istatistiksel analizlerden de 

faydalanılmıştır. Elde edilen veriler cinsiyet değişkeni için t-testi; akademik başarı, öğrenim görülen 

program ve anne-baba eğitim düzeyi değişkenleri için ANOVA istatistiksel analiz yöntemiyle analiz 

edilmiştir.  
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BULGULAR 

Çalışmada sorgulama becerisine etkisi incelenen değişkenlerin analizleri sonucunda elde 

edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Bu doğrultuda, Tablo 1’de cinsiyet değişkenin öğretmen 

adaylarının sorgulama becerilerine etkisine ait veriler gösterilmektedir. 

Tablo 1. Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ortalama puanlarının cinsiyet değişkenine göre t-

testi sonuçları 

Cinsiyet N   Ss   Sd   

Kadın 97 52,04 6,10 
1.337 273 .182 

Erkek 178 53,10 6,38 
 

Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ortalama puanları cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı bir fark göstermemektedir (                    . Ayrıca, Tablo 1’de 

kadın öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ortalama puanları ( =52.04) ile erkek öğretmen 

adaylarının sorgulama becerileri ortalama puanlarının ( =53.10) yakın düzeyde olduğu görülmektedir. 

Tablo 2 ve Tablo 3’te akademik başarı değişkenin öğretmen adaylarının sorgulama becerilerine 

etkisine ait veriler sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ortalama puanlarının akademik başarı 

değişkenine göre ANOVA sonuçları 

A
k

a
d

em
ik

 

b
a

şa
rı

 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
    Anlamlı Fark 

Gruplar arası 249.823 4 62.456 1.577 .181 

- Gruplar içi 10417.472 263 39.610   

Toplam 10667.295 267    

 

Tablo 2’de öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ortalama puanlarına akademik başarı 

değişkenin anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir (                    . Ayrıca, “3.01 ve 

üzeri” akademik başarı ortalamasına sahip öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ortalama 

puanlarının ( =53.10) en yüksek, “2.01 – 2.50” akademik başarı ortalamasına sahip öğretmen 

adaylarının en düşük sorgulama becerisi ortalama puanına ( =50.96) sahip olduğu tespit edilmiştir 

(Tablo 3). 

Tablo 3. Öğretmen adaylarının akademik başarı değişkenine göre sorgulama becerileri ortalama 

puanları 

Akademik başarı N   Ss 

1.50 – 2.00 5 53.20 3.56 

2.01 – 2.50 27 50.96 5.70 

2.51 – 3.00 123 52.27 6.74 

3.01 ve üzeri 112 53.83 5.98 

 

Öğretmen adaylarının öğrenim gördüğü program değişkeninin adayların sorgulama 

becerilerine etkisine ilişkin veriler Tablo 4 ve Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 4. öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ortalama puanlarının öğrenim görülen program 

değişkenine göre ANOVA sonuçları 
P

ro
g

ra
m

 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
    Anlamlı Fark 

Gruplar arası 204.950 6 34.158 .860 .525 

- Gruplar içi 10641.596 268 39.707   

Toplam 10846.545 274    

 

Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ortalama puanlarına öğrenim görülen program 

değişkenin anlamlı bir etkisinin olmadığı Tablo 4’te yer almaktadır (                   . Tablo 

5’te ise, öğretmen adaylarının branşlarına göre en yüksek sorgulama becerisi ortalama puanına Beden 

Eğitimi öğretmen adaylarının ( =54.11), en düşük ortalama puana Türkçe öğretmen adaylarının (

=51.29) sahip olduğu görülmektedir.  

Tablo 5. Öğretmen adaylarının öğrenim görülen program değişkenine göre sorgulama becerileri 

ortalama puanları 

Program N   Ss 

Fen Bilgisi Eğitimi 66 53.31 6.17 

Sosyal Bilgiler Eğitimi 22 52.59 5.00 

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi 40 52.62 7.35 

Matematik Eğitimi 34 53.00 5.74 

Türkçe Eğitimi 44 51.29 6.35 

Beden Eğitimi  35 54.11 6.35 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 34 51.94 7.58 

 

Tablo 6 ve Tablo 7’de anne-baba eğitim durumu değişkenin öğretmen adaylarının sorgulama 

becerilerine etkisine ait veriler sunulmuştur. 

Tablo 6. Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ortalama puanlarının anne – baba eğitim düzeyine 

değişkenine göre ANOVA sonuçları 

Anne – 

Baba 
Varyans Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
    Anlamlı Fark 

Anne 

Gruplar arası 177.139 4 44.285 1.115 .350 

- Gruplar içi 10643.703 268 39.715   

Toplam 10820.842 272    

Baba 

Gruplar arası 359.907 4 89.977 2.367 .054 

- Gruplar içi 10268.954 269 38.175   

Toplam 10628.861 273    

 

Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ortalama puanları anne eğitim 

durumu değişkenine göre anlamlı bir fark göstermemektedir (                    . Anne eğitim 

düzeyi değişkenine göre en yüksek sorgulama becerisi ortalama puanına ön lisans düzeyinde (

=54.12); en düşük sorgulama becerisi ortalama puanına lisans düzeyinde ( =50.71) eğitimli anneleri 

olan öğretmen adayları sahiptir (Tablo 7). Benzer şekilde, baba eğitim durumu değişkeninin de 

öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ortalama puanları üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur 

(                    . Baba eğitim düzeyi değişkenine göre, en yüksek sorgulama becerisi 
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ortalama puanı ön lisans düzeyinde ( =55.63); en düşük sorgulama becerisi ortalama puanı ilkokul 

düzeyinde ( =51.81) eğitimli babaları olan öğretmen adaylarına aittir (Tablo 7). 

Tablo 7. Öğretmen adaylarının anne – baba eğitim düzeyine değişkenine göre sorgulama becerileri 

ortalama puanları 

Öğrenim durumu 
Anne Baba 

N   Ss N   Ss 

İlkokul 174 52.23 6.13 11 51.81 6.12 

Ortaokul 51 53.66 6.40 57 54.33 6.18 

Lise  33 53.90 6.53 55 53.10 6.57 

Ön lisans 8 54.12 8.79 11 55.63 7.78 

Lisans 7 50.71 5.40 40 52.00 5.22 

 

Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ortalama puanları cinsiyet, akademik başarı, 

öğrenim görülen program ve anne – baba eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Bu bulgular paralelinde, belirtilen değişkenlerin sorgulama becerilerini 

etkilemediği ifade edilebilir. 

TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

21. yüzyıl bireylerinden beklenen ve öğretim programlarının dayanak noktası olan araştırma 

ve sorgulama becerileri, karşılaşılan problemlerin farklı perspektiflerden incelenip çözüm üretilmesine 

katkı sağlarlar (Yılmaz ve Karamustafaoğlu, 2015). Alanyazında özellikle sorgulama becerisinin 

öğrencilere kazandırılmasının önemine vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu beceriyi, öğrencilerin 

kazanması kadar öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının da yüksek düzeyde sahip olması 

beklenmektedir (Aldan-Karademir, 2013). Bu amaçla yürütülen çalışmada öğretmen adaylarının, 

ölçekten elde ettiği ortalama puanlar incelendiğinde, puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu 

görülmektedir (Tablo 5). Bu sonuçla uyumlu olarak, Elmalı ve Yıldız (2017) ve Hançer ve Tüfekçi 

(2017) fen bilgisi; Yavuz ve diğ. (2018) matematik; Şahin ve diğ. (2017) sınıf; Aldan-Karademir 

(2013) ve Yılmaz ve Karamustafaoğlu (2015) fen bilgisi, sınıf ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

sorgulama becerilerinin ortalamanın üzerinde olduğunu göstermişlerdir. Bu bağlamda, çalışmaya 

katılan öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ortalama puanının iyi düzeyde olması, adayların 

sahip oldukları becerileri görev başında kullanabilecekleri ve sorgulama yaklaşımını aktif bir şekilde 

kullanmada yetkin olacaklarının işareti kabul edilebilir (Yılmaz ve Karamustafaoğlu, 2015). 

Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir (Tablo 1). Bu doğrultuda, kadın ve erkek adayların sorgulama becerilerinin yakın 

düzeyde olduğu ifade edilebilir. Yapılan çalışmalarda da cinsiyetin sorgulama becerileri için 

belirleyici bir değişken olmadığı tespit edilmiştir (Aldan-Karademir, 2013; Elmalı ve Yıldız, 2017; 

Hançer ve Tüfekçi, 2017; Yılmaz ve Karamustafaoğlu, 2015). Bu bağlamda, öğretmen adaylarının 

sorgulama beceri puanlarının da iyi düzeyde olduğu göz önünde bulundurularak, adayların cinsiyetten 

bağımsız olarak sorgulama becerilerini aktif ve etkili bir şekilde kendi sınıflarında uygulayabilecekleri 

söylenebilir.  

Akademik başarı değişkeninin öğretmen adaylarının sorgulama becerileri üzerine anlamlı bir 

etkisinin olmadığı belirlenmiştir (Tablo 2). Bu doğrultuda, her başarı düzeyindeki öğretmen adayının 
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sorgulama becerisi puanının iyi düzeyde olması, sorgulama becerisinin akademik başarıdan bağımsız 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. İnel-Ekici (2017), ortaokul öğrencilerinin akademik başarısı artıkça 

sorgulama becerileri algılarının arttığını belirtmiştir. Küçük yaşlarda akademik başarı düzeyi sınav 

başarısı ve özgüven göstergesi için tetikleyici bir değişken olarak ifade edilebilir. Ancak, üniversite 

düzeyinde bireylerin meslek öğrenme güdüsüne sahip oldukları bu sebeple akademik başarının yüksek 

öğretim düzeyinde belirleyici etken olmadığı düşünülmektedir. 

Anne baba eğitim durumunun öğretmen adaylarının sorgulama becerilerine istatistiksel olarak 

etkisi olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 6). Benzer şekilde, Aldan-Karademir’in (2013) çalışmasında da 

öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin ebeveynlerin eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak 

farklılaşmadığı ifade edilmiştir. Her ne kadar anne baba eğitim durumunun öğretmen adaylarının 

sorgulama becerileri üzerine anlamlı etkisi olmasa da, adayların puanları arasında farklar gözlenmiştir. 

Bu durumun sebebinin, anne ve babaların sosyal yaşantılarındaki kazanımlarının çocuklarını 

yetiştirirken olumlu etki etmesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edilmiştir (Aldan-Karademir, 

2013; İnel-Ekici, 2017). 

Sonuç olarak, çalışmada etkisi incelenen değişkenlerin öğretmen adaylarının sorgulama 

becerileri üzerine anlamlı etkisinin olmadığı ve adayların sorgulama becerileri ortalama puanının iyi 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

 ÖNERİLER 

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ortalama puanı ortalamanın üzerinde 

iyi olarak belirlenmiştir. Ancak bu çalışma sadece öğretmen adaylarının mevcut durumunu belirlemek 

amacıyla yürütüldüğü için adayların bu becerileri uygulamalarına ne kadar yansıttıkları 

bilinmemektedir. Bu doğrultuda, öğretmen adaylarının sahip oldukları sorgulama becerilerinin 

tasarladıkları öğretim uygulamalarına nasıl yansıdığına yönelik çalışmaların yürütülmesi 

önerilmektedir.  

Çalışmada etkisi araştırılan değişkenlerin sorgulama becerisi üzerine bir etkisi olmadığı tespit 

edilmiştir. Bu değişkenlerin etkilerine yönelik daha detaylı bilgiler alabilmek için nitel araştırmaların 

yürütülmesinin fayda sağlayacağına inanılmaktadır. 

Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ortalamanın üzerinde belirlenmesine rağmen bu 

becerilerin gelişiminin sağlanması ve uygulama örneklerinin oluşturulması adına lisans programlarına 

birinci sınıftan itibaren düşünme ve sorgulama eğitimi odaklı derslerin veya konuların eklenmesi 

önerilmektedir.  

Bu çalışma, öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin belirlenmesine yönelik 

yürütülmüştür. Bu becerilerin öz yeterlik, motivasyon, kaygı, eleştirel düşünme, problem çözme gibi 

kavramlarla birbirlerine etkilerini belirlemek amacıyla ilişkisel çalışmalar yürütülebilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının çevre eğitimi dersi ile ilgili temel kavramları anlama 

seviyelerini belirlemektedir. Bu amaçla nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiş ve tarama deseni kullanılmıştır. 

Araştırmanın örneklemi, daha önce çevre eğitimi dersini almış ve Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 

Öğretmenliği Lisans Programının üçüncü sınıfında öğrenim gören 66 öğretmen adayından oluşmaktadır. 

Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 10 açık uçlu sorudan oluşan Çevre 

Kavram Testi (ÇKT) kullanılmıştır. Verilerin analizi için tanımlayıcı istatistikler ve betimsel analiz yapılmıştır. 

Buna göre öğretmen adaylarının cevaplarının yüzde ve frekans değerleri belirlenmiştir. Cevaplar “doğru”, 

“kısmen doğru”, “yanlış” ve “boş” kategorilerine göre sınıflandırılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının çevre 

eğitimi dersi ile ilgili anlamalarına bakıldığında çevre, popülasyon, komünite, ekosistem, biyosfer, flora, fauna, 

çöl, besin piramidi, birlikte yaşam, erozyon ve çevre kirliği konularında kavram yanılgılarına ve bilgi 

eksikliklerine sahip oldukları belirlenmiştir. Bireylere çevre bilincinin ilkokulda kazandırılması gerektiği göz 

önüne alınırsa, sınıf öğretmeni adaylarının çevre ile ilgili temel kavramları üniversite seviyesinde doğru olarak 

öğrenmelerinin önemli olduğunun farkına varılacaktır. Bu bakımdan çevre eğitimine yönelik uygulamaların daha 

etkili bir şekilde ele alınması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Sınıf Öğretmeni Adayları, Kavramsal Anlama 

Conceptual Understanding of Preservice Primary Teachers' Environmental Education Course 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the level of understanding of preservice primary teachers basic 

concepts related to environmental education course. For this purpose, survey method of quantitative approaches 

was used. The sample of the study consists of 66 preservice primary teachers who have taken environmental 

education course and who are in the third year of Bayburt University Faculty of Education Classroom Teaching 

Undergraduate Program. In order to collect data, Environmental Concept Test (ECT), which was developed by 

the researchers and consisted of 10 open-ended questions, was used. Descriptive statistics and descriptive 

analyses were used to analyses data.  Accordingly, the percentage and frequency values of preservice primary 

teachers' answers were determined.  The answers were categorized as “true”, “partial true”, “false” and “empty”. 

According to preservice primary teachers’ answers, there were some misconceptions and gaps related to 

environmental education at environment, population, community, ecosystem, biosphere, flora, fauna, desert, 

food pyramid, living together, erosion and pollution concepts. Considering that environmental awareness should 

be acquired in primary school, it will be important for the preservice primary teachers to learn the basic concepts 

related to environment correctly at university level. In this respect, it is recommended that environmental 

education practices be addressed more effectively. 

Keywords: Environmental Education, Preservice Primary Teachers, Conceptual Understanding 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

897 

GİRİŞ 

2018 yılında Eğitim Fakülteleri Lisans Programlarında güncellemeye gidilmiştir.  2018 yılında 

güncellenen Sınıf Öğretmenliği Lisans Programından önce var olan programda Çevre Eğitimi dersinin 

3. yarıyılda öğrencilere verildiği, 2018 yılındaki güncellemeyle dersin 2. yarıyılda programa dahil 

edildiği göze çarpmaktadır. 2018 yılı Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında Çevre Eğitimi dersinin 

içeriğinin; temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; 

ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, 

toprak ve su kaynakları, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum 

ve kuruluşlar; ilkokul programlarında çevre eğitimi konularını kapsadığı ve bir önceki programla 

paralel içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında güncelleme 

yapılmasına rağmen Çevre Eğitimi dersinin yeni lisans programında da yer alması, hatta önceki 

programla aynı içeriğe sahip olarak programda yer bulması dersin ve içeriğinin geleceğin öğretmenleri 

olan öğretmen adayları ve onların yetiştirecekleri yeni nesiller için ne denli önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Çevre eğitimi; bireyleri bilinçlendirme, uyarma, bilgilendirme, geliştirme, dengeleme ve 

koruma gibi süreçleri içermekte ve bireylerde belirtilen yönlerde davranışlar geliştirmeyi 

amaçlamaktadır (Güler, 2009). Çevre eğitimini “doğanın dilinin öğrenilmesi” şeklinde ifade eden 

Ozaner (2007), çevre eğitimi süreci sonunda, verilen eğitimin süresi kısa dahi olsa, eğitme katılanların 

çevreye, yaşama, evrene ve olaylara karşı bakış açılarında köklü değişiklikler geliştiğini ifade 

etmektedir. Tiflis’te 1977 yılında yapılan Çevre Eğitimi Konferansı çevre eğitiminin eğitim sürecine 

dahil edilmesi için bir dönüm noktası olmuş ve bu konferansta, etkili, başarılı ve verimli bir çevre 

eğitiminin; bireyi, yaşadığı ortamın farkında olan, daha çok sorumluluk hisseden, daha becerikli, 

deneyimli, bilgili ve katılımcı bir duruma ulaştırması gerektiği vurgulanmıştır. Yine çevre eğitimiyle 

bireylerin ekolojik dengeyi ve ekolojik denge içerisinde birey olarak ne gibi roller üstlendiklerinin 

bilincinde olmaları, çevreleriyle uyumlu bir şekilde yaşayabilmeleri adına neler yapmaları gerektiği 

konusunda düşünce geliştirmeleri ve çevreye karşı sorumlu ve etkili bir katılım için belli başlı 

yeterlilikleri kazanmaları da amaçlanmaktadır (Erol & Gezer, 2006). Çevre eğitiminin tanımı ve 

yüklendiği misyon düşünüldüğünde; çevreye karşı olumlu davranışlar sergileyen bilinçli ve duyarlı 

bireylerin yetiştirilmesini sağlayacak çevre eğitimi faaliyetlerinin kritik bir öneme sahip olduğu 

görülecektir (Özdemir, 2010). 

İnsan, kültür, çevre ve ekonomi birbiriyle sürekli etkileşim halindedir ve bu dört öğeden 

oluşan zincirin halkalarından birinde oluşan herhangi bir aksaklık ya da değişim zincirin diğer 

öğelerini de doğrudan etkilemektedir. Nitekim dünyadaki birey sayısının artışı, teknoloji ve bilim 

alanlarındaki sürekli ve hızlı değişim ve gelişim sonucunda insanların gereksinimlerinin de arttığı 

görülmektedir. Dolayısıyla birey gereksinimlerinin karşılanması amacıyla geliştirilen teknolojinin 

kontrolsüz bir şekilde kullanılmasına bağlı olarak doğal kaynaklar ciddi şekilde zarar görmekte ve bu 

zararın etkileri maalesef çevreye olumsuz şekilde yansımaktadır. Bu olumsuz yansımadaki artış her 

geçen gün belirli oranda artarak ilerlemektedir (Şahin, Cerrah, Saka & Şahin, 2004). Çevreyi etkileyen 

en önemli unsurun insan olduğu dikkate alındığında; çevre kavramının neleri kapsadığının bireylere 

öğretilmesinin ve çevre sorunlarının oluşmasında etkili olan bireylerin bu sorunların azaltılmasında ve 

giderilmesinde de aktif rol almalarını sağlamak için öncelikle insanların belirli bir bilince 
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ulaştırılmalarının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bunun sağlanabilmesi de ancak etkili bir çevre 

eğitiminin yapılandırılması ile mümkündür (Altın, Bacanlı & Yıldız, 2002; Şahin vd., 2004). 

Son yıllarda ülkelerin bireylerin çevreye karşı olumlu bir algı ve tutum geliştirmelerine katkı 

sağlamak amacıyla, farklı kazanımlar ve ders amaçları şeklinde çevreyle ilgili kavramları, bireylerin 

gelişim düzeyleri de dikkate alınarak eğitim programlarına dahil ettikleri dikkat çekmektedir (Doğan, 

2017). Eğitim programlarına dahil edilerek bireylerde çevreye yönelik etkili bir duyarlılık 

geliştirilmesi amaçlanmasına rağmen; çevre eğitimi alanında yapılmış çalışmalar, farklı eğitim 

kademelerinde öğrencilerin kavram yanılgılarına sahip olmaları, onlara verilen çevre eğitiminin 

istenilen düzeyde etkili olmadığına dikkat çekmekte ve dersin ezberden kurtarılması gerektiğini 

vurgulamaktadır (Bonn, 2010; Özata-Yücel & Özkan, 2016; Öztaş & Kalıpçı, 2009).  

Etkili, verimli ve iyi bir çevre eğitimi için; öğrencilerin gözünde bir model olan öğretmenlerin 

öncelikle çevre eğitimi konusunda kendi farkındalıklarını arttırmaları gerekmektedir (Güler, 2009). 

Öğretmenlerin çevre eğitimine yönelik becerilerinin geliştirilmesiyle çevre eğitiminin kalitesinin 

artacağı vurgulanmaktadır (Lang, 2000). Bu nedenle öğretmen adaylarının, verimli bir çevre 

eğitiminden geçmeleri, doğru bir kavramsal anlayışa ve çevresel bakış açısına sahip olmaları önemli 

görülmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının çevre eğitimi dersi ile 

ilgili temel kavramları anlama seviyelerini belirlemektedir.  

Problem Durumu 

Belirtilen amaç çerçevesinde araştırmanın problem cümlesi “Sınıf öğretmeni adaylarının çevre 

eğitimi dersi ile ilgili temel kavramları kavramsal olarak anlamaları nasıldır?” olarak belirlenmiştir. 

YÖNTEM 

Araştırma deseni  

Araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından biri olan tarama deseni kullanılmıştır. Tarama 

deseni; bir olaya ya da konuya ilişkin belli bir grubun görüşlerinin belirlenmesinde ve ilgi, tutum, 

yetenek ve beceri gibi özelliklerinin tespit edilmesinde kullanılmaktadır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, 

Akgün, Karadeniz & Demirel, 2014). Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının çevre eğitimi dersi 

ile ilgili kavramsal anlamaları belirlenmeye çalışıldığı için tarama deseni kullanılmıştır. 

Çalışma grubu 

Araştırmanın örneklemini Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans 

Programının üçüncü sınıfında öğrenim gören 66 (42 kız, 24 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Örneklemin belirlenmesinde seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Uygun örnekleme yönteminde araştırmaya katılmaya gönüllü olan veya kolaylıkla 

erişilebilen bireyler örnekleme dâhil edilir (Johnson & Christensen, 2014). 
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Veri toplama aracı 

Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 10 açık uçlu 

sorudan oluşan Çevre Kavram Testi (ÇKT) kullanılmıştır. ÇKT ilk oluşturulduğunda çevre eğitimi 

dersi ile ilgili kavramları içeren 14 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. ÇKT’nin geçerliği için öncelikle 

kapsam geçerliğine bakılmıştır, çevre eğitimi dersi ile ilgili temel konuları içerecek şekilde kapsam 

oluşturulmuştur. Daha sonra sorularla ilgili uzman görüşü alınarak soruların anlaşılırlığı için gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. Güvenirliğin sağlanması için araştırmacıların puanlamaları arasındaki 

tutarlılığa bakılmıştır. ÇKT’de çevre, populasyon, komünite, ekosistem, biyosfer, flora, fauna, orman, 

maki, çöl, besin piramidi, birlikte yaşam, erozyon ve çevre kirliği kavramları ile ilgili sorular yer 

almaktadır. 

Verilerin analizi  

Verilerin analizi için ÇKT verilerine tanımlayıcı istatistikler ve betimsel analiz yapılmıştır. 

Buna göre öncelikle öğretmen adaylarının sorulara verdikleri cevapların yüzde ve frekans değerleri 

belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının ÇKT’deki sorulara vermiş oldukları cevaplar “doğru”, “kısmen 

doğru”, “yanlış” ve “boş” kategorilerine göre sınıflandırılmıştır. ÇKT’deki yedinci soru çizim içerdiği 

için bu sorunun analizinde “doğru çizim-doğru açıklama”, “doğru çizim-eksik açıklama”, “doğru 

çizim- yanlış açıklama”, “doğru çizim- açıklama yok”, “yanlış çizim- doğru açıklama”, “yanlış çizim- 

eksik açıklama”, “yanlış çizim-yanlış açıklama”, “yanlış çizim- açıklama yok” ve “boş” kategorileri 

kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Bu bölümde ÇKT’den elde edilen bulgular soru bazında tablolar halinde sunulmuştur. 

Birinci soruda öğretmen adaylarına çevre kavramı sorulmuştur. Öğretmen adaylarının 

cevapları Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Birinci soru ile ilgili tanımlayıcı istatistikler 

İfadeler  f % 

Doğru  - - 

Kısmen doğru 59 89,4 

Yanlış 5 7,6 

Boş 2 3,0 

 

Tablo 1’e bakıldığında öğretmen adaylarından çevre kavramını doğru ifade eden adayın 

olmadığı, adayların %89,4’ünün bu soruyu kısmen doğru cevapladığı görülmektedir. Öğretmen 

adaylarının çevre kavramı ile ilgili “kısmen doğru” açıklamalarından birkaç örnek aşağıda verilmiştir. 

(ÖA: öğretmen adayı) 

ÖA2  “Etrafımızda olan her şeydir.” 

ÖA6  “İçinde yaşadığımız ortamdır.” 

ÖA12  “Canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu yakın bölge” 
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ÖA27  “Canlı ve cansız varlıkların yaşadığı ortam” 

ÖA59  “Etrafımızı kuşatan doğal ve yapay yerler” 

İkinci soruda öğretmen adaylarına populasyon ve komünite kavramları sorulmuştur. Öğretmen 

adaylarının cevapları Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. İkinci soru ile ilgili tanımlayıcı istatistikler 

İfadeler  f % 

Doğru  13 19,7 

Kısmen doğru 15 22,7 

Yanlış 25 37,9 

Boş 13 19,7 

 

Tablo 2’ye bakıldığında öğretmen adaylarından %19,7’sinin populasyon ve komünite 

kavramlarını doğru; % 22,7’sinin kısmen doğru ve %37,9’unun yanlış olarak ifade ettiği 

görülmektedir. Tabloya göre öğretmen adaylarından populasyon ve komünite kavramlarını doğru 

bilenlerin oranının oldukça az olduğu açıkça görülmektedir. Populasyon ve komünite kavramları ile 

ilgili öğretmen adaylarının bazı “yanlış” açıklamalarından örnekler aşağıda verilmiştir. 

ÖA1  “Bir bölgenin kendine ait hayvan ve bitki çeşitliliğine populasyon denir.” 

ÖA3  “Populasyon bir bölgede bulunan en çok canlı türüdür.” 

ÖA17  “Populasyondan daha geniş canlılar grubuna komünite denir.” 

ÖA18  “Populasyon bulunduğun çevreye uyum sağlamadır.” 

ÖA20  “Komünite grup grup çeşitliliktir.” 

ÖA22  “Populasyon bir bölgede yaşayan tüm canlılar; komünite bir bölgede yaşayan aynı cins 

canlılardır.” 

Üçüncü soruda öğretmen adaylarından ekosistem ve biyosfer kavramlarını karşılaştırmaları 

istenmiştir. Öğretmen adaylarının cevapları Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Üçüncü soru ile ilgili tanımlayıcı istatistikler 

İfadeler  f % 

Doğru  - - 

Kısmen doğru 30 45,5 

Yanlış 32 48,5 

Boş 4 6,1 

 

Tablo 3’te ekosistem ve biyosfer kavramlarının büyüklüklerini doğru olarak açıklayan 

öğretmen adayının olmadığı, adayların %45,5’inin bu soruyu kısmen doğru; %48,5’inin ise yanlış 

olarak cevapladığı görülmektedir. Ekosistem ve biyosfer kavramları ve bunların büyüklüklerini 

karşılaştırılması ile ilgili öğretmen adaylarının bazı “yanlış” açıklamalarından örnekler aşağıda 

verilmiştir. 

ÖA3: “Ekosistem daha büyüktür. Biyosfer, bitki ve canlıların bulunduğu yerdir. Ekosistem, 

canlı ve cansızların yaşadığı yerdir.” 
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ÖA7  “Ekosistem daha büyüktür çünkü tüm canlıları içinde barındırır.” 

ÖA10  “Biyosfer canlı çeşitliliğidir. Ekosistem canlı ve cansızların etkileşim halinde olduğu 

yerdir. Bu yüzden ekosistem daha büyüktür.” 

ÖA58  “Ekosistem daha büyüktür. Biyosfer canlıları kapsarken, ekosistem her şeyi içine alır.” 

ÖA61 ” Ekosistem biyosferden daha büyüktür. Biyosfer canlıları tek tek ele alırken, ekosistem 

canlı ve cansız tüm varlıkları ele alır.” 

Dördüncü soruda öğretmen adaylarına flora ve fauna kavramları sorulmuştur. Öğretmen 

adaylarının cevapları Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. Dördüncü soru ile ilgili tanımlayıcı istatistikler 

İfadeler  f % 

Doğru  6 9,1 

Kısmen doğru 36 54,5 

Yanlış 6 9,1 

Boş 18 27,3 

 

Tablo 4’e bakıldığında flora ve fauna kavramlarını doğru olarak açıklayan öğretmen adayı 

oranının %9,1 ve kısmen doğru açıklama oranının %54,5 olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının 

flora ve fauna kavramı ile ilgili “kısmen doğru” açıklamalarından birkaç örnek aşağıda verilmiştir. 

ÖA5  “Flora bitki topluluğu, fauna hayvan topluluğu” 

ÖA11  “Flora bitkileri, fauna hayvanları kapsar.” 

ÖA16  “Flora bitki türlerinde görülen çeşitlilik, fauna hayvan türlerinde görülen çeşitliliktir.” 

ÖA27  “Flora bitiler alemini inceler. Fauna hayvanlar alemini inceler.” 

ÖA32  “Flora bitki, fauna hayvandır.” 

ÖA37  “Flora bitkilerin yaşam alanı, fauna hayvanların yaşam alanı” 

Beşinci soruda öğretmen adaylarına orman ve maki kavramları arasındaki fark sorulmuştur. 

Öğretmen adaylarının cevapları Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. Beşinci soru ile ilgili tanımlayıcı istatistikler 

İfadeler  f % 

Doğru  1 1,5 

Kısmen doğru 42 63,6 

Yanlış 19 28,8 

Boş 4 6,1 

 

Tablo 5’te öğretmen adaylarının %1,5’inin bu soruyu doğru; %63,6’sının kısmen doğru ve 

%28,8’inin yanlış olarak cevapladıkları görülmektedir. Tabloya göre öğretmen adaylarının orman ve 

maki kavramları arasındaki farkı tam olarak bilmedikleri sonucuna varılabilir.  

Öğretmen adaylarının orman ve maki kavramı ve arasındaki farklarla ile ilgili “kısmen doğru” 

açıklamalarından birkaç örnek aşağıda verilmiştir. 
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ÖA14  “Orman bütün ağaçların olduğu yerdir. Maki ise bir ağaç türüdür. Orman daha 

kapsamlıdır.” 

ÖA22  “Orman ağaçlardan oluşan topluluk iken, maki tahrip edilmiş ağaçlardan oluşan 

topluluktur.” 

ÖA39  “Orman bir bölgedeki ağaç topluluğuna denir. Maki ise bitki örtüsüdür.” 

ÖA47  “Ormanlar büyük ağaçlardan oluşur, fakat makiler küçük ot topluluklarıdır.” 

ÖA54  “Orman ağaçlardan oluşur. İçinde her türlü ağaç bulunabilir. Maki, Akdeniz 

bölgesinde bulunan bitki formasyonudur. Geneli çam ağaçlarından oluşur.” 

Altıncı soruda öğretmen adaylarına çöl kavramı sorulmuştur. Öğretmen adaylarının cevapları 

Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6. Altıncı soru ile ilgili tanımlayıcı istatistikler 

İfadeler  f % 

Doğru  2 3,0 

Kısmen doğru 41 62,1 

Yanlış 20 30,3 

Boş 3 4,5 

 

Tablo 6’da çöl kavramını doğru olarak açıklayan öğretmen adayının %3 olduğu; adayların 

%62,1’inin kısmen doğru ve %30,3’ünün yanlış cevap verdikleri görülmektedir. Tabloya göre çöl 

kavramını tam olarak bilen öğretmen adayı sayısının çok az olduğu ve adayların çoğunun çöl 

kavramını kısmen doğru olarak açıkladıkları görülmektedir. Öğretmen adaylarının çöl kavramı ile 

ilgili “kısmen doğru” açıklamalarından birkaç örnek aşağıda verilmiştir. 

ÖA8  “Gündüzleri aşırı sıcakların olduğu, gecelerin de çok soğuk olduğu, üzerinde sayılı 

bitkilerin yetiştiği, tarıma elverişli olmayan yerlerdir.” 

ÖA11  “Çöl sıcak iklim görülen bölgelerdir.” 

ÖA21  “Yağmur verimliliği olmayan kurumuş toprak ortamına çöl denir.” 

ÖA30  “Çöl kayaların aşınmasıyla oluşmuş kurak arazilerdir.” 

ÖA41  “Kumdan oluşan ve fazla bitkinin yetişmediği, tarım yapılamayan, genelde kaktüslerin 

yetiştiği çok sıcak iklimlerde olan bir toprak türüdür.” 

ÖA52  “Su bakımından yetersiz kurak arazi” 

Yedinci soruda öğretmen adaylarından ayrıştırıcı-ikincil tüketici-üretici-birincil tüketici 

kavramları arasında bir besin piramidi oluşturmaları istenmiş, piramitteki enerji akışının yönünü ve 

biokütle değişimini açıklamaları istenmiştir.  Öğretmen adaylarının cevapları Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Yedinci soru ile ilgili tanımlayıcı istatistikler 

İfadeler  f % 

Doğru çizim-doğru açıklama - - 

Doğru çizim-eksik açıklama 3 4,5 

Doğru çizim-yanlış açıklama 2 3,0 
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Doğru çizim- açıklama yok - - 

Yanlış çizim- doğru açıklama - - 

Yanlış çizim-eksik açıklama 13 19,7 

Yanlış çizim-yanlış açıklama 10 15,2 

Yanlış çizim- açıklama yok 20 30,3 

Boş  18 27,3 

 

Tablo 7’ye dikkat edildiğinde bu soruyla ilgili doğru çizim ve doğru açıklama yapan öğretmen 

adaylarının olmadığı; adayların %4,5’inin doğru çizim-eksik açıklama; %3’ünün doğru çizim-yanlış 

açıklama yaptığı görülmektedir. Yanlış çizim-eksik açıklama yapan öğretmen adayı oranının %19,7; 

yanlış çizim-yanlış açıklama oranı %15,2; yanlış çizim yapıp açıklama yapmayan öğretmen adayı 

oranının %30,3 olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının %27,3’ü ise bu soruyu boş bırakmıştır. 

Tabloya göre öğretmen adaylarının besin piramidini doğru olarak çizmede oldukça zorlandıkları 

görülmekte, çoğunun yanlış çizimler yaptığı göze çarpmaktadır. Öğretmen adaylarının besin piramidi 

ile ilgili “yanlış” çizimlerinden birkaç örnek Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Besin piramidi ile ilgili öğretmen adaylarının yanlış çizimleri 

Şekil 1’e göre öğretmen adayının toplam biyokütlenin ve enerjinin üst katmanlara doğru 

artacağı yanılgısı içerisinde olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca yanlış çizimlere bakıldığında 

ayrıştırıcıların besin piramidinin tüm basamağında yer alması gerektiğinin bilinmediği ve en üst, en alt 

ve orta basamaklarda gösterildiği belirlenmiştir.  

Sekizinci soruda öğretmen adaylarına mutualizm ve kommensalizm kavramları arasındaki fark 

sorulmuştur. Öğretmen adaylarının cevapları Tablo 8’de sunulmuştur.  

Tablo 8. Sekizinci soru ile ilgili tanımlayıcı istatistikler 

İfadeler  f % 

Doğru  2 3,0 

Kısmen doğru 6 9,1 

Yanlış 7 10,6 

Boş 51 77,3 
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Tablo 8’e göre mutualizm ve kommensalizm kavramları arasındaki farkı doğru ifade etme 

oranının %3; kısmen doğru ifade oranının %9,1 ve yanlış ifade oranının %10,6 olduğu görülmektedir.  

Bu soruya öğretmen adaylarının çoğunun cevap vermemesi dikkat çekici bulgulardandır. Öğretmen 

adaylarının mutualizm ve kommensalizm kavramları ve arasındaki farkla ile ilgili “yanlış” 

açıklamalarından birkaç örnek aşağıda verilmiştir. 

ÖA6  “Mutualizm her iki topluluğun birbirine zarar vermeyecek biçimde yaşam sürmesi, 

kommensalizmde ise zarar verme var.” 

ÖA14  “Her iki topluluğun da mutlu olması mutualizm, birinin mutlu olurken diğerinin 

olmaması kommensalizm” 

ÖA15  “Mutualizm canlıların birbirine zarar vermeden yaşaması, kommensalizm canlıların 

birlikte uyum içinde yaşaması” 

ÖA16  “Mutualizmde yaşamak için başka bir canlıya ihtiyaç duyulmaz. Kommensalizmde 

yaşamak için başka bir canlıya ihtiyaç duyma vardır. Parazit yaşama gibi.” 

ÖA32  “Kommensalizm canlı türlerinin yok olması demektir. Mutualizm canlıların insan eliyle 

yok olması demektir.”  

Dokuzuncu soruda öğretmen adaylarına erozyon kavramı sorulmuştur. Öğretmen adaylarının 

cevapları Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9. Dokuzuncu soru ile ilgili tanımlayıcı istatistikler 

İfadeler  f % 

Doğru  5 7,6 

Kısmen doğru 15 22,7 

Yanlış 42 63,6 

Boş 4 6,1 

 

Tablo 9’a bakıldığında öğretmen adaylarının %7,6’sının bu soruyu doğru; %22,7’sinin kısmen 

doğru ve %63,6’sının yanlış olarak cevapladıkları görülmektedir. Öğretmen adaylarının büyük 

çoğunluğunun erozyon kavramını yanlış olarak ifade etmesi dikkat çekicidir. Öğretmen adaylarının 

erozyon kavramı ile ilgili “yanlış” açıklamalarından birkaç örnek aşağıda verilmiştir. 

ÖA3  “Toprak kaymasıdır.” 

ÖA8  “Erozyon toprak kayması demektir. Yağmur yağdığında ya da sel olduğunda toprağın 

tutunamaması sonucu oluşur.” 

ÖA18  “Eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda meydana gelen büyük kütleli toprak kaymasıdır.” 

ÖA25  “Toprağın katmanlarına tutunamayıp kaymasıdır.” 

ÖA29  “Erozyon dik ve yamaçlı arazilerde ağaçlandırmanın azalması, kesilmesi gibi 

durumlarda arazinin aşağıya kaymasıdır.” 

Onuncu soruda öğretmen adaylarına kirlilik kavramı ve çeşitleri sorulmuştur. Öğretmen 

adaylarının cevapları Tablo 10’da sunulmuştur. 
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Tablo 10. Onuncu soru ile ilgili tanımlayıcı istatistikler 

İfadeler  f % 

Doğru  5 7,6 

Kısmen doğru 56 84,8 

Yanlış 1 1,5 

Boş 4 6,1 

 

Tablo 10’a göre öğretmen adaylarının % 7,6’sı bu soruyu doğru; %84,8’i kısmen doğru olarak 

cevaplamıştır. Öğretmen adaylarının kirlilik kavramını genel olarak kısmen doğru seviyede 

açıklayabildikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının kirlilik kavramı ile ilgili “kısmen doğru” 

açıklamalarından birkaç örnek aşağıda verilmiştir. 

ÖA7  “Kirlilik yaşadığımız yerin dikkatsizce kullanılmasıyla ortaya çıkan sorundur.” 

ÖA8  “Kirlilik canlıları rahatsız edecek boyuta ulaşmış görüntü, ses fazlalığıdır.” 

ÖA11  “Bireyleri görüntü, işitme ve sağlık açısından rahatsız eden olaylardır.” 

ÖA37  “Yaşam ortamının yaşanabilirliğini kaybetmesidir.” 

ÖA61  “Kirlilik çevrenin, havanın, suyun bozulmasıdır.” 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çevreye duyarlı ve bilinçli nesillerin yetişmesine, çevre sorunları konusunda farkındalık 

yaratılmasına ve bu sorunların çözümü konusunda fikir yürütmeye katkı sağlanması ancak çevre 

eğitimi alanında gerçekleştirilecek etkili bir eğitimle mümkün hale gelecektir. Farklı bir ifadeyle, 

çevre ile ilgili yeterli bilgiye ve bilince sahip olunmasının, bu bilincin geliştirilmesinin en etkili yolu 

eğitimdir.  

Son yıllarda çevre sorunlarının giderek artmasına bağlı olarak çevre eğitimi konusunda 

yapılan çalışmaların sayısında da bir artış olduğu görülmektedir (Demirtaş, Ekşioğlu & Söylemez, 

2018; Özmen & Özdemir, 2016; Öztürk & Öztürk, 2015; Stanisic & Maksic, 2014). Ancak çevre 

eğitimi alanında yapılan çalışmaların sayısındaki artışın yansımaları, çevre eğitimiyle ilgili 

kazanılması gereken çıktılara çok fazla etki edememiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular da bu 

çıkarımı destekler niteliktedir.  Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda sınıf öğretmeni 

adaylarının çevre eğitimi dersi ile ilgili anlamalarına bakıldığında çevre, populasyon, komünite, 

ekosistem, biyosfer, flora, fauna, çöl, besin piramidi, birlikte yaşam, erozyon ve çevre kirliği 

konularında kavram yanılgılarına ve bilgi eksikliklerine sahip oldukları görülmektedir. İlgili literatür 

incelendiğinde eğitimin bütün kademelerinde öğrencilerin çevre konularıyla ilgili benzer sıkıntılara 

sahip olduklarının belirlendiği göze çarpmaktadır (Bonn, 2010; Bozkurt, Salman-Akın & Uşak, 2004; 

Haktanır & Çabuk, 2000; Özata-Yücel & Özkan, 2016, 2018; Özkan, Tekkaya & Geban, 2001; 

Stanisic, & Maksic, 2014;). Bozkurt, Salman-Akın ve Uşak (2004) ortaokul öğrencileriyle yürüttükleri 

ve öğrencilerin erozyon hakkındaki bilgilerini belirlemeye çalıştıkları çalışmalarında, öğrencilerin 

çevre konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, erozyon kavramı hakkında eksik bilgilere ve bazı 

kavram yanılgılarına sahip olduklarını belirlemişlerdir. Bozkurt, Salman-Akın ve Uşak (2004)’ ın 

öğrencilerin erozyon kavramıyla heyelan kavramını birbirine karıştırarak ifade ettiklerini ve bu konuda 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

906 

kavram yanılgısına sahip olduklarını belirttikleri çalışmalarının sonuçları, bu çalışmada elde edilen 

sonuçlarla örtüşmektedir. Bu çalışmada da öğretmen adaylarının çoğu, erozyon kavramını heyelan 

kavramıyla karıştırarak ifade etmişlerdir. Burada dikkat çeken diğer bir nokta eğitim kademesindeki 

farklılaşmaya rağmen bireylerdeki kavram yanılgısının aynen devam etmesidir. 

Sınıf öğretmeni adaylarının çevre eğitimi dersini almalarına rağmen, yukarıda da belirtildiği 

gibi çevre ile ilgili konularda yaşadıkları sıkıntılar, adayların çevre eğitimiyle ilgili edinimlerin 

yetersizliğine işaret etmektedir. Öğretmen adaylarının yeni nesiller üzerindeki kritik rolü göz önüne 

alındığında, çevre eğitimi dersi kapsamındaki konulardaki bilgilerinin yetersiz olması üzerinde 

hassasiyetle durulması gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çevre eğitimi, çevre konusunda olumlu davranış, algı ve tutum geliştirilmesinde önemli bir rol 

üstlenmektedir (Barraza & Cuaron, 2010). Sadece duyarlı ve bilinçli öğretmenlerin çevre konusunda 

öğrencilere gerekli sorumluluğu ve bilinci kazandırabileceği düşünüldüğünde, sınıf öğretmeni 

adaylarının çevre eğitimiyle ilgili edinimlerinin ne derece önemli olduğunun farkına varılacaktır. 

Çevresel bilincin bireye kazandırılmasında, önemli bir paya sahip olan sınıf öğretmeni adaylarındaki 

bu bilgi eksikliğini ortadan kaldırmak ve daha iyi bir alt yapıyla yetişmelerini sağlamak için 

eğitimdeki eksikliklerin giderilmesine odaklanmak faydalı olabilir. Bireylere çevre bilincinin 

ilkokulda kazandırılması gerektiği göz önüne alınırsa, sınıf öğretmeni adaylarının çevre ile ilgili temel 

kavramları üniversite seviyesinde doğru olarak öğrenmelerinin önemli olduğunun farkına varılacaktır. 

Bu bakımdan çevre eğitimine yönelik uygulamaların daha etkili bir şekilde ele alınması 

önerilmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı kitap okuma alışkanlığı ile sosyal medya kullanımına ilişkin tutum arasındaki 

ilişkinin ve kitap okuma alışkanlığı ile sosyal medya kullanımına ilişkin tutumun cinsiyet, sınıf, bölüm, kitap 

okuma sıklığı ve sosyal medya kullanım sıklığı değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğinin belirlenmesidir. Bu çalışmada korelasyonel araştırma türündedir. Araştırmanın çalışma grubunu 

50 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler araştırmacılar tarafından demografik 

özellikleri belirlemek için oluşturulan bir anket ve Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen Kitap Okuma 

Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği ile Otrar ve Argın (2013) tarafından geliştirilen Sosyal Medya Kullanımına 

İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Kitap okuma alışkanlığı ve sosyal medya kullanımına ilişkin tutumun 

cinsiyet, sınıf, bölüm, kitap okuma sıklığı ve sosyal medya kullanım sıklığı değişkenlerine göre istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesinde hangi analizlerin yapılacağına karar verilmesi 

amacıyla karşılaştırmaların yapılacağı değişken temelinde oluşturulan alt gruplarda, bu puanların dağılımının 

normalliği incelenmiştir. Verilerin analizinde Spearman korelasyon katsayısı, Mann Whitney U testleri ve 

Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Çalışma grubundan toplanan veriler doğrultusunda; kitap okuma 

alışkanlığı ve sosyal medya kullanımına ilişkin tutum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur. Kitap 

okuma alışkanlığı ve sosyal medya kullanımına ilişkin tutum cinsiyete, bölüme ve sınıf düzeyine göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. Kitap okuma alışkanlığı bireylerin kitap okuma sıklığına 

göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Kitap okuma düzeyini sıklıkla olarak ifade eden 

kişilerin kitap okuma alışkanlığı bazen olarak ifade eden kişilere göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha 

yüksektir. Sosyal medya kullanımına ilişkin tutum bireylerin kitap okuma sıklığına göre istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermektedir. Kitap okuma düzeyini sıklıkla olarak ifade eden kişilerin sosyal medya 

kullanımına ilişkin tutumu bazen olarak ifade eden kişilere göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha 

düşüktür. Kitap okuma alışkanlığı, sosyal medya kullanım sıklığına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Sosyal medya kullanımına ilişkin tutum, sosyal medya kullanım sıklığına göre istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Sosyal medya kullanım düzeyi 180 dk. ve üzeri olan kişilerin sosyal 

medya kullanımına ilişkin tutumu, kullanım düzeyi 60 dk. ve altında olanlara göre anlamlı bir şekilde daha 

yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: kitap okuma alışkanlığı, sosyal medya kullanımı 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine whether the relationship between reading habits and attitudes 

towards social media use and attitudes towards reading and social media use show statistically significant 

differences according to gender, class, department, frequency of reading and frequency of social media use. In 

this study, it is a kind of correlational research. The study group was composed of 50 university students. The 

data used in the research was used by a questionnaire developed by researchers to determine demographic 
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characteristics and the Attitude Scale for Reading Habits developed by Gömleksiz (2004) and the Attitude Scale 

for Use of Social Media developed by Otrar and Argın (2013). The normality of the distribution of these scores 

in the subgroups formed on the basis of the variable in order to determine which analyzes will be made in order 

to determine whether the attitude towards reading habits and social media use show a statistically significant 

difference according to gender, class, department, book reading frequency and social media use frequency 

variables It was investigated. Spearman correlation coefficient, Mann Whitney U tests and Kruskal Wallis H 

tests were used for data analysis. According to the data collected from the working group; There is no 

statistically significant relationship between reading habits and attitude towards social media use. Reading habits 

and attitudes towards social media use do not show statistically significant differences according to gender, 

department and grade level. Book reading habits differ statistically according to the frequency of reading books. 

The reading habit of the people who frequently stated the level of book reading is statistically significantly 

higher than the people who sometimes stated the book reading level. Attitudes towards the use of social media 

show statistically significant differences according to the frequency of reading books. The attitude of the people 

who frequently stated the level of reading to social media usage is statistically lower than the people who 

sometimes stated the level of reading. The habit of reading books does not show statistically significant 

differences according to the frequency of social media usage. Attitudes towards the use of social media differ 

statistically according to the frequency of social media use. Social media usage level 180 min. and above, 

attitude of using social media, level of use 60 min. and significantly higher than those below. 

Keyword: reading habits, social media usage 

 

1. GİRİŞ 

Bireysel, zihinsel ve yaratıcı bir süreç olan okuma, en etkili ve en eski öğrenme biçimi olup, 

basılı, yazılı, kabartma ve oyma türündeki simgelerden anlam çıkarma süreci olarak tanımlanmaktadır 

(Bircan ve Tekin, 1989; Kurulgan ve Çekerol, 2008). Okuma alışkanlığı, okumanın bir anlamda 

otomatikleşmiş bir davranışa dönüştürülmesi, “Bireyin bir gereksinim ve zevk kaynağı olarak 

algılaması sonucu okuma eylemini yaşam boyu, sürekli, düzenli ve eleştirel bir biçimde 

gerçekleştirmesi” olarak tanımlanabilmektedir (Aslan vd., 2008; Balcı, 2009). Bireyin kendini daha iyi 

ve doğru biçimde ifade edebilmesine yardım eden okuma, bireyin yaratıcılığının, yeteneklerinin, soyut 

düşüncelerinin, hayal gücünün, zihinsel ve motor becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır (Aksaçlıoğlu 

ve Yılmaz, 2007; Arıcı, 2005). Aynı zamanda dil ile iletişime dayalı olan okuma çoğu zaman 

toplumların ekonomik ve kültürel gelişmişliğinin, uygarlık düzeyinin ölçütlerinden biri olarak da 

kabul edilmektedir (Dökmen, 1994; Mete, 2012). 

Eğitim sürecinden geçen bireylere kazandırılması gereken özelliklerden biri etkili okuma 

alışkanlığıdır. Bireyin kendisini, çevresini ve dünyayı doğru biçimde algılayıp, içinde bulunduğu 

sosyal çevreye uyumunun sağlanması açısından da okuma alışkanlığının kazanılmış olması önemlidir. 

‘Bilişsel davranışlarla psiko-motor becerilerin ortak çalışmasıyla yazılı sembollerden anlam çıkarma 

etkinliği’ (Demirel, 1990: 119) olan okuma, bireyin gerek okul yaşamı süresince, gerekse okul 

yaşamını bitirdikten sonra ‘kendi kendini eğitmesine yol açan (Saracaloğlu, Bozkurt ve Serin, 2003: 

149), olayları doğru ve anlamlı bir biçimde analiz edip, sentezlemesini ve yorumlamasını sağlayan 

önemli bir beceridir. 

Son dönemlerde kişinin kendisini eğitmesini ve olayları doğru yorumlamasını sağlayan kitap 

okuma kadar, önemli olan araçlardan birisi de internet ve sosyal medyadır. Sosyal medya web siteleri, 

bloglar, mesaj panoları, içerik paylaşım siteleri ve çok yaygın bir şekilde kullanılmakta olan sosyal ağ 
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siteleri ile kullanıcıların dikkatini çekmektedir (Ok, 2013). Sosyal medyada iletişim; resimler, 

videolar, kelimeler ve ses dosyaları ile sağlanır. İnsanlar tecrübelerini, hayat hikâyelerini ve 

durumlarını burada paylaşabilirler. İçerik tamamen kullanıcılar tarafından belirlenebilmekte ve bu 

sayede etkileşim sağlanmaktadır. Kısaca etkileşim, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu, zamandan ve 

mekândan bağımsız uygulamalardır (Bostancı, 2010). 

Sosyal medya, sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık olması, sanal paylaşıma olanak 

tanıması vb. açısından en ideal mecralardan biri olarak kendini göstermektedir. İnsanlar sosyal 

medyada günlük düşüncelerini yazmakta, bu düşünceler üzerine tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya 

koyabilmektedirler. Ayrıca kişisel bilgilerinin yanında çeşitli fotoğraflar, videolar, paylaşabilmekte, iş 

arayabilmekte ve hatta bulabilmekte ayrıca sıkılmadan gerçek dünyayı sanal ortamda 

yaşayabilmektedirler. Bu durum gün geçtikçe tüm dikkatlerin bu alana yönelmesine sebep olmakta ve 

yenilenen sanal dünyaya yeni bir kavramsal çerçeve çizmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Giresun Üniversitesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı ile sosyal medya tutumu 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

1) Giresun Üniversitesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı ile sosyal medya tutumu 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki var mıdır? 

2) Giresun Üniversitesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı; cinsiyet, sınıf, bölüm, 

kitap okuma sıklığı ve sosyal medya kullanım sıklığı değişkenlerine göre istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? 

3) Giresun Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya tutumu; cinsiyet, sınıf, bölüm, kitap 

okuma sıklığı ve sosyal medya kullanım sıklığı değişkenlerine göre istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Araştırmanın Önemi 

Bu araştırmayla Giresun Üniversitesi öğrencilerinin öncelikle demografik özellikleri genel 

olarak ortaya konulmuştur. Ardından, öğrencilere yöneltilen kitap okuma alışkanlıkları ve sosyal 

medya tutumlarına ilişkin sorularla öğrencilerin farkındalık düzeyleri, kullanım alışkanlıkları ve 

tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Her ne kadar kitap okuma alışkanlığı ve sosyal medya kullanım 

tutumları araştırılması olsa da iki değişken arasındaki korelasyona ilk defa bakılacaktır. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu çalışmada korelasyonel araştırma kullanılmıştır. Korelasyonel araştırmalar, değişkenler 

arasındaki ilişkilerin açığa çıkarılmasında, bu ilişkilerin düzeylerinin belirlenmesinde etkili ve bu 

ilişkilerle ilgili daha üst düzey araştırmaların yapılması için gerekli ipuçlarını sağlayan önemli 
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araştırmalardır. Korelasyonel araştırmalarda değişkenlere müdahale edilmeksizin aralarındaki ilişkiyi 

belirlemede yararlanılır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2017/2018 eğitim yılında Giresun Üniversitesinde okuyan 

farklı bölümlerdeki öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma grubu kolay ulaşılabilecek rastgele bölüm ve 

sınıflardan seçilmiştir. Araştırmaya; 29 kız 21 erkek olmak üzere toplam 50 öğrenci katılmıştır. Bu 

öğrencilerin; 17’si Okul Öncesi Öğretmenliği, 16’sı Anestezi, 14’ü Paramedik, 3’ü de Medikal 

bölümlerinde okumaktadır. Ayrıca 13’ü 1. Sınıf, 20’si 2. Sınıf ve 17’si de 3. Sınıf öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Ne sıklıkla kitap okursunuz sorusuna ise: 1 öğrenci hiç okumam, 27 öğrenci bazen, 18 

öğrenci sıklıkla, 4 öğrenci ise vaktimin çoğunda okurum cevabını vermiştir. 

 Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak; “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği ve Sosyal Medya 

Kullanımına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği 

(Gömleksiz, 2004). Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen ve 21’i olumlu, 9’u olumsuz 30 tutum 

maddesinden oluşan ölceğin, araştırmacı tarafından üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen 

geçerlik ve güvenirlik çalışmasında tüm ölceğe ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.88 

olarak bulunmuştur. Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutum Ölçeği (Otrar ve Argın, 2013). Otrar ve 

Argın (2013) tarafından geliştirilen ve 35 maddeden oluşan, araştırmacı tarafından üniversite 

öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen geçerlik ve güvenirlik çalışmasında tüm ölceğe ilişkin Cronbach 

Alpha güvenirlik katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur. 

Veri toplama aracına; Cinsiyet, bölüm, sınıf, kitap okuma sıklığı ve sosyal medya kullanım 

oranları gibi demografik bilgilerin bulunduğu bir de anket eklenmiştir. 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmanın ilk alt araştırma problemi olan “Giresun Üniversitesi öğrencilerinin kitap okuma 

alışkanlığı ile sosyal medya tutumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusuna 

yanıt aramak için hesaplanan nonparametrik korelasyon katsayısı bulguları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum ve Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutum 

Arasındaki İlişki 

 Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutum 

Spearman's rho Kitap Okuma Alışkanlığı  -,192 

N=50, p>0.05 

 

Kitap okuma alışkanlığı ve sosyal medya kullanımına ilişkin tutum arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki yoktur (p>0.05). 

Araştırmanın ikinci alt araştırma problemi olan “Giresun Üniversitesi öğrencilerinin kitap 

okuma alışkanlığı; cinsiyet, sınıf, bölüm, kitap okuma sıklığı ve sosyal medya kullanım sıklığı 

değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt aramak 

için yapılan Mann Whitney U testleri bulguları Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum ve Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumun 

Cinsiyete Göre Farkı 

 Cinsiyet N Sıra Ortalaması U p 

Kitap Okuma 

Alışkanlığı 

Kız 29 27,16 256,500 ,344 

Erkek 21 23,21   

Toplam 50    

Sosyal Medya 

Tutum 

Kız 29 24,12 264,500 ,431 

Erkek 21 27,40   

Toplam 50    

 

Tablo 1 okuma alışkanlığı ve sosyal medya kullanımının cinsiyete göre fark sonuçlarını 

göstermektedir. Bu sonuçlara göre; Giresun Üniversitesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı, 

cinsiyete göre (p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. Öğrencilerin kitap 

okuma alışkanlıklarının cinsiyete göre farklılık göstermediğini ortaya koyan bu bulgular literatürdeki 

bazı araştırma sonuçları ile (Odabaş, Odabaş ve Polat, 2008) tutarlılık göstermektedir. (Yılmaz, Köse 

ve Korkut, 2009) ise yaptıkları araştırmada “cinsiyete göre, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre, 

kitap okuma oranı daha fazladır.” bulgusunu bulmuşlardır. 

Giresun Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya tutumları, cinsiyete göre (p>0,05) 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. Literatür incelediğinde Argın (2013) tarafından 

yapılan ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının incelenmesi adlı yüksek 

lisans tezinde öğrencilerin cinsiyetleri ile sosyal medyaya ilişkin tutumları arasında anlamlı bir ilişki 

bulamamış ve bu bulgular bizim bulgularımızla örtüşmüştür. (Alican ve Saban, 2013) ün Ortaokul ve 

Lisede öğrenim gören öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumları adlı yayınlanmış makalesinde 

öğrencilerin cinsiyetleri ile sosyal medyaya ilişkin tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur.  Bu 

bulguya göre erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha olumlu bir tutum göstermektedir.  

Araştırmanın üçüncü alt araştırma problemi olan “Giresun Üniversitesi öğrencilerinin sosyal 

medya tutumu; cinsiyet, sınıf, bölüm, kitap okuma sıklığı ve sosyal medya kullanım sıklığı 

değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? ” sorusuna yanıt aramak 

için yapılan Kruskal Wallis H testleri ve Mann Whitney U testleri bulguları sırasıyla sunulmuştur. 

Tablo 3. Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum ve Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumun 

Bölüme Göre Farkı 

 Bölüm N Sıra Ortalaması H sd p 

Kitap 

Okuma Alışkanlığı 

Anestezi 17 29,85 2,576 3 ,462 

Pdr 16 24,59    

Okul Öncesi Öğrt. 14 22,14    

 Toplam 47     
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Sosyal Medya Tutum Anestezi 17 26,26 0,818 3 ,845 

Pdr 16 24,19    

Okul Öncesi Öğrt. 14 24,68    

 Toplam 47     

 

Tablo 2 okuma alışkanlığı ve sosyal medya kullanımının bölümlere göre fark sonuçlarını 

göstermektedir. Bu sonuçlara göre; Giresun Üniversitesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı, 

bölümlere göre (p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. Literatür taraması 

yapıldığında ise; kitap okuma alışkanlığı ile bölümler arasındaki ilişkiyi araştıran bir örneğe 

rastlanamamıştır. 

Giresun Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya tutumları, bölümlere göre (p>0,05) 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. Literatür taraması yapıldığında ise; sosyal 

medya tutumu ile bölümler arasındaki ilişkiyi araştıran bir örneğe rastlanamamıştır. 

Tablo 4. Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum ve Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumun 

Sınıfa Göre Farkı 

 Sınıf N Sıra Ortalaması H sd p 

Kitap Okuma 

Alışkanlığı 

1 13 21,46 2,633 2 ,268 

2 20 24,43    

3 17 29,85    

 Toplam 50     

Sosyal Medya 

Tutum 

1 13 25,85 0,126 2 ,939 

2 20 24,63    

3 17 26,26    

 Toplam 50     

 

Tablo 3 okuma alışkanlığı ve sosyal medya kullanımının sınıf düzeyine göre fark sonuçlarını 

göstermektedir. Bu sonuçlara göre; Giresun Üniversitesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı, sınıf 

düzeylerine göre (p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. Literatür taraması 

yapıldığında ise; kitap okuma alışkanlığı ile sınıflar arasındaki ilişkiyi araştıran bir örneğe 

rastlanamamıştır. 

Giresun Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya tutumları, sınıf düzeylerine göre (p>0,05) 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. Literatür taraması yapıldığında ise; sosyal 

medya tutumu ile sınıflar arasındaki ilişkiyi araştıran bir örneğe rastlanamamıştır. 
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Tablo 5. Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum ve Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumun 

Kitap Okuma Sıklığına Göre Farkı 

 Kitap Okuma 

Sıklığı N Sıra Ortalaması U p 

Kitap Okuma 

Alışkanlığı 

Bazen 27 19,52 149,000 ,029 

Sıklıkla 18 28,22   

Toplam 45    

Sosyal Medya 

Tutum 

Bazen 27 26,94 136,500 ,014 

Sıklıkla 18 17,08   

Toplam 45    

 

Tablo 4 okuma alışkanlığı ve sosyal medya kullanımının kitap okuma sıklıklarına göre fark 

sonuçlarını göstermektedir. Bu sonuçlara göre; Giresun Üniversitesi öğrencilerinin kitap okuma 

alışkanlığı, kitap okuma sıklığına göre (p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. 

Kitap okuma alışkanlığı; kitap okuma düzeyi sıklıkla olan kişilerde bazen olanlara göre anlamlı bir 

şekilde daha yüksektir. Literatür taraması yapıldığında ise; kitap okuma alışkanlığı ile kitap okuma 

sıklığı arasındaki ilişkiyi araştıran bir örneğe rastlanamamıştır. 

 Giresun Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya tutumları, kitap okuma sıklığına göre 

(p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. Literatür taraması yapıldığında ise; 

sosyal medya tutumu ile kitap okuma sıklığı arasındaki ilişkiyi araştıran bir örneğe rastlanamamıştır. 

Tablo 6. Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum ve Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumun 

Sosyal Medya Kullanım Sıklığına Göre Farkı 

 Sosyal Medya Kullanım Sıklığı N Sıra Ortalaması H sd p 

Kitap Okuma Alışkanlığı 0-60 Dk. 9 32,17 4,935 3 ,177 

61-120 Dk. 15 26,07    

121-180 Dk. 16 26,19    

181 Dk. Üzeri 10 17,55    

 Toplam 50     

Sosyal Medya Tutum 0-60 Dk. 9 16,83 8,614 3 ,035 

61-120 Dk. 15 21,77    

121-180 Dk. 16 28,19    

181 Dk. Üzeri 10 34,60    

Toplam 50     

 

Tablo 5 okuma alışkanlığı ve sosyal medya kullanımının sosyal medya kullanımına göre fark 

sonuçlarını göstermektedir. Bu sonuçlara göre; Giresun Üniversitesi öğrencilerinin kitap okuma 

alışkanlığı, Sosyal medya kullanım sıklığına göre (p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Literatür taraması yapıldığında ise; kitap okuma alışkanlığı ile sosyal medya 

kullanım sıklığı arasındaki ilişkiyi araştıran bir örneğe rastlanamamıştır. 
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Giresun Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya tutumları, sosyal medya kullanım sıklığına 

göre (p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Sosyal medya kullanım düzeyi 180 

dk. ve üzeri olan kişilerin sosyal medya kullanımına ilişkin tutumu, kullanım düzeyi 60 dk. ve altında 

olanlara göre anlamlı bir şekilde daha yüksektir. Literatür taraması yapıldığında ise; sosyal medya 

tutumu ile sosyal medya kullanım sıklığı arasındaki ilişkiyi araştıran bir örneğe rastlanamamıştır. 

SONUÇLAR 

Giresun Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin okuma alışkanlıklarını ve sosyal medya 

kullanım durumlarını tespit etmek için yapılan bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

Giresun Üniversitesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları ile sosyal medya kullanımları 

arasında bir ilişkinin olmadığı, dolayısıyla bu değişkenlerin birbirlerinin bilimsel tahmin edicileri 

olmadığı görülmektedir. Giresun Üniversitesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı; cinsiyet, sınıf, 

bölüm ve sosyal medya kullanım düzeyleri değişkenlerine göre farklılaşmamaktadır. Ayrıca; Giresun 

Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya tutumları; cinsiyet, sınıf, bölüm ve kitap okuma sıklığı 

değişkenlerine göre farklılaşmamaktadır. Giresun Üniversitesi öğrencilerinden elde edilen verilerden, 

kitap okuma alışkanlıkları yalnızca kitap okuma sıklığı değişkeninde farklılaşmıştır. Kitap okuma 

alışkanlığı; kitap okuma düzeyi sıklıkla olan kişilerde bazen olanlara göre anlamlı bir şekilde daha 

yüksektir. Giresun Üniversitesi öğrencilerinden elde edilen verilerden, sosyal medya tutumları 

yalnızca sosyal medya kullanım düzeyi değişkeninde farklılaşmıştır. Sosyal medya tutumu; sosyal 

medya kullanım düzeyi 120 Dk. ve üzeri olanlarda, kullanım düzeyi 180 dk. Ve az olanlara göre 

anlamlı bir şekilde yüksektir. 

Öneriler 

Giresun Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin okuma sıklıklarının artırılması 

için fakültelerde güncel edebiyat ürünlerinin okutulduğu, tartışıldığı, çözümlendiği okuma dersleri 

programlara eklenmelidir. Böylece öğrenciler, okuma materyallerini daha kolay anlayabilecek ve 

okuduklarından zevk alabileceklerdir. Bu durum beraberinde okumanın alışkanlık hâline gelmesini 

sağlayabilecektir. 

Öğrencilerin sosyal medya kullanım düzeylerine kontrol altına alabilmeleri için kendilerine 

“neden sosyal medya kullanıyorum, sosyal medyadan daha iyi nasıl faydalanabilirim?” gibi soruları 

sorması sağlanmalı ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmalıdır. Böylelikle sosyal medya ihtiyaç 

olmaktan çıkacak ve kitle iletişim aracı haline gelebilecektir. 

Öğrencilere hem sosyal medya kullanarak hem de kitap okuyarak vakit geçirilebileceği 

anlatılmalıdır. Sosyal medyanın yanında kitap okuyarak da boş vaktin değerlendirilebileceği 

aktarılmalıdır. Aynı şekilde sadece kitap okuyarak değil, sosyal medya kullanarak da bilgiler 

edinilebileceği öğrencilere anlatılmalıdır.  
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ÖZET 

Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi bölümlerine bağlı görsel sanatlar (resim-iş) öğretmenliği 

öğrencilerinin, sanatsal yaratıcılıklarının geliştirilmesine yönelik eğitim öğretim faaliyetlerini öğretim üyesi görüşleri 

doğrultusunda sorgulamayı amaçlayan bu araştırma, betimsel tarama olarak desenlenen, nitel bir çalışmadır. Özelde resim 

ve grafik alanı uygulamalarında sanatsal yaratıcılığın gelişimini amaçlayan eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik var olan 

durum, öğretim üyesi görüşleriyle betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; Karadeniz Bölgesinde bir 

devlet üniversitesine bağlı eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü resim-iş öğretmenliği programında görev 

yapmakta olan 5 öğretim üyesinden oluşmaktadır. Bu araştırmada nitel veriler; 2017-2018 akademik yılı içerisinde yarı 

yapılandırılmış mülakat soruları ile toplanmıştır. Her bir görüşme birer saatlik zaman diliminde, yüz yüze şeklinde ve ses 

kayıt cihazlarının kaydı altında gerçekleştirilmiştir.  Veri aracından elde edilen nitel veriler içerik analizi yöntemiyle 

analiz edilmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre; görsel sanatlar öğretmenliği öğrencilerinin resim ve grafik alanlarına 

özgü sanatsal yaratıcılıklarının geliştirilmesine yönelik eğitim öğretim faaliyetlerinin merkezinde sanat eğitimi alan birey 

bulunmaktadır. Bireyin yani sanat öğrencisinin temel düzeydeki eğitiminden itibaren disipline edilmiş bir birikime sahip 

olması ve hedefinin hep aynı doğrultuda sürdürmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanat Öğretmenliği, Sanatsal Yaratıcılık. 

ABSTRACT 

This research which aims to question the educational activities intended to the artistic creativity of students, in 

visual arts teaching department students in fine arts teaching departments of faculty of education, in accordance with the 

opinions of academic members, is a qualitative study designed descriptively. In particular, the current situation for 

educational activities aiming at the development of artistic creativity in the field of painting and graphic applications has 

been tried to be described with the views of the faculty members. The study group consists of 5 faculty members working 

in the department of fine arts education in the faculty of education of a state university in the Black Sea region. 

Qualitative data in this study were collected via semi-structured interview questions in the 2017-2018 academic year. 

Each interview was conducted in a one-hour period, face-to-face and under the recording of voice recorders. The 

qualitative data obtained from the data tool were analysed by content analysis method. According to the results of the 

research, the individual who gets art education is In the centre of the educational activities aimed at improving the artistic 

creativity of the visual arts teaching students specific to the fields of painting and graphics. It is understood that the 

individual, that is to say, the art student, should have a disciplined accumulation from the basic level of education and that 

the aim should always continue in the same direction. 

Keyword: Visual Arts Teacher, Artistic creativity. 
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GİRİŞ 

Yaratıcılık, insanoğlunun hayatta kalma çabasından bugüne, onun yaşamının her alanında yararlandığı 

bir özelliğidir. Aynı yeti insanı sanata doğru da yönlendirmiştir, diğer bir deyişle insanı sanata iten güç 

yaratıcılık coşkusudur. “Sanatçının görsel dünyayı algılaması, bir biçimlendirme sürecine katılması anlamına 

gelir; bu özel bir çaba gerektiren yaratıcı bir eylemdir; sanatçı zihinsel imgesini daha önceden var olan 

imgelerle çakıştırır; eğer bunları ortak bir duyarlılık ve bilinçte birleştirebilirse sanat yapıtı oluşmaya başlar” 

(Kara, 2011, s.2). 

“Sanatsal yaratıcılık, var olmayanı oluşturmak gibi mistik, metafizik bir anlam içermez. Sanatsal 

yaratıcılık, algı yetisi üzerine düşlemek, bir imleme yetisi katmak, bunun için de sezgi gücünü kullanabilmek 

demektir” (Erinç, 2004, s.94). Sanatsal yaratım sırasında öğrenciler hayal gücünü uyarma, deneme-yanılma, 

sorgulama ve üretmeye dayalı yaratıcı düşünce ve davranışlar geliştirmektedir. Özellikle küçük yaşlarda bu 

çaba içgüdüsel olarak kendiliğinden ortaya çıkmakta ve kil ya da fırça aracılığıyla ifade bulmaktadır. Sanatsal 

yaratım bireyin yaşının ilerlemesiyle birlikte akademik bir disipline dönüşse de her zaman için geçmiş bilgiye 

tecrübeye dayanan içsel bir hazdır. Bu süreçte görsel zekanın uyarılması ve bir duygu ya da düşüncelerin 

sanatsal malzeme ile ifade edilebilmesi de söz konusudur. Amerikalı filozof ve eğitimci Dewey (1938), diğer 

tüm alanlarda faydalı olabilecek genel yaratıcılığın da sanat eğitimi içinde sanatsal yaratıcılık 

kazandırabileceği ve yaratıcılığı önemseyen bir sanat eğitimi programı her türlü başarıya ortam sağlayacaktır 

görüşünü savunmaktadır (aktaran Erbay, 1998). 

Sanatsal eğilimlerin oluşmasında bazı fiziksel özelliklerinin avantaj sağladığı söylenebilir. Alana özgü 

gereksinimlerini karşılayacak bedensel yatkınlık ya da doğuştan getirilen yetenek, sanatsal yaratıcılığın 

verimine etki etmektedir. Tabii ki bunlar önemli etkenlerdir ancak özellikle eğitim ortamları gibi çevresel 

etkenler göz ardı edilmeyecek kadar güçlüdür. May (2008, s.57)’in de ifade ettiği üzere “yaratıcılık sadece 

gençlik ve çocukluğumuzun masum kendiliğindenliği değildir; yaratıcılık yetişkin bir insanın tutkusuyla 

birleştirilmelidir”. 

“Yaratıcı düşünce ve gelişimi yalnızca yeteneğe bağlı değildir. Yaratıcı düşünce, aynı zamanda ilgi, 

motivasyon, sosyal koşullar ve bireyin biyolojik yapısıyla da yakından ilgilidir” (Artut, 2009, s.206). Sanatsal 

yaratıcılığın olumsuz etkilenmesi, sanatçılar tarafından kendi şartlarını iyileştirme sorumluluğu kendisinde 

olduğundan telafi edilebilecek bir durumdur. Tabii bir sanatçının yaratıcılığının özgür alanını engelleyebilecek 

toplumsal birtakım baskı ve etkiler sayılmazsa. 

Problem Durumu 

Bir kişinin, sezgisel ya da duyumsayarak elde ettiği algılarının, psikolojisinin de etkisiyle hayal ettiği 

imgelere dönüşerek yeniden kendi gerçekliğin içinde yaratımsal dışavurumu sanatsal yaratıcılığını 

göstermektedir. 

Sanatsal yaratımın gerçekleşmesi için gerekli koşullar Etike (1995, s.25) tarafından;  

“1) Deneyimler, birikimler,  

  2) Donanımlı ortam,  
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  3) Özgür ortam ” şeklinde belirtilmektedir. Bu koşullardan özellikle özgür ortamın, yaratıcılığa 

gidecek tüm kapıları açabileceğini düşünüle bilinir ancak bireyin alışkanlıkları ve geçmiş deneyimlerine bağlı 

olarak bir uyarana da her zaman ihtiyaç duyabilmektedir.  Bilimsel ve teknolojik alanlarda yaşanan gelişmeler 

doğrultusunda değişen toplumsal normlar ve sanatsal ifade yolarıyla birlikte eğitim fakültelerinde geleceğin 

sanat eğitimcisi öğretmen adaylarının gereksinimleri ve sanatsal yaratım sürecinde ihtiyaçları da değişime 

uğramaktadır.  

“Görsel sanatlar eğitimi alanında ihtiyaçlarımız her geçen gün farklılaştığından çağın gereklerine göre 

düzenlenecek güzel sanatlar eğitiminde; yaratıcı, düşünen, sorgulayan bireylerin yetişebilmesi açısından yeni 

fikirlerin, ifade yollarının ve yöntemlerin araştırılması önemsenmelidir” (Wells, 2015, s.172). 

Çok yönlü verilen bir sanat eğitimi ile dış dünyayı algılaması değişen bireyin; daha yaratıcı, kendine 

güvenen, üretici, çevresini olumlu yönde değiştirmeye ve yeni biçimler vermeye çalışan biri olacağı 

düşünülmektedir. Bütün bu özellikleri bireye kazandıracak olan öğretmen, sanat eğitimi konusunda çok etkili 

bir role sahiptir. Başka bir deyişle, “nitelikli sanat eğitimcilerinin yetişmesinde nitelikli bir lisans eğitimi süreci 

önemli ve gerekli bir etkendir” (Şahindokuyucu, 2011, s.31). 

Günümüz dünyasındaki değişimin kendisi ve hızı, sanatsal yaratımın ifade yollarını da değişimini 

kaçınılmaz kılmaktadır. İfadedeki değişim, sanatsal yaratıcılığın gerçekleştirecek koşulların da sorgulanmasını 

gerekli kılmaktadır.  Sanat yaratımın sürekliliğinin sağlıklı bir şekilde sağlanması için özellikle sanatçı ve sanat 

öğretmenleri yetiştiren kurumlarının bu sorgulamalardan öncelikle olarak payını almaktadır. Dünyayla birlikte 

değişen sanatsal ifadelerin neler olduğu, hangi koşullarda ve şartlarda geliştiği önemli bir bilgi kaynağıdır. 

Özellikle sanat eğitimi veren kurumları bu bilgi kaynağını kendilerinde aramalıdır. Peki, öncelikli olarak 

ülkemizde sanat eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında sanatsal yaratımın gerçekleştiği ortamların, imkan 

ve şartların mevcut durumuyla ilgili olarak neler bilinmektedir? Sanat eğitimi veren yükseköğretim 

kurumlarımız kapsamında sanatsal yaratıcılık faaliyetleri ağırlıkta disipline edilmiş bir takım eğitim faaliyetleri 

doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu nedenle bu kurumlardaki sanatsal yaratıcılık faaliyetlerine yönelik 

durumun ortaya konması eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde birinci derecede sorumlu öğretim 

elemanlarının görüşleri doğrultusunda ortaya konması gerekli görülmüştür.  

Amacı ve Önemi 

 Bu çalışma; eğitim fakültelerinin güzel sanatlar eğitimi bölümlerine bağlı görsel sanatlar (resim-iş) 

öğretmenliği öğrencilerinin, sanatsal yaratıcılıklarının geliştirilmesine yönelik eğitim öğretim faaliyetlerini, 

öğretim üyesi görüşleri doğrultusunda sorgulamayı amaçlamaktadır.  

Araştırmadan lisans düzeyinde görsel sanat eğitimi atölyelerdeki sanatsal yaratım sürecine dair 

edinilen bilginin, mevcut duruma yönelik farkındalık oluşturacağı umulmaktadır. Çalışmadan ulaşılan sonuçlar 

günümüz şartlarında değişen ve gelişen sanat eğitimi anlayışına karşın mevcut durumun nasıl olduğunu ortaya 

koyması açısından önemlidir.  

Öyle ki hazırlanacak yeni öğretim programları, önerilecek yöntem ve teknikler, oluşturulacak modern 

sanat eğitimi ortamlarına adapte olma ya da tüm bunlara hazır olmaya yönelik bu tarz araştırmalar önemli ve 

gereklidir.  

YÖNTEM 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

920 

Araştırmanın Modeli 

Eğitim fakültelerinin güzel sanatlar eğitimi bölümlerine bağlı görsel sanatlar (resim-iş) öğretmenliği 

öğrencilerinin, sanatsal yaratıcılıklarının geliştirilmesine yönelik eğitim öğretim faaliyetlerini öğretim üyesi 

görüşleri doğrultusunda sorgulamayı amaçlayan bu araştırma, betimsel tarama olarak desenlenen, nitel bir 

çalışmadır. Özelde resim ve grafik alanı uygulamalarında sanatsal yaratıcılığın gelişimini amaçlayan eğitim 

öğretim faaliyetlerine yönelik var olan durum, öğretim üyesi görüşleriyle betimlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesine göre 

belirlenmiştir.  Bu doğrultuda çalışma grubu; Karadeniz Bölgesindeki bir devlet üniversitesinin eğitim 

fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü resim-iş öğretmenliği programında görev yapmakta olan 5 öğretim 

elemanından oluşmaktadır. Araştırma grubu araştırma etiğine uygun olarak “Ö1, Ö2, Ö3…” şeklindeki 

kodlarla ifade edilmiştir. 

Tablo 1’de araştırma grubuna dair bazı tanımlayıcı bilgiler verilmektedir. 

Tablo 1: Araştırma Grubu 

  Unvanı Mesleki Deneyim Lisansı Ağırlıkta Yürüttüğü Dersler 

Ö1 Öğretim Görevlisi 34 Resim-İş Öğret. Grafik Anasanat Atölye -Temel Tasarım 

Ö2 Öğretim Görevlisi 20 Resim-İş Öğret. Resim Anasanat Atölye - Desen 

Ö3 Öğretim Görevlisi 22 Resim-İş Öğret. 
Resim Anasanat Atölye- Özel Öğretim 

Yöntemleri 

Ö4 Doçent 22 Resim-İş Öğret. Grafik Anasanat Atölye- Baskı Atölye 

Ö5 Profesör 17 Resim-İş Öğret. Temel Tasarım-Özel Öğretim Yöntemleri 

 

Tablo 1’de de gösterildiği üzere araştırma verilerinin sağlandığı beş öğretim elemanının ikisi öğretim 

üyesi üçü de öğretim görevlisi unvanlarıyla görev yapmaktadırlar. Öğretim elemanlarının tamamı da resim iş 

eğitimi lisans alanı mezunudurlar.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada nitel veriler; 2017-2018 akademik yılı içerisinde yarı yapılandırılmış mülakat soruları ile 

toplanmıştır. Her bir görüşme birer saatlik zaman diliminde, yüz yüze şeklinde ve ses kayıt cihazlarının kaydı 

altında gerçekleştirilmiştir.  Veri aracından elde edilen nitel veriler içerik analizi yöntemiyle analiz 

edilmişlerdir. 

BULGULAR 

Eğitim fakültelerinin güzel sanatlar eğitimi bölümlerine bağlı görsel sanatlar (resim-iş) öğretmenliği 

öğrencilerinin, sanatsal yaratıcılıklarının geliştirilmesine yönelik eğitim öğretim faaliyetlerini sorgulamayı 

amaçlayan bu araştırma için öğretim elemanlarının görüşleri alınmıştır. Bu görüşlerden elde edilen veriler şekil 

1’de de görüldüğü üzere sanatsal yaratıcılık faaliyetleri çatısı altında altı tema ve alt kategorik bulgulardan 

oluşmaktadır.  
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Şekil 1: Görsel Sanatlar Öğretmenliği Eğitiminde Sanatsal Yaratıcılık Faaliyetleri 

 
 

Tablo 2: Sanatsal Yaratıcılık Faaliyetlerinde Öğretim Elemanının Rol Ve Sorumlulukları 

SANATSAL YARATICILIK 

FAALİYETLERİ 

Öğretim Elemanı Rol ve 

Sorumlulukları 

Yol gösterici- rehber  

Ufuklar açan 

Yenilikçi    

Çok yönlü ve donanımlı 

Samimi     

Hoşgörülü 

Empatik    

Objektif 

Model    

Kolaylaştırıcı ve ivme kazandıran 

Gözlemci   

Katılımcı 

Güven veren   

Motive Edici 

 

Çalışmaya katılan öğretim elemanları tarafından sanatsal yaratıcılık faaliyetleri, öğretim elemanı rol ve 

sorumlulukları açısından şu şekillerde ifade edilmiştir: Yol gösterici- rehber, ufuklar açan, yenilikçi, çok yönlü 

ve donanımlı, samimi, hoşgörülü, empatik, objektif, model, kolaylaştırıcı ve ivme kazandıran, gözlemci, 

katılımcı, güven veren, motive edici. 

Tablo 3: Sanatsal Yaratıcılık Faaliyetlerinde Öğretim Elemanının Tercih Ettiği Öğretim Faaliyetleri 

SANATSAL YARATICILIK 

FAALİYETLERİ 

Öğretim Elemanının Tercih Ettiği 

Öğretim Faaliyetleri 

 

Gündelik konuşma ve tartışmalar 

Zihinsel bağlantılar sunma 

Kişisel indirgemeler/yönelmeler 

Sınırları zorlama 

Amaç ve hedefler ilan etme 

Örneklendirme 

Seçenekler ve izler sunma 

Zaman tanıma 

Proje    

Öğrenci gözlemi 

Heyecan yaratma  

Kopya 

Gösterip Yaptırma 
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Derinleştirme 

İşbirliği    

Başarıyı öne çıkarma 

Kolaydan zora   

Özgür alan sunma 

Samimi ve güvenilir ortam sunma 

Öğrenci merkezli 

Beyin fırtınası   

Gezi gözlem 

Sergileme  

Yarışmalar 

 

Çalışmaya katılan öğretim elemanları tarafından sanatsal yaratıcılık faaliyetleri, öğretim elemanın 

tercih ettiği öğretim faaliyetleri şu şekillerde ifade edilmiştir: gündelik konuşma ve tartışmalar, zihinsel 

bağlantılar sunma, kişisel indirgemeler/yönelmeler, sınırları zorlama, amaç ve hedefler ilan etme, 

örneklendirme, seçenekler ve izler sunma, zaman tanıma, proje, öğrenci gözlemi, heyecan yaratma, kopya, 

gösterip yaptırma, derinleştirme, işbirliği, başarıyı öne çıkarma, kolaydan zora, özgür alan sunma, samimi ve 

güvenilir ortam sunma, öğrenci merkezli, beyin fırtınası, gezi gözlem, sergileme, yarışmalar. 

 Tablo 4: Sanatsal Yaratıcılık Faaliyetlerinde Öğrencinin Rol ve Sorumlulukları 

SANATSAL YARATICILIK 

FAALİYETLERİ 
Öğrencinin Rol ve Sorumlulukları 

Özgün    

Yeniliğe açık 

Kendine güvenen  

Çalışkan 

Sınırlarını zorlayan  

Sanatçı 

Zihinsel Donanımlı 

Araştırmacı 

Gözlemci  

Bağımsız 

Kendini tanıma  

Dinamik zihin 

Hazır olma   

Sosyal ve kültür 

 

Çalışmaya katılan öğretim elemanları tarafından sanatsal yaratıcılık faaliyetlerinde öğrencinin rol ve 

sorumluluklar şu şekilde ifade edilmiştir: özgün, yeniliğe açık, kendine güvenen, çalışkan, sınırlarını zorlayan, 

sanatçı, zihinsel donanımlı, araştırmacı, gözlemci, bağımsız, kendini tanıma, dinamik zihin, hazır olma, sosyal 

ve kültür. 

Tablo 5: Sanatsal Yaratıcılık Faaliyetlerinde Öğrenciden Beklentiler ve Öneriler 

SANATSAL YARATICILIK 

FAALİYETLERİ 

Öğrenciden Beklentiler ve 

Öneriler 

Araştırma inceleme  

Var olanı inceleme 

Düşünme   

Ön hazırlık 

Alternatifler üretme  

Gözlem 

Sentezleme  

Deneme Yanılma 

Odaklanma  

Etüt 

Esinlenme  

Sorgulama 

İşin başında olma  

Taklit 
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Sanatsal Üslup ve 

Özgünlük Kazanma 

Yeni bir üslup 

Kişisellik 

Bilgi derinliği  

İlgi 

Bilinç   

Sıra dışı, şaşırtıcı 

Akranlarından sıyrılma  

Var olanı değiştirme 

Sorgulama 

Dışavurum 

Sanat eleştirisi 

 

Çalışmaya katılan öğretim elemanları tarafından sanatsal yaratıcılık faaliyetlerinde öğrenciden 

beklentiler ve öneriler şu şekillerde ifade edilmiştir: araştırma inceleme, var olanı inceleme, düşünme, ön 

hazırlık, alternatifler üretme, gözlem, sentezleme, deneme yanılma, odaklanma, etüt, esinlenme, sorgulama, 

işin başında olma, taklit, sanatsal üslup ve özgünlük kazanma. Öğretim elemanlarının sanatsal üslup ve 

özgünlük kazanmak için öğrencilerden beklenti ve önerileri de şu şekildedir; yeni bir üslup, kişisellik, bilgi 

derinliği, ilgi, bilinç, sıra dışı, şaşırtıcı, akranlarından sıyrılma, var olanı değiştirme, sorgulama, dışavurum, 

sanat eleştirisi. 

Tablo 6: Sanatsal Yaratıcılık Faaliyetlerinde Yaşanan Güçlükler 

SANATSAL YARATICILIK 

FAALİYETLERİ 
Yaşanan Güçlükler 

Hazırbulunuşluk olmayışı 

Görsel zihinsel birikimin eksikliği 

Temel eğitimden eksiklikler 

Kolaya kaçma 

Kopya  

Amacı kavrayamama 

Fikri aktarmada zorlanma  

Çabanın eksikliği 

Yeterli çalışmama 

Yorumlama becerisi eksikliği 

Bilinçsizlik  

Bağımlı olma 

Kararsızlık  

Zihinsel bulanıklık 

Kendini aşamama 

Not kaygısı 

Tekrara düşme 

Felsefi eksiklik 

Motivasyon eksikliği  

 

Çalışmaya katılan öğretim elemanları tarafından sanatsal yaratıcılık faaliyetleride yaşanan güçlükleri 

şu şekillerde ifade edilmiştir: hazırbulunuşluk olmayışı, görsel zihinsel birikimin eksikliği, temel eğitimden 

eksiklikler, kolaya kaçma, kopya, amacı kavrayamama, fikri aktarmada zorlanma, çabanın eksikliği, yeterli 

çalışmama, yorumlama becerisi eksikliği, bilinçsizlik, bağımlı olma, kararsızlık, zihinsel bulanıklık, kendini 

aşamama, not kaygısı, tekrara düşme, felsefi eksiklik, motivasyon eksikliği. Yaşanan güçlüklerin ağırlıkta 

sanat eğitimi alan bireyden kaynaklı ya da bireye yansıyan sorunlardan kaynaklandığı görülmektedir.  
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Tablo 7: Sanatsal Yaratıcılık Faaliyetlerinde Değerlendirme 

 SANATSAL YARATICILIK 

FAALİYETLERİ 
Değerlendirme 

Teknik 

Bütüncül 

İyiden kötüye sıralama

  

Ölçütler 

Amaca uygunluk 

Teknik 

Tasarım kompozisyon 

Leke renk 

Mesaj ileti 

Estetik kaygı 

Özgünlük yaratıcılık 

Çaba özen 

Kavramsal ifade 

 

Çalışmaya katılan öğretim elemanlarının görüşlerinden sanatsal yaratıcılık faaliyetlerinde 

değerlendirme ile ilgili olarak teknik ve ölçüt olarak iki kategori oluşmuştur. Öğretim elemanlarının teknik 

değerlendirme ile ilgili olarak bütüncül ve iyiden kötüye sıralama şeklinde bir yol izlendiği görülmektedir. 

Öğretim elemanlarının değerlendirmede kullandıkları ölçütler de şu şekilde sıralanmaktadır; amaca uygunluk, 

teknik,  tasarım kompozisyon, leke renk, mesaj ileti, estetik kaygı, özgünlük yaratıcılık, çaba özen, kavramsal 

ifade. 

TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonuçlarına göre; görsel sanatlar öğretmenliği öğrencilerinin resim ve grafik alanlarına özgü 

sanatsal yaratıcılıklarının geliştirilmesine yönelik eğitim öğretim faaliyetlerinin odağında öğrenci ve öğretim 

elemanın olduğu görülmektedir. Öğrencilerin rol ve sorumlulukları, öğretim elemanların öğrenciden 

beklentileri sanatsal yaratıcılık sürecinin gerçekleşmesine, faaliyetlerinin oluşturulması ve organizasyonuna 

etki eden önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır.  

Sanatsal yaratımın gerçekleşmesi için öğretim elemanlarının öğrencilerden beklentileri, kendi 

üslubunu yaratma ve özgünlüğe dair birikim ve çalışma sistemini oluşturacak temel zihinsel derinliğe sahip 

olması yönündedir. Aksi durumda lisans düzeyde sanatsal yaratımın gerçekleşmesi, sürdürülebilmesi ve buna 

yönelik faaliyetlerin organizasyonunu yönetmek için öğretim üyeleri kendilerinde gerekli motivasyonu 

bulamamakta ve diğer faktörleri devreye sokamamaktadır. Sanatsal yaratıcılık sürecinde öğrenci üzerine 

odaklanan mevcut durum lisans düzeyinde yenilikçi sanat eğitimi uygulamalarına yönelik de bir öngörü 

sağlamaktadır.   

Öğrencilerin sanatsal yaratım sürecine yönelik görüşlerine ilişkin olarak Baş’ın (2019) farklı bir 

çalışmasında da öğrenci görüşlerinden sanatsal yaratımda bulunan kişinin; mevcut becerileri, birikimi, ruh hali, 

duyguları, motivasyonu, yaratmaya yönelik istediği ve hırsı gibi durumlar sanatsal yaratıma etki eden önemli 

faktörler olduğuna ulaşılmıştır.  

Baş’ın (2019) aynı çalışmasında öğrencilerin öğretim üyesi ile etkileşimde olmak, ondan tavsiyeler 

almak, onun rehberliği ve denetimi öğrencilerin sanatsal yaratım süreçlerini olumlu etkilediğini sonucuna 

ulaşılmıştır. Diğer taraftan öğretim üyesi ile yaşanan kişisel anlaşmazlıklar, olumsuz eleştiriler ve çalışma 

mekânının paylaşımı öğrencilerin bazıları için olumsuz bir faktör olarak ifade edilmiştir.  

Çellek (2002, s.2)’e göre de “yaratıcı insan, yaratıcı süreç içinde geçmişinden, entelektüel 

birikiminden, deneyimlerinden, algılarından, hayal gücünden yararlanarak, çevresini bu bağlamda 
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değerlendirip aktarma yetisi çerçevesinde sezgi ve araştırma ile özgürce yaratıcı ürünler, yapıtlar oluşturur, 

farklı önermelerde bulunur”.  

Araştırmada sanatsal yaratıcılık faaliyetlerinde yaşanan güçlüklerinde de odağında öğrencinin 

yaratımda yaşadığı sorunlar ve kendisine düşen sorumluluklar yer almaktadır. Yine Baş’ ın (2019) benzer 

araştırmayı öğrencilerle yürüttüğü çalışmasında; öğrenciler süreçte yaşadıkları iki önemli problemi, kararsızlık 

ve yaratıma yönelik fikir edinme veya fikir aktarımında zorlanma şeklinde ifade etmişlerdir. Öğrencilerin 

sanatsal yaratım sürecinde yaşadıkları kararsızlık ve yaratıma yönelik bazı zorlukların kaynağını daha önce 

ifade ettikleri sanatsal yaratıma etki eden bir faktör olarak kendi beceri, birikim, ruh hali, motivasyon gibi 

etkenlerin olduğu görülmüştür. Çünkü problemlerin çözüm yolları olarak öğrenciler yine dış etkenlerden daha 

çok kendilerine düşen sorumlulukları ve kendileriyle sınırlı olan önerileri tercih etmektedirler. Bu durum 

sanatsal yaratım sürecinde kişi boyutunun önemini göz önüne sermektedir. “Yaratıcı bir bireyin verimli 

olabilmesi güdüleme ve bireysel özellikleriyle örtüşür” (Çellek, 2002, s.8). 

Bu araştırma çerçevesinde ve onu destekleyen diğer araştırmalarda görüldüğü üzere sanatsal yaratımın 

merkezinde sanat eğitimi alan birey bulunmaktadır. Bireyin yani sanat öğrencisinin temel düzeydeki 

eğitiminden itibaren disipline edilmiş bir birikime sahip olması ve hedefinin hep aynı doğrultuda sürdürmesi 

gerektiği anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda diğer tüm şartların oluşabileceği ve güncel sanata yönelik algı ve 

farkındalığa ulaşılabileceğini söyleyebilir. Hem güncel hem de geleceğin sanatsal yaratım anlayışına 

ulaşabilmek ve söz sahibi olabilmek adına özellikle yükseköğretimde sanatsal yaratım süreçlerinin 

iyileştirilmesi, yeni ortam ve şartların sağlanması için yapılanların ve yapılması gerekenlerin özellikle öğrenci 

düzeyi ve yeterlilikleri üzerinde gündem edilmesi gerekmektedir.  
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ÖĞRETİM DURUMLARINDAKİ KARŞILIĞI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih VEYİS 

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi,  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 

fatih.veyis@atauni.edu.tr 

 

ÖZET 

Çağdaş öğretim yaklaşımları, günümüz eğitim dünyasında öğrenciyi öğrenen olarak merkeze alan, 

öğrencinin ön bilgileri sayesinde yeni bilgilere ulaşabilmesine olanak sağlayan, öğrencinin öğrenme 

faaliyetlerini düzenleyebilmesine imkân tanıyan ve öğrenciye aktif öğrenme ortamları sunan öğretim 

faaliyetlerinin tamamı olarak tanımlanabilir. 2005 yılı itibarıyla eğitim anlayışında meydana gelen değişim ve 

ilerlemeci eğitim felsefesinden beslenen yapılandırmacı anlayış ile birlikte Türk eğitim sisteminde birçok 

düzenleme hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Öğretmen yetiştirme, öğretim programları, öğretim ortamları, ders 

materyalleri ve öğretim yöntem ve tekniklerinin bu yönde düzenlenmesi, öğrenciyi aktif hâle getirecek 

ortamların sağlanması olarak karşımıza çıkmaktadır. Hizmet öncesinde verilen eğitimler vasıtasıyla aktarılan 

birçok çağdaş öğretim yöntem ve tekniğin (yapılandırmacılık, 7E modeli, çoklu zekâ, tartışma, proje tabanlı 

öğrenme, altı şapka uygulaması vb.), hizmet sürecinde Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri tarafından eğitim 

ortamlarında ne düzeyde kullanıldığının tespit edilmesi bu çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir. Çalışmada 

nitel araştırmanın olanaklarından faydalanılarak tanılayıcı durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı 

örnekleme ile belirlenen Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinden, yarı yapılandırılmış görüşme formu vasıtasıyla 

elde edilen veriler, betimsel analize tabi tutularak ilgili probleme ilişkin sonuçlar ortaya konulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Çağdaş öğretim yaklaşımları, Türk dili ve edebiyatı eğitimi  

CONTEMPORARY TEACHING APPROACHES IN TURKISH LANGUAGE AND 

LITERATURE EDUCATION 

ABSTRACT 

Contemporary teaching approaches can be defined as all of the teaching activities in today's world of 

education that center the student as learner, enable the student to access new information through his/her prior 

knowledge, enable the student to organize his/her learning activities and provide active learning environments to 

the student. With the change in education conception and constructivist approach nourished by progressive 

education philosophy as of 2005, many regulations were tried to be implemented in Turkish education system. 

Teacher training, teaching programs, teaching environments, teaching materials and teaching methods and 

techniques are arranged in this direction, providing the environment that will enable the student to become 

active. It is possible to determine the level of use of many contemporary teaching methods and techniques 

(constructivism, 7E model, multiple intelligence, discussion, project-based learning, six hat application, etc.) by 

Turkish language and literature teachers during the service process. The aim of the study determined in this 

study, by using the qualitative research methods, diagnostic case study method was used. The data obtained from 

the Turkish language and literature teachers determined by purposive sampling through semi-structured 

interview form were subjected to descriptive analysis and the results related to the related problem were 

revealed. 

Key words: Contemporary teaching approaches, Turkish language and literature education  
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GİRİŞ 

Geleneksel eğitim yaklaşımında öğretim, herhangi bir uzmanın gerçekleştirebileceği bir 

etkinlik olarak düşünülürken; yeni eğitim yaklaşımında öğretim, yeni anlayışlarla birlikte süreç olarak 

ele alınmakta ve öğretimin ancak bu konuda eğitim alan öğreticiler tarafından gerçekleştirebileceği 

düşünülmektedir (Crisp, 2006). 

Bu noktada, öğretmenin öğrenme-öğretme sürecinde etkili öğrenme çevreleri hazırlama ve 

öğretim etkinlikleri düzenleme gibi öğreticilikle ilgili rolleri ön plana çıkmaktadır. Öğretmenin yeni 

yaklaşımda ön plana çıkarılan bu rolleri etkili şekilde yerine getirmesi ise, alternatif öğretim stratejisi, 

yöntem ve tekniklerini bilme ve bunları uygulama becerisine sahip olmasını gerektirir (Açıkgöz, 2003; 

Bursky, 2002; Şenatalar, 2004). Bu durum öğretmenlerin değişmesini zorunlu kılmaktadır. Ancak 

bunun kolay olmayacağı açıktır. Nitekim günümüzde öğretmenlerin geleneksel yaklaşımlardan 

vazgeçmemeleri, birçok ülkede büyüyen bir eğitim sorunu olarak ele alınmaktadır (Patrick, 2003). 

Günümüzde çağdaş öğretim yaklaşımı olarak benimsenen modern yapılandırmacı düşünce, 

bilginin içsel olarak yorumlanması ve dönüştürülmesi sağlayan ve biliş olarak adlandırılan zihinsel 

faaliyetlere odaklanır (Smith ve Kosslyn, 2017). Bilişsel değişikliğin ancak önceki anlayışların yeni 

bilginin ışığında değişiklik sürecinden geçtiğinde oluşabildiğini vurgulayan Piaget ve Vygotsky’nin 

çalışmalarına dayananan yapılandırmacı kurama göre, öğrenen kişi öğrendiklerini kendisiyle 

bütünleştirmek için karmaşık bilgiyi bireysel olarak keşfetmeli ve dönüştürmelidir (Slavin, 2017). 

Çağdaş öğretim yaklaşımları, günümüz eğitim dünyasında öğrenciyi öğrenen olarak merkeze 

alan, öğrencinin ön bilgileri sayesinde yeni bilgilere ulaşabilmesine olanak sağlayan, öğrencinin 

öğrenme faaliyetlerini düzenleyebilmesine imkân tanıyan ve öğrenciye aktif öğrenme ortamları sunan 

öğretim faaliyetlerinin tamamı olarak tanımlanabilir. 2005 yılı itibarıyla eğitim anlayışında meydana 

gelen değişim ve ilerlemeci eğitim felsefesinden beslenen yapılandırmacı anlayış ile birlikte birçok 

düzenleme hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Öğretmen yetiştirme, öğretim programları, öğretim 

ortamları, ders materyalleri ve öğretim yöntem ve tekniklerinin bu yönde düzenlenmesi, öğrenciyi 

aktif hâle getirecek ortamların sağlanması olarak karşımıza çıkmaktadır. Hizmet öncesinde verilen 

eğitimler vasıtasıyla aktarılan birçok çağdaş öğretim yöntem ve tekniğin (yapılandırmacılık, 7E 

modeli, çoklu zekâ, tartışma, proje tabanlı öğrenme, altı şapka uygulaması, istasyon, görüş geliştirme 

vb.), hizmet sürecinde Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri tarafından eğitim ortamlarında ne düzeyde 

kullanıldığının tespit edilmesi bu çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir. 

YÖNTEM 

Çalışmada nitel araştırmanın olanaklarından faydalanılarak tanımlayıcı durum çalışması 

yöntemi kullanılmıştır. Tanımlayıcı durum çalışması, betimseldir; bir durum hakkında bilgi vermek 

için kullanılır, özellikle okuyucunun bir program veya durum hakkında çok az bilgisi olduğunu 

gösteren bir sebep varsa, buna benzer başka verileri yorumlamaya yardımcı olur (Davey, 2009).   

Amaçlı örnekleme ile belirlenen 26 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşme 

formu vasıtasıyla elde edilen veriler, betimsel analize tabi tutularak bulgular ve sonuca gidilmiştir. 
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   Tablo 1. Araştırma Grubuna Dair Demografik Özellikler 

Cinsiyet f % 

Bayan 14 53,85 

Erkek 12 46,15 

Kıdem 

1-5 yıl 6 23,07 

6-10 yıl 9 34,61 

11-15 yıl 5 19,23 

16 ve üzeri 6 23,07 

Görev Yapılan Okul Türü 

Anadolu Lisesi 6 23,07 

İmam Hatip Lisesi 4 15,38 

Sosyal Bilimler Lisesi 4 15,38 

Fen Lisesi 7 26,92 

Meslek Lisesi 5 19,23 

Toplam 26 100 

 

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 

Yarı yapılandırılmış görüşme formu aşağıdaki soruları içermektedir: 

Çağdaş öğretim yaklaşımı hakkında düşünceleriniz nelerdir? 

Eğitim öğrenci merkezli mi, öğretmen merkezli mi olmalı? Niçin? 

Öğretim ortamında kullandığınız yöntem ve teknikler nelerdir? 

Öğretim ortamında kullandığınız yöntem ve tekniklerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 

Yöntem ve teknik seçiminizi etkileyen faktörler sizce nelerdir? 

Yeni yöntem ve teknikleri hangi yollarla öğreniyorsunuz? 

 
BULGULAR 

 Çağdaş öğretim yaklaşımları hakkında düşünceleriniz nelerdir? 

Öğretmenlere yönelttiğimiz bu soruya ilişkin aldığımız dönütler şöyledir:  

Çağdaş öğretim yaklaşımı çağın gereklerine uygun olarak kullanılması gereken yaklaşımdır 

(Ö1). Çağdaş demek çağa ayak uydurma demektir, dolayısıyla öğretimin çağa ayak uydurmasını 

sağlayan yaklaşımlar denilebilir (Ö8). Çağın yeniliklerine açık olan ve öğrenciyi merkeze alan eğitim 

anlayışı (Ö21). Öğretmenin rehber, öğrencinin ise araştıran, sorgulayan ve sonuca ulaşan konumunda 

olduğu eğitim anlayışı (Ö15). Öğretmenin sınıfta sadece bilgi aktardığı bir anlayıştan öğrencinin 

bilgiyi keşfettiği bir yaklaşıma geçiştir (Ö10). Örneklerde de görüldüğü üzere öğrenciyi aktif hâle 

getiren ve çağın yeniliklerine ayak uyduran öğretim yaklaşımı çağdaş yaklaşım olarak 

değerlendirilmiştir.  
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Eğitim öğrenci merkezli mi, öğretmen merkezli mi olmalı? Niçin? 

 Öğretmen olmalı Öğrenci olmalı 

Cinsiyet 

Bayan 2 12 

Erkek 3 9 

Kıdem 

1-5 yıl 0 6 

6-10 yıl 1 8 

11-15 yıl 2 3 

16 ve üzeri 3 3 

Görev Yapılan Okul Türü 

Anadolu Lisesi 1 5 

İmam Hatip Lisesi 1 3 

Sosyal Bilimler Lisesi 0 4 

Fen Lisesi 0 7 

Meslek Lisesi 3 2 

 

Bence eğitim öğretmen merkezli olmalı, sebebi ise disiplinli ve düzenli bir ortamın ancak 

öğretmen tarafından sağlanacağını düşünüyorum (Ö12). Öğretmen merkezli olmalı, çünkü bizim 

aldığımız eğitim de öğretmen merkezli idi ve daha başarılıydık (Ö26). Öğrenci merkezli olmalı ama 

öğrenci merkezli eğitim kavramının yanlış anlaşıldığını düşünüyorum, aslında eğitim ortamının yani 

öğretme faaliyetlerinin öğrenci merkezli olması gerekirken, bizde öğrenci her istediğini yapmada 

özgürdür diye bir anlayış gelişti (Ö18). Öğrenci merkezli olmalı ama etkinlikler ve öğretim metodları 

bağlamında, yani sadece öğrenci her şeydir deyip öğretmeni ikinci plana atmak olmamalı (Ö 16). 

Öğretim ortamında kullandığınız yöntem ve teknikler nelerdir? 

 
Sınıf İçi Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

 f % 

Anlatım 26 100 

Soru Cevap 26 100 

Öykü Oluşturma/Tamamlama 20 7,69 

Gösteri (Demonstrasyon) 18 69,23 

Drama 18 69,23 

Rol Oynama 15 57,69 

Şiir Yazma 15 57,69 

Münazara 12 46,15 

Akrostiş 10 38,46 

Tartışma 10 38,46 

Beyin Fırtınası 8 30,76 

Örnek Olay 6 23,07 

İstasyon 8 30,76 

Açık Oturum 8 30,76 

Panel 4 15,38 

Probleme Dayalı Öğretim 4 15,38 

Gösterip Yaptırma 4 15,38 

Fikir Taraması 2 7,69 

Altı Şapkalı Düşünme -- -- 

Dedikodu -- -- 
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Pazaryeri -- -- 

Akvaryum -- -- 

Düşün Eşleş Paylaş -- -- 

Sokrat Semineri -- -- 

Sokrat Tartışması -- -- 

Zıt Panel -- -- 

Kollegyum -- -- 

Forum -- -- 

Çalıştay -- -- 

Köşeleme -- -- 

Kartopu -- -- 

Görüş Geliştirme -- -- 

Analoji ve Metafor -- -- 

Argümantasyon -- -- 

Sınıf Dışı Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

 f % 

Ev Ödevi 26 100 

Sergi 6 23,07 

Gezi 6 23,07 

Görüşme 2 7,69 

Gözlem -- -- 

 

 Öğretim ortamında kullandığınız yöntem ve tekniklerin yeterli olduğunu düşünüyor 

musunuz? 

Türk dili ve edebiyatı dersinin anlatma esasına dayandığını düşünüyorum, bu yüzden anlatım 

ve soru cevap yöntemlerini ben çoğunlukla kullanıyorum (Ö2). Yeterli buluyorum, çünkü yöntem ve 

tekniklerin tamamını kullanmak mümkün değil, birkaçını iyi bilip kullanmak bence daha etkilidir 

(Ö11). Yöntem ve teknik bilgimi elbette yeterli buluyorum fakat bunu kullanacak ortamı tam 

anlamıyla bulamıyorum (Ö4).  

Yöntem ve teknik bilgimi yeterli buluyorum, konuya, sınıfa ve zaman göre yöntem ve teknik 

çeşitliliğini sağladığımı düşünüyorum (Ö24). Yeterli buluyorum ama tam anlamıyla tüm yöntem ve 

teknikleri kullanamıyorum (Ö19). Yeterli ama çoğunlukla öğretmen merkezli yöntemleri kullandığımı 

düşünüyorum (Ö7). Yöntem ve teknik bilgimi kitabî yani teorik anlamda yeterli buluyorum fakat 

uygulamada doğrusu kullandığım yöntem ve teknikler sınırlı kalıyor (Ö22). 

Yöntem ve teknik seçiminizi etkileyen faktörler sizce nelerdir? 

Yöntem ve teknik seçimimi etkileyen en önemli unsurun kullanım kolaylığı olduğunu 

düşünmekteyim (Ö4). Bu seçimdeki en önemli faktörün dersin hedefleri ve sınıftaki öğrenci sayısıdır. 

Bunlara göre yöntemimi seçerim (Ö16).Yöntem seçimim yöntemi ya da tekniği bilip bilmeme 

durumuma göre değişiyor (Ö10). Yöntem ve teknik bilgimin yeterli olduğunu dile getirmiştim ama 

bunları kullanımım öğrencilerin hazırbulunuşluğu ve konunun özelliğine göre değişiyor (Ö24). Benim 

yöntem seçimim süre, fiziki imkânlar, öğrenci sayısı ve anlatacağım konuya göre değişiklik gösteriyor 

(Ö13). 

Yeni yöntem ve teknikleri hangi yollarla öğreniyorsunuz? 
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Aslında bu soruya seminerler ve hizmet içi eğitimler demek isterdim ama bu faaliyetlerin 

amacına uygun olarak düzenlenmediğini düşünüyorum. Ben yeni çıkan eğitim kitaplarını ve interneti 

takip ederek yeniliklere ulaşıyorum (Ö21). Hizmet içi eğitimlerle kısmen de olsa öğrendiğimi 

düşünüyorum (Ö18). Seminerler ve hizmet içi eğitimlerle anlatılıyor fakat yeterli olduğunu 

düşünmüyorum (Ö14). Ben eğitim öğretim alanındaki yenilikleri takip edemiyorum çünkü çok hızlı 

değişim var örneğin öğretim programımız son 5 yılda üç defa değişti, şimdi dördüncü kez değişecek. 

Bunu nasıl takip edelim bilmiyorum (Ö8). Eğitimde yenilikleri internet yoluyla takip ediyorum (Ö5). 

Aslında yenilikleri takip etmeyi çok istiyorum ama bunu daha çok internet ve yeni mezun branş 

arkadaşlarımız vasıtasıyla gerçekleştirmeye çalışıyorum (Ö19).  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çağdaş öğretim yaklaşımlarına dair yöntem ve tekniklerin yani öğrenci merkezli yöntem ve 

tekniklerin Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri tarafından ne düzeyde bilinip uygulandığının 

araştırıldığı bu çalışmada;  

Öncelikle hizmet öncesinde verilen veya KPSS’de sadece bilinmesi gerekenler olarak görülen 

birçok yöntem ve tekniğin teorik olarak bilindiği fakat uygulamada ise çok fazla kullanılmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin çağdaş öğretim yaklaşımına dair kavramsal açıklamalarının yani 

teorik açıklamalarının yeterli olduğu fakat uygulamada eksikliklerinin olduğu görülmüştür.  

Eğitim öğretim faaliyetlerinin öğrenci veya öğretmenli merkezli olması gerektiğine dair 

görüşleri değerlendirdiğimizde, görev yapılan okul türünün ve okul başarısının bu düşünceyi etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Meslek lisesinde görev yapan öğretmenlerin disiplini ve kuralları tam anlamıyla 

uygulamanın yolunun öğretmen merkezli eğitim olduğunu dile getirmeleri bu sonuçlardan biridir. Bir 

diğer husus ise meslekteki deneyim arttığında öğretmen merkezli eğitim anlayışına dair düşüncenin de 

arttığı görülmüştür.  

TDE öğretmenlerinin kullandığı yöntem e teknikler incelendiğinde ise öğretmenlerin 

tamamının anlatım ve soru cevap yöntemlerini kullandığı öykü oluşturma, gösteri, drama, rol oynama, 

şiir yazma münazara, akrostiş, tartışma gibi yöntemleri de belli düzeyde kullandığı fakat diğer öğrenci 

merkezli yöntem ve teknikleri ise kullanmadıkları görülmüştür.  

Öğretmenleri genel olarak değerlendirecek olursak teorik olarak yöntem ve teknik bilgisine 

sahip oldukları fakat uygulamada ise eksikliklerinin olduğu görülmüştür. 

Araştırma grubumuzun yöntem ve teknik seçimini etkileyen en önemli hususun yöntemin 

kolaylığı olduğu görülmüştür. Bunun dışında ise yöntem ve tekniklerin seçiminde en etkili faktörün 

dersin hedefleri, öğrenci sayısı ve konunun özelliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin yeni yöntem ve teknikleri öğrenmede ise daha çok interneti kullandıkları 

görülmüştür. Ayrıca hizmet içi eğitimlerin ve seminerlerin güncel olanı veya yeni anlayışları 

aktarmada ya da öğretmede yetersiz görüldüğü sonucuna bu çalışmada ulaşılmıştır.  

Tüm bu sonuçlar ışığında; 
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1) Teorik bilginin veya hizmet öncesi eğitimde alınan bilginin uygulamaya neden 

aktarılamadığı hususlarının araştırılmasının elzem olduğu,  

2) Tüm gelişmelere ön ayaklık etmesi beklenen eğitimin, eğitim alanında yaşanan 

yeniliklere daha hızlı adapte olması gerektiği, 

3) Yaşanan gelişim ve değişimlerin veya çağdaş anlayışın, hizmet içine yansıtılmasının 

önemli olduğu ve bu alanda çalışmaların yapılması gerektiği, önerilerinde 

bulunabiliriz. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile eleştirel 

düşünme düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018 yılında Van ili Gevaş İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 4. Sınıflarında 

öğrenim gören 261 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri Karakelle ve Saraç (2007) tarafından Türkçeye 

uyarlanan Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A Formu, Görücü (2014) tarafından 

geliştirilen Eleştirel Düşünme Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak 

elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı analizler, Parametrik Fark Testleri (t testi ve ANOVA) ve 

Pearson Çift Yönlü Korelâsyon analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda 4.sınıf öğrencilerin üstbiliş 

düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin üstbiliş düzeylerinin cinsiyet, anne eğitim düzeyi 

ve günlük izlenen televizyon süresi değişkenlerine göre farklılaşmadığı baba eğitim düzeyi ve yıllık okunan 

kitap sayısı göre ise farklılaştığı görülmüştür. Araştırmada ayrıca öğrencilerin üstbiliş düzeyleri ile eleştirel 

düşünme becerileri arasında ki ilişkiye dair sonuçlar incelendiği pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu 

görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Üstbiliş, ilkokul öğrencisi, eleştirel düşünme. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the relationship between the metacognitive levels of the primary 

school 4th grade students and their level of critical thinking. Relational screening model was used in the study. 

The study group of the research consisted of 261 students studying in the 4th Grade of the Gevaş District 

National Education Directorate in Van in 2018. The research data were obtained by Karakelle and Saraç (2007), 

the Upper Cognitive Awareness Scale for Children (FFP-A) Form adapted for Turkish, Critical Thinking Scale 

developed by Görücü (2014) and Personal Information Form prepared by the researcher. Descriptive analysis, 

parametric difference tests (t test and ANOVA) and Pearson Bi-Directional Correlation analysis were used to 

analyze the data. As a result of the analyzes, it was seen that the metacognition level of the 4th grade students 

was high. It was seen that the level of metacognition of the students did not differ according to gender, maternal 

education level and daily television time. The study also showed that there is a positive and meaningful 

relationship between students' metacognition levels and their critical thinking skills. 

Keyword: metacognitions, school students, critical thinking. 
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1. GİRİŞ 

Geçmişten günümüze kadar değişen ve farklılaşan eğitim terminolojisinde izah edilmeye 

çalışan olgular bilimsellik süzgecinden geçirilerek belirli akımlar tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. 

Eğitim sistemlerini yönlendiren bu akımlar teknolojik ve toplumsal değişimlerin etkisi ile 

etkinliklerini kaybederek yerlerini yeni akımlara bırakmışlardır. Daha mükemmel ve daha ideal bir 

eğitim sistemi oluşturmaya amaçlayan bu yaklaşımların dayandıkları temel bazı düşünceler vardır. Bu 

düşünceler arasındaki farklılıklar olguların değişik şekillerde açıklanmasını netice vermiştir. Öğrenme 

olgusunun farklı yaklaşımlar tarafından değişik şekillerde açıklanması buna örnek olarak verilebilir. 

Öğrenme olgusunu davranışçılık yaklaşımı bireylerde meydana gelen davranış değişikliği şeklinde 

açıklarken yapılandırmacı yaklaşım bireylerin zihinsel süreçlerinde meydana gelen değişliklere 

odaklanmaktadır. Eğitim yaklaşımlarındaki bu farklılıklar eğitim sistemlerinin farklı temellerde 

yükselmelerine, zenginleşmelerine ve olgunlaşmalarına zemin oluşturmuştur. Modern eğitim 

yaklaşımlarının temel aldıkları felsefi ve idealist anlayışlar daha özgürlükçü, kendi kendine öğrenen, 

gerçekleştirdikleri etkinliklerin farkında olan ve bu süreçleri kontrol edebilen bireyler yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır. Özellikle son yıllarda bireylerin zihinsel süreçlerini daha iyi nasıl yönetebilecekleri 

konusunda farklı stratejiler denenmektedir. Uygulanan bu stratejiler aslında belirli bir öğrenme 

aktivitesinin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsayan bilişsel bir süreçten ibarettir. 

Tüm bu süreçlerin doğru bir şekilde yönetilebilmesi ise üst bilişsel bir yetenek gerektirmektedir. 

Öğrenme aktiviteleri sırasında üst bilişsel stratejilerin etkin bir şekilde kullanılması öğrenme 

süreçlerin kontrol edilebilmesinde kritik bir rol oynamaktadır.  

Bilişsel süreçlerin kontrol edilmesi ya da bilişsel süreçlerin farkında olunması şeklinde 

tanımlanan üst biliş kavramı aslında bu tanımlardan çok daha fazlasını ifade etmektedir. 17. yüzyılda 

eski yunanlılar tarafından felsefi bir terim olarak kullanılan üstbiliş, eğitim psikolojinde 1970‟li 

yılların sonlarına doğru ilk kez John Flavell tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Flavell(1979) üst 

bilişi, kişinin kendi bilişsel süreçleri hakkındaki bilgisi ve bu bilgiyi bilişsel süreçlerini denetlemek 

için kullanılması şeklinde tanımlamıştır. Üstbiliş kavramı daha sonraki yıllarda Reeve ve Brown 

(1985)  tarafından  bireyin kendi bilişsel süreçlerini kontrol edebilme ve yönlendirebilme yeterliliği; 

Sternberg’ (1988)  tarafından bireyin problem çözmesinde planlama, izleme ve değerlendirmenin 

kullanıldığı yüksek düzeyde bir yönetsel süreç; Shanahan  (1992) tarafından  bilişsel aktivitenin 

anlaşılması ve kontrol edilmesi şeklinde tanımlanmıştır ( akt:özsoy, 2008). Üstbilişsel farkındalık 

kısaca bireyin bilgi birikiminin farkında olması, kendi öğrenme stratejilerini bilmesi ve bu süreçlerinin 

tamamını kontrol etmesini kapsamaktadır (Bağçeci, Döş ve Sarıca, 2011). Bu farkındalığı bireylere 

kazandırmak için kullanılabilecek birçok strateji vardır. Bu stratejileri kullanan bireylerin üstbilişsel 

farkındalık düzeylerinin artmış olduğu yapılan birçok araştırma neticesinde anlaşılmıştır. Stratejilerin 

kullanımına başlanmadan önce bireyin üstbilişsel farkındalık düzeyinin belirlenmesi sürecin daha 

sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayacaktır. 

Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde önemli bir etken olarak kabul edilen üstbilişin aynı 

zamanda öğrencilerin öz düzenleme becerilerinin gelişiminde, problem çözme ve eleştirel düşünme 

kabiliyetlerinin artmasında da önemli bir rol oynadığı bilinmektedir (Akın, 2006). Üstbiliş farkındalığı 

yüksek düzeyde olan öğrenciler öğrendiklerini doğru olarak değerlendirebilmeleri, öğrenme 

hedeflerini gözden geçirebilmeleri ve bu bilgileri daha sonraki öğrenme süreçlerinde yeniden nasıl 

kullanabileceklerini bilmeleri üstbilişsel farkındalık gerektirmektedir (Rincongallardo, 2009). 
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Öğrencilerin bu farkındalığa sahip olup olmadıklarının bilinmesi öğrenme süreçlerinde izlenecek olan 

öğretim stratejilerin belirlenmesinde ölçüt olacaktır.    

Öğrencilerin üstbilişsel becerilerinin geliştirilmesi daha önceden bildiklerini uygulamalarına 

ve kendi düşüncelerine değer biçerek (Norris, 1985)  eleştirel düşünmelerine katkı sağlamaktadır. 

Eleştirel düşünme becerisine sahip öğrenci, düşünce süreçlerinin farkında olarak başkalarının düşünme 

süreçlerini inceler ve öğrendiği bilgileri günlük yaşamda uygulayabilir (Cüceloğlu, 1993). Ayrıca 

öğrencilerin tarafsız düşünme, zihinsel düşünmeyi geliştirme, duygu ve düşünce arasındaki ilişkiyi 

anlayabilmesi için eleştirel düşünme kabiliyetlerini kullanması gerekmektedir (Şahinel, 2002). 

Öğrencilerin birçok açıdan gelişimine katkı sağlayan eleştirel düşünme düzeylerinin belirlenmesi ve 

bu düzeylere uygun eğitim-öğretim stratejilerinin seçilmesi öğrencilerin eleştirel düşünme 

yeteneklerinin gelişimine katkı sağlayacaktır. Öğrencilerin zihinsel gelişimlerinde bu kadar önemli 

olan üstbiliş ve eleştirel düşünme kavramları arasındaki ilişkinin belirlenmesi eğitim öğretim 

süreçlerinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinden ders müfredatına kadar birçok eğitim 

sürecini etkileyecektir. 

Literatürde ilkokul öğrencilerinin üst bilişsel farkındalıklarını belirlemeye yönelik sadece tek 

bir çalışmanın var olduğu ayrıca benzer şekilde ilkokul öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerini 

belirlemeye yönelik de sadece tek bir çalışmanın yapılmış görülmüştür. Bu iki alana yönelik olarak 

yapılmış olan araştırma sayısının bu kadar az olması ve bu iki önemli kavramın birbiriyle olan 

ilişkisini açıklamaya yönelik herhangi bir araştırmanın olmaması büyük bir eksiklik olarak 

görülmüştür. İlkokul öğrencilerinin üst bilişsel farkındalıklarının ve eleştirel düşünme yeteneklerinin 

belirlenmesi bu öğrencilere yönelik yapılacak olan eğitim öğretim çalışmalarına öncülük edecektir. Bu 

amaçla ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş farkındalık düzeylerinin belirlenmesi ve bu farkındalık 

düzeyi ile eleştirel düşünme yetenekleri arasındaki ilişkinin incelenmesine ihtiyaç olduğu düşünülerek 

çalışma uygulanmıştır. 

1.1.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile eleştirel 

düşünme düzeyleri arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu 

genel amaç doğrultusunda ayrıca öğrencilerin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile bazı 

sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişki de incelenmiştir. 

2.YÖNTEM 

Bu araştırmada, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel 

tarama modeli, iki veya daha çok değişken arasında birlikte değişimin varlığını veya değişimin 

derecesini belirlemeyi amaçlayan bir araştırma modelidir (Cohen, Manion and Morrison, 2000).  

2.1. Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini 2018 yılında Van ili Gevaş ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 

devlet okullarının 4. Sınıflarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 

ise sosyal ve ekonomik bakımdan farklı özelliklere sahip 261 öğrenci oluşturmaktadır. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

937 

2.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama araçları olarak, Sperling, Howard, Miller ve Murphy (2002) 

tarafından 3.-9. Sınıf öğrencilerinde üst bilişsel becerileri ölçmek amacıyla geliştirilen ve Karakelle ve 

Saraç (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan “Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) 

ve A Formu ” ile Görücü (2014) tarafından geliştirilen 17 maddelik Eleştirel Düşünme Ölçeği 

kullanılmıştır. Çocuklar için üst bilişsel farkındalık ölçeği a formunun güvenirliğini belirlemek 

amacıyla Cronbach Alpha değeri hesaplanmış ve .72 olarak bulunmuştur.   Ölçek tek faktörden 

oluşmakta ve üstbilişsel beceri düzeyini belirlemek üzere toplam puan üzerinden değerlendirme 

yapmaktadır. 

Eleştirel Düşünme Ölçeğinin bu araştırmada hesaplanan Cronbach Alpha değeri hesaplanmış 

ve .70 olarak bulunmuştur.Bu ölçekten alınabilecek en düşük ve en yüksek puan ile ölçek orta puanı 

(51) göz önünde bulundurularak ve ayrıca benzer ölçeklerin puan aralıkları değerlendirilerek puan 

aralıkları şu şekilde belirlenmiştir; 17-34 puan: Çok düşük,  35-50 puan: Düşük, 51-68 puan: Orta, 69-

85 puan: Yüksek. Bir katılımcının ölçeğin tüm maddelerinden aldığı puanların toplamı, o bireyin 

eleştirel düşünme ölçeğinden aldığı toplam puandır. Eleştirel Düşünme Ölçeğinden en az 17, en çok 

85 puan alınabilir. 

2.3. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde tanımlayıcı analizler (aritmetik ortalama, standart sapma, standart hata, 

frekans, varyans, yüzde), ), parametrik fark testleri (t testi ve ANOVA), ve Pearson Çift Yönlü 

Korelâsyon analizi kullanılmıştır. 

3. BULGULAR 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular açıklanmadan önce araştırma grubuna yönelik bazıs 

sosyodemografik bilgilerin paylaşılması araştırmanın bir bütünlük içerisinde incelenmesine katkı 

sağlayacaktır. Bu nedenle öncelikli olarak araştırmaya katılan araştırma grubuna ait bazı 

sosyodemografik bilgiler Tablo 1. ‘de sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırma Grubuna Ait Bazı Sosyodemografik Bilgiler 

Değişken Düzey N  % 

Cinsiyet 
Erkek 122 49.8 

Kadın 123 50.2 

Anne Eğitim Düzeyi 

Okuma Yazma Bilmeyen 75 30.6 

İlkokulu  72 29.4 

Ortaokul 20 8.2 

Lise 22 9.0 

Üniversite 8 3.9 

Fikrim Yok 48 19.6 

Baba Eğitim Düzeyi 

 

Okuma Yazma Bilmeyen 16 6.5 

İlkokulu  54 22.0 
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Araştırmaya katılan çalışma grubu incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet 

sayılarının hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. Çalışma grubundaki öğrencilerin baba eğitim 

düzeyleri, anne eğitim düzeylerine göre daha dengeli bir dağılım göstermektedir. Çocukların büyük bir 

kısmının yıllık 15’den daha fazla sayıda kitap okuduğu ve 1 saatten daha az televizyon izledikleri 

analiz sonuçlarına yansımıştır.  

Araştırma bulgularında öncelikli olarak öğrencilerin üstbiliş düzeylerine dair bulgular 

paylaşılmıştır. Daha sonra öğrencilerin üstbiliş düzeylerinin bazı sosyodemografik değişkenlere göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı incelenerek öğrencilerin üstbiliş düzeyleri ile eleştirel düşünme becerileri 

arasındaki ilişki ele alınmıştır. 

3.1. Üstbiliş Düzeyine İlişkin Bulgular 

İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeylerini belirlemek amacıyla 12 maddeden oluşan 

“Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği- A Formu” kullanılmıştır. Bu ölçekten elde edilen 

düşük puanlar üstbiliş düzeyinin düşüklüğünü, yüksek puanlar ise üstbiliş düzeyinin yüksekliği 

göstermektedir. Bu ölçekte alınacak en yüksek ortalama puan 3 ve en düşük ortalama puan 1’dir.  

Araştırmada elde edilen verilerin analizleri sonucunda İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş 

düzeylerinin yüksek düzeyde ( X = 2.35 ) olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan ilkokul 4.sınıf 

öğrencilerinin üstbiliş düzeyleri, en yüksek ve en düşük puanlar, aritmetik ortalama ve standart sapma 

sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Düzeyleri, En Yüksek ve En Düşük Puanlar, 

Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Sonuçları 

 

Ortaokul 33 13.5 

Lise 45 18.4 

Üniversite 41 16.7 

Fikrim Yok 56 22.9 

Yıllık Okunan Kitap Sayısı 

5 ve daha az       43     17.6 

6-10 arası 39 19.2 

11-14 arası 38 15.9 

15 ve daha fazla 116 47.3 

Günlük Televizyon İzleme 

Süresi 

1 saat ve daha az 149 60.8 

2-3 saat 60 24.5 

4-5 saat 18 7.3 

5 saat ve daha çok 18 7.3 

Toplam 245 100 

 N Min. Max. X  ss 

İlkokul 4.sınıf 

Öğrencilerinin Üstbiliş 

Düzeylerini 

       245     1.58      3.00    2.35        0.26257 
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İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeylerini ölçekten aldıkları en düşük ortalama puanın 

1.58(düşük düzey Üstbiliş ve en yüksek ortalama puanın 3 (yüksek düzey Üstbiliş) olduğu 

görülmüştür. İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeylerine ait puan ortalamalarının 2.35 (yüksek 

düzey Üstbiliş) olduğu görülmüştür 

3.2. Üstbiliş Düzeyi Ve Cinsiyet     

Araştırmaya katılan ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeylerinin cinsiyet değişkenine 

göre aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Aritmetik 

Ortalama, Standart Sapma ve t-testi Sonuçları 

Cinsiyet   N X    ss  sd      t    p 

Erkek  122 2.36 0.23 243 0.359 0.720 

Kız 123 2.34 0.28 243   

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeyleri 

cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. t(243)= 0.359, 

p>0.720.  

3.3. Üstbiliş Düzeyleri Ve Anne Eğitim Düzeyi 

Araştırmaya katılan ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeylerinin anne eğitim düzeyi 

değişkenine göre aritmetik ortalama, standart sapma ve Anova testi sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Düzeylerinin Anne Eğitim Değişkenine Göre 

Aritmetik Ortalama, Standart Sapma Ve Anova Testi Sonuçları 

Anne Eğitim 

Düzeyi 
NN 

X

X  
sss 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Top. 

Kareler 

Ort. 
F p Fark 

Okuma Yazma 

Bilmiyor 75 2,28 0,25 
Gruplar İçi 16.152 0.134 11.98 0.082 -- 

İlkokul  
72 2,40 0,27 

Gruplar 

Arası 
0.670 0.068    

Ortaokul 20 2,35 0,20 Toplam 16.822     

Lise 22 2,40 0,25       

Üniversite  8 2,42 0,26       

Fikrim Yok 48 2,34 0,25       

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş 

düzeylerinin anne eğitim düzeyleri değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. F(5.239)= 1.98, p>0.082. 

3.4. Üstbiliş Düzeyleri Ve Baba Eğitim Düzeyi 

Araştırmaya katılan ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeylerinin baba eğitim düzeyi 

değişkenine göre aritmetik ortalama, standart sapma ve Anova testi sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 
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Tablo 5. İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Düzeylerinin Baba Eğitim Değişkenine Göre 

Aritmetik Ortalama, Standart Sapma Ve Anova Testi Sonuçları 

Baba Eğitim 

Düzeyi 
N X  ss 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Top. 

Kareler 

Ort. 
   F p Fark 

Okuma Yazma 

Bilmiyor 
16 2,27 0,20 Gruplar İçi 15.969 0.067 22.55 00.02 -- 

İlkokul  54 2,27 0,27 
Gruplar 

Arası 
0.853 0.171   -0,00 

Ortaokul 33 2,33 0,27 Toplam 16.822    -0,06 

Lise 45 2,42 0,26      -0,15 

Üniversite  41 2,42 0,26      -0,15 

Fikrim Yok 56 2,35 0,24      -0,08 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeyleri 

babalarının eğitim düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. F(5.239)= 

2.55, p<0.028. 

3.5. Üstbiliş Düzeyi  ve Yıllık Okunan Kitap Sayısı 

Araştırmaya katılan ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeylerinin yıllık okunan kitap 

sayısı değişkenine göre aritmetik ortalama, standart sapma ve Anova testi sonuçları Tablo 6’da 

sunulmuştur. 

Tablo 6. İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Düzeylerinin Yıllık Okunan Kitap Sayısı  Değişkenine 

Göre Aritmetik Ortalama, Standart Sapma Ve Anova Testi Sonuçları 

Yıllık Okunan 

Kitap Sayısı 
N X  ss 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Top. 

Kareler 

Ort. 
   F p Fark 

5 ve daha az 43 2,26 0,21 Gruplar İçi 15.757 0.065 5.42 0.00  

6-10 adet 47 2,28 0,26 
Gruplar 

Arası 
1.065 0.355    

11-14 adet 39 2,35 0,24 Toplam 16.822     

15 ve daha çok 116 2,41 0,26       

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeyleri 

yıllık okudukları kitap sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. F(3.241)= 

5.42, p<0.00. 

3.6. Üstbiliş Düzeyi  ve Günlük Televizyon İzleme Süresi 

Araştırmaya katılan ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeylerinin günlük televizyon 

izleme süresi değişkenine göre aritmetik ortalama, standart sapma ve Anova testi sonuçları Tablo 7’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 7. İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Düzeylerinin Günlük Televizyon İzleme Süresi 

Değişkenine Göre Aritmetik Ortalama, Standart Sapma Ve Anova Testi Sonuçları 

Günlük 

Televizyon İzleme 

Süresi 

N X  ss 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Top. 

Kareler 

Ort. 
   F p Fark 

1 saat ve daha az 149 2,36 0,25 Gruplar İçi 16.432 0.068 1.904 0.12    - 

2-3 saat 60 2,37 0,28 
Gruplar 

Arası 
0.390 0.130    

4-5 saat 18 2,33 0,20 Toplam      

5 saat ve daha 

fazla 
18 2,21 0,23       

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeyleri 

günlük izledikleri televizyon süresine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

F(3.241)= 1.90, p>0.12. 

3.7. Üstbiliş Düzeyi İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki 

Araştırmaya katılan ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeyleri ile eleştirel düşünme 

becerileri arasındaki ilişkiye dair sonuçlar Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8. İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Düzeyleri İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki 

İlişkiye Dair Pearson Çift Yönlü Korelâsyon Analiz Sonuçları 

                               Eleştirel Düşünme Becerileri 

 Üstbiliş Düzeyi 0.415 (**) 

 **P<0.00 

Tablo 8’de yer alan veriler incelendiğinde, ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeyleri ile 

eleştirel düşünme becerileri arasında pozitif yönlü, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu 

görülmektedir (r= 0.415,  p<0.00). 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile eleştirel 

düşünme becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada ayrıca öğrencilerin üstbiliş düzeylerinin 

cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, yıllık okunan kitap sayısı ve günlük izlenen 

televizyon süresi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırmanın 

sonuçlarına göre 4.sınıf öğrencilerin üstbiliş düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. 

Öğrencilerin üstbiliş düzeylerin yüksek olması öğrencilerin bilişsel süreçlerini planlayarak kontrol 

edebilmelerinin bir göstergesidir. Ayrıca öğrencilerin üstbiliş düzeylerinin yüksek olması öğrencilerin 

özdüzenleme, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimi hakkında pozitif ipuçları 

vermektedir ( Akın, 2006).  

Araştırmada ayrıca öğrencilerin sahip oldukları bazı sosyodemografik özellikleri ile üst biliş 

düzeyleri arasındaki ilişki de ele alınmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin üstbiliş 

düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Literatür incelendiğinde üstbiliş 
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düzeyi ile cinsiyet arasındaki farka ilişkin yapılan araştırmalardan değişik sonuçların çıkmış olduğu 

görülmektedir. Yapılan bazı araştırmalarda cinsiyetler arası fark bulunmazken (Sonleitner, 2001; 

Hong, 2008; Kummin ve Rahman, 2010;  Çeçen ve Alver, 2011; Dilci ve Kaya, 2012; Erdoğan ve 

Dikicigil, 2018) bazı araştırmalarda erkeklerin (AL-khayat, 2012) bazı araştırmalarda ise  kadınların 

(Demir ve Kaymak-Özben, 2011; Bağçeci, B., Döş, B. ve Sarıca, R.(2011); Ateş, 2013 ) üstbiliş 

düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 

Araştırmanın bulgularına göre 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeyleri anne eğitim düzeyi 

değişkenine göre farklılaşmadığı ancak baba eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde farklılaştığı görülmüştür. Böyle bir sonuç aile yapıları ile ilişkili olabilir. Aile içi statü ve 

statüye bağlı olarak roller,  ailedeki işbölümü ve otoritenin bireyler üzerindeki etkisi yadsınamaz bir 

gerçektir.(Erol, 1992). Ülkemizdeki aile yapıları incelendiğinde toplumun büyük bir çoğunluğun 

geleneksek aile yapısına sahip olduğu görülmektedir. Geleneksel ailelerde otorite,  güç ve karar verme 

mekanizması erkekte toplanmakta ve aile yapılarında karar verme yetkisi evin reisi olan babadadır 

(Çelebi, 1993). Üstbilişin bireylerin karar verme, planlama, tahminde bulunma, çıkarımlar yapma gibi 

birçok yönetsel işlevi barındırdığı göz önüne alındığında ailede bu işlerin çoğunluğunu yöneten 

babanın bu yönüyle daha fazla rol model alınabileceği ve bireylerin üstbiliş düzeylerini 

etkileyebileceği düşünülmektedir. 

Araştırmanın bulgularına göre ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeyleri, yıllık 

okudukları kitap sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Yapılan 

analizler sonucunda yılda 15 ve daha fazla kitap okuyanlar ile yılda 5 ve daha az kitap okuyanlar 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu sonuca dayalı olarak ilkokul 4. Sınıf 

öğrencilerinin kitap okuma sıklıklarının üstbilişsel düzeyleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

Literatürde yer alan araştırmalar incelendiğinde birçok araştırma (Çöğmen, 2008; Karasakaloğlu, 

Saracaloğlu ve Özelçi-Yılmaz, 2012; Aybek ve Aslan, 2016) sonucunun araştırmamız ile benzerlik 

gösterdiği ve araştırmamızı desteklediği görülmektedir. Kitap okuyan çocukların problem çözme, 

mantık yürütme ve yaratıcılık yetenekleri gelişme imkânı bulur. Bu durumu kitap okumayan 

çocuklarda tam tersi bir şekilde düşünme fonksiyonunda körelme, fikir üretmede gerileme ve kendini 

ifade etme becerilerinde yetersizlik şeklinde kendini gösterir. Kitap okuma çocukların özellikle 

zihinsel düşünme becerilerinin gelişimine birçok katkı sunmaktadır. Bu nedenle çocukların okudukları 

kitap sayısı ile zihinsel süreçlerini yönetme ve kontrol edebilme becerilerinin aynı yönde olması 

beklenen bir durumdur.  

Araştırmanın sonuçlarına göre ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeyleri günlük 

televizyon izleme süresine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Araştırma 

grubundaki öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun(149 öğrenci) 1 saatten daha az televizyon izledikleri 

görülmüştür. Öğrencilerin televizyon izleme sürelerinin benzer olmasından dolayı televizyon izleme 

süreleri ile üstbiliş düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın oluşmadığı düşünülmektedir.  

Araştırmaya katılan ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeyleri ile eleştirel düşünme 

becerileri arasındaki ilişkiye dair sonuçlar incelendiği pozitif yönlü orta düzeyde  (r= 0.415) bir 

ilişkinin olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeyleri ile 

eleştirel düşünme becerileri arasında doğru orantı vardır. Öğretmen adaylarının üstbilişsel inançları ile 

eleştirel düşünme becerilerinin incelendiği araştırmada (Semerci ve Elaldı, 2014) öğretmen adaylarının 
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üstbiliş inançları ile eleştirel düşünme becerileri arasında düşük düzeyde anlamlı bir farklılığın ortaya 

çıktığı görülmüştür. Üstbiliş düzeyi yüksek bireylerin zihinsel süreçlerini yönetebilmeleri ve kontrol 

edebilmeleri için sürekli olarak bir sorgulama ve eleştirme durumunda olmaları gerekmektedir. 

Birbirine bu kadar yakın olan bu kavramların birbirinden kayıtsız kalması mümkün değildir. Karşılıklı 

olarak birbirini besleyen bu iki kavramın bireylerin gelişimlerine ortak katkı sağladığı bilinmektedir. 

Bu nedenle özelikle eğitim sürecinin ilk basamaklarından başlanarak çocukların üstbiliş ve eleştirel 

düşünme becerileri desteklenmelidir.  Eğitimli bireylerin sahip olması gereken en temel bilişsel 

becerilerden biri olan eleştirel düşünme  (NCEE, 1988) becerisini kazanmış bireylerin karmaşık 

düşünceler içinde bocalamadan doğru tercihlerde bulunmaları beklenir. Bu nedenle bilgi üretiminin 

kaynağı sayılan eleştirel düşünme becerisi sosyal problemlerin çözülmesinde etkin olarak 

kullanılmalıdır. Toplumsal uzlaşının ve birlikteliğin gelişmesinde kilit rol oynayan eleştirel düşünme 

becerisi (Norris, 1985) bireylere küçük yaşlardan itibaren kazandırılırsa toplumdaki farklılıklar 

zenginliklere dönüşecektir. Çocuklara bu iki becerinin (üstbiliş ve eleştirel düşünme) 

kazandırılabilmesi için ebeveynlerin ve öğretmenlerin yerine getirmeleri gereken bir takım 

yükümlülükler vardır. Bu yükümlülüklerin en önemlisi bireylere eleştirel düşünebilme ve üstbiliş 

becerilerini kullanabilecekleri imkân ve fırsatlarının sunulmasıdır. Eğer bu şartlar oluşturulup 

desteklenirse üstbiliş düzeyi yüksek ve eleştirel düşünme becerisine sahip bireyler yetişecektir. 
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ÖZET 

Bu çalışma, dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığının, eleştirel düşünme becerisi anne – baba 

eğitim düzeyi ile arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için yapılmıştır. Çalışma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 

Giresun il merkezindeki Namık Kemal İlkokulunun 4. sınıfta eğitim gören olan 129 öğrenci ile yapılmıştır. 

Çalışma ilişkisel tarama yöntemi ile tasarlanmıştır. Araştırma verileri, “kişisel bilgi formu” ve Görücü (2014) 

tarafından geliştirilen ve geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılan “eleştirel düşünme ölçeği” ile elde edilmiştir. 

Çalışma neticesinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Anne eğitim 

düzeyleri ilkokuldan üniversiteye doğru gittikçe eleştirel düşünme puanları da artmıştır. Eğitim düzeyi üniversite 

olan annelerin öğrencilerinin eleştirel düşünme becerisi anne eğitim düzeyi ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 

olan öğrencilerin eleştirel düşünme becerisinden daha yüksektir ve elde edilen fark anlamlıdır. Baba eğitim 

düzeyleri ilkokuldan üniversiteye doğru gittikçe eleştirel düşünme puanları da artmıştır. Çoklu karşılaştırma 

tablosuna göre eğitim düzeyi üniversite olan babaların öğrencilerinin eleştirel düşünme becerisi baba eğitim 

düzeyi ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde olan öğrencilerin eleştirel düşünme becerisinden daha yüksektir ve 

elde edilen fark anlamlıdır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi ile okunan kitap sayısı arasında ilişki anlamlı 

olarak elde edilmiştir (p=,000). Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi ile okudukları kitap sayısı arasındaki 

pearson korelasyon katsayısı (r) 0,910 olarak elde edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Eleştirel Düşünme Becerisi, Okuma Alışkanlığı 
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GİRİŞ 

İnsanın dünyaya gelmesi ile beraber düşünme serüveni başlar. Düşünce, insan büyüdükçe ve 

geliştikçe doğrudan veya dolaylı olmak üzere geliştirilebilen insana ait bir özelliktir. Düşünebilme 

özelliği insana ait bir durumdur. (MEB, 2007). 

Düşünme, insanlar ile diğer canlıları ayıran en önemli özelliklerin başında gelmektedir. 

Bireylerin daha bilinçli ve mutlu yaşamalarına, karşılaştıkları problemleri daha kolay ve en akıllıca 

yolla çözmelerine, toplumsal ve bireysel gelişmelerine yardımcı bir etkenolarak bilinen düşünme, 

birey için önemli bir özelliktir. Kişi, hayatın amacını belirlemek, bu yolda bir amaca ulaşmak için 

hedeflerini ortaya koymak ve mantıklı kararlar almak için düşünür (Chaffee, 1994, 2). 

Milli Eğitim Bakanlığı 2003 yılı ile berabereğitim öğretim programlarında önemli adımlar 

atmıştır. Yeni eğitim programları klasik davranışçılığı geri plana atarak; yapılandırmacılık, beyin 

temelli öğrenme, çoklu zeka gibi yaklaşımları önemsemiş ve öğretmen merkezli bir yaklaşımdansa, 

öğrenci merkezli bir yaklaşıma göre planlanmıştır (Akar, 2007; Yağcı, 2008).  

Eleştirel kelimesinin İngilizce anlamı "critical" ; yargılama, ayırt etme değerlendirme 

anlamlarını ifade eden Yunanca "kritikos" kelimesinden türemiş, Latince'ye "criticus" olarak 

aktarılmış ve bu şekilde diğer dillere dağılmıştır (Kaya, 1997). Eleştirme, bir durumu iyi ve kötü 

yönleriyle değerlendirme anlamı taşımaktadır. Eleştirel düşünme kavramı Sokrates'e kadar 

uzanmaktadır. Bu kavram önceden, felsefe yoluyla davranışlarımıza rehberlik etmeyi amaçlayan 

mantıklı düşünme olarak bilinmekteydi. Zamanla olayların doğru bir şekilde tanımlanması ile eleştirel 

düşünme artık kapsamlıca tanımlanmıştır (Kaya 1997). Eleştirel düşünme, psikoloji ve felsefe ana 

disiplinlerinin ilgi alanına girmektedir. Akınoğlu'na göre (2001) Felsefi yaklaşım, düşünme değerleri, 

insan düşüncesi ve yansız bir dünya bakış açısı için gerekli olan bilişsel özellikler ile ilgilenirken, 

psikolojik yaklaşım, düşünmenin ne olduğu, nasıl geliştirilebileceği ve eleştirel düşünme merkezli 

problem çözme yetileriyle ilgilenmektedir. 

Slattery (1990), eleştirel düşünme, soru sorma, problemi tanıma, kanıtları araştırma, ihtimal ve 

ön kabulleri analiz etme, duygusal çıkarımda bulunmama ve genellemeden kaçınma, farklı yorumları 

dikkate alma ve bilinmeyene karşı imtiyaz gösterme önem arz eder. Decaroli (1973)’ye göre eleştirel 

düşünmede birbirini tamamlayan yedi beceri öne çıkmaktadır.  

Kişilerin eleştirel düşünme yetisine sahip olmayı önemli kılan başka bir sebep bilgi 

patlamasıdır. Çağımızda bilgi hızla artmaktadır. Tüm bilgileri eğitim programlarına dahil etmek ve 

öğrencilere aktarmak çok zordur. Bu yüzden öğrencilere eleştirel düşünme becerisi kazandırılması, 

öğrencilerin doğru bilgiye doğru yolla ulaşma ve ulaştıkları bilgiyi anlama ve kullanma yeteneği 

üzerinde durulmalıdır (Aybek, 2010, s. 30).Öğrenciler doğru bilgiye ulaşıp ulaştıkları bilgilerden 

fayda sağlayabilirse kendilerini geliştirebilirler. Böylece öğrenciler günümüzün getirdiği şartlara daha 

kolay uyum sağlar ve ülkenin gelişimine de katkıları olur. 

Eleştirel düşünme ile okumayı birbirinden ayrı tutmak pek mümkün değildir. Okuma 

kavramının birçok farklı tanımı vardır. Araştırmalar neticesinde ortaya çıkan tanımların bazıları 

şunlardır: Küçük’e (2012, s. 69) göre, ‘‘…Okuma, ortak bir akılla belirlenmiş sistemin algılanması, 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

947 

anlamlandırılması işlemidir.’’İyibilgin’e (tarihsiz, s. 5) göre, “Okuma, dilbilgisi kuralları dikkate 

alınarak birtakım sembollerle ifade edilen mesajların, duyu organlarımız yolu ile algılanarak 

beynimizce anlamlandırılmasıdır.” Tazebay’a (1995) göre, “Okuma basılı ve yazılı bir sayfayla 

iletişime girerek, iletiyi kavramaktır. Gözlerin ve ses organlarının bir takım hareketlerinden ve zihnin 

anlamasını içeren karmaşık bir etkinlik olan okuma, bir yazının harflerini, sözcüklerin tanıma ve 

anlamlarını kavramaktır. ”Coşkun’a (2002) göre, “ Okuma, görme, dikkat, algılama, hatırlama, 

seslendirme, anlamlandırma, sentezleme, çözümleme ve yorumlama gibi birçok etkenden oluşan, 

karmaşık zihinsel bir süreçtir.” (Coşkun, 2002, s. 231. http://www.tubar.com.tr). Çelik ve Ergin’e 

(2006, s. 32) göre, ‘‘Okuma, yazılı bir materyalin gözlerimiz vasıtasıyla kaydedilip beyne iletilmesi ve 

beyinde anlamlandırılmasıdır.’’ Kişilerin bilgi haznelerini zenginleştirmeye yarayan, öğrenmenin 

temel aracı okumadır (Özdemir, E., 2007, s. 18-19). Alışkanlık ise ‘‘… Yaşantımızın belli 

dönemlerinde içselleştirdiğimiz duygu ve düşüncelerin etkisiyle yapmaya başladığımız davranışların, 

belli bir süre sonra planlanmadan yapılmasıdır’’ (Küçük, 2012, s. 81). Alışkanlık ve okuma kavramları 

ile ortaya çıkan okuma alışkanlığı terimi ve okumanın alışkanlığa nasıl yol açacağı ise bu yolla 

açıklanabilir. Kayalan (1994): Tekrarlayarak kolayca yapabilmek; okumayı tekrarlamak ve bunu farklı 

okuma metinlerinde sağlayabilmek gerekmektedir. Okumayı alışkanlığa dönüştürmek için farklı 

türlerden okuma metinlerini, kitabı, yayını benimseyerek okumak, mümkün kabul ederek sürekli 

yapmalıdır. Dünyayı, çevreyi ve kendini daha iyi anlamak için okumayı en temel araç olarak görmek 

ve kullanmak önemlidir. Okuma, yinelemek yadırgamaz duruma gelmek ve sürekli okumayı ister 

olmak gibi üç boyutu içermek şartıyla alışkanlık halini alacağı anlaşılmaktadır (Kayalan, 1994, s. 14-

15).  

Günümüzde bireylerde bulunması şart görülen eleştirel düşünme becerisi; bireyin kendisine 

fayda sağlayanı, sağlamayandan ayırmasını, içinde olduğu duygu ve durumu kolayca algılamasını, 

olayları bütün detaylarını ve bu detaylar ile arasındaki ilişkileri görmesini ve karşılaşılabilecek tüm 

sorunları önceden görmesine olanak sağladığı için fazlasıyla önemli bir yetenektir. 

Kişinin başarılı bir eleştirel düşünür olabilmesi için ön yargılardan uzak durmayı bilmesi, 

kendine olan güveninin tam olması, iletişim yeteneğinin gelişmiş olması, olayları farklı açılardan 

görebilmesi gibi birçok özelliği kendinde barındırması gerekir. Bu yüzden kişilere eleştirel düşünme 

becerisi kazandırmak ve bu beceriyi artırarak başarılı eleştirel düşünürler yetiştirmek kolay değildir. 

Günümüz insanının içinde bulunduğu çağa ayak uydurabilmesi için eleştirel düşünme 

becerisine sahip olması ve kendisini her yönden sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Kişinin kendini 

olumlu yönde geliştirmesi için okuma alışkanlığı olmazsa olmazlardandır. Bu durumda günümüz 

insanında var olması gereken ve eğitim yolu ile kazandırılabilen eleştirel düşünme becerisi ve okuma 

alışkanlığı gibi iki önemli özellik arasında ilişki olup olmadığının irdelenmesi önemlidir. Eleştirel 

düşünme son 20 yıldır eğitim camiası tarafından önemsenmekte ve tartışılmaktadır. Bunun temelinde 

bilginin doğası, öğrenmenin nasıl oluştuğu, öğrenci ve öğretmenin sınıftaki durumlarına dair 

kalıplaşmış yargıların değişmesidir (Özden, 2011). Eğitimcilerin daha donanımlı yetiştirilmesi, ders 

kitaplarının, eğitim öğretim ortamlarının, belirleyici sınavların daha özenli hazırlanması, eğitimde 

kullanılacak olan yöntem ve tekniklerin doğru seçilerek olumlu yönde geliştirilmesi eğitim kalitesini 

artıracağı gibi okuma alışkanlığının ve eleştirel düşünme becerisinin kazandırılıp geliştirilmesinde 

yardımcı olacaktır. 

http://www.tubar.com.tr/
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Problem Cümlesi 

Dördüncü sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ile okuma alışkanlıkları arasındaki 

ilişki istatistiksel olarak nasıldır? 

Sayıltılar 

 Çalışmaya dahil olan öğrenciler soruları doğru olarak algılamıştır. 

 Çalışmaya dahil olan öğrenciler sorulara içtenlikle ve yansız cevap vermiştir. 

 Evrenden belirlenen örneklem okulları temsil edebilecek yeterliktedir. 

Sınırlılıklar 

Bu araştırma; 

 Giresun il merkezinde Namık Kemal İlkokulu 4.sınıf öğrencileriyle, 

 Araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerle, 

 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ile sınırlandırılmıştır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelleri iki ya da daha 

fazla değişken arasında birlikte değişim varlığını ve derecesini belirlemeye yönelik çalışmalarda 

kullanılmaktadır (Karasar, 2011).  

Çalışma Grubu 

Çalışma grubu, Giresun il merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Giresun Merkez Namık 

Kemal İlkokulu 4. sınıfta öğrenim gören ekonomik ve sosyal açıdan farklı düzeylerde 129 öğrenciyi 

içermektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 53’ü kız (N=68), % 47’si erkektir (N=61).  

Tablo 1. Cinsiyete Göre Frekans Tablosu 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Erkek 61 47,3 

Kız 68 52,7 

Toplam 129 100 

 

Cinsiyete göre frekans tablosu incelendiğinde araştırmaya katılanların % 52,7’sini kız, % 

47,3’ünü erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi 129, 4. sınıf öğrencisinden 

oluşmaktadır.   
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Tablo 2. Anne Eğitim Düzeyine Göre Frekans Tablosu 

Anne Eğitim Frekans Yüzde 

Okuryazar değil 3 2,3 

Okuryazar 5 3,9 

İlkokul 30 23,3 

Ortaokul 15 11,6 

Lise 49 38 

Üniversite 20 15,5 

Yüksek Lisans 1 0,8 

Doktora 3 2,3 

Fikrim Yok 3 2,3 

Toplam 129 100 

 

Anne eğitim düzeylerine göre frekans tablosu incelendiğinde öğrencilerin % 38’inin 

annelerinin eğitim düzeyleri lise iken en az ise % 0,8 ile yüksek lisans eğitim düzeyindeki anneler 

oluşturmaktadır. Frekans yığılması ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde olmuştur. Diğer 

eğitim düzeylerinde örneklem büyüklüğü çok azdır. Dolayısıyla yapılan karşılaştırmalarda ilkokuldan 

üniversiteye kadar olan eğitim düzeyleri karşılaştırılacaktır.  

Tablo 3. Baba Eğitim Düzeyine Göre Frekans Tablosu 

Baba Eğitim Frekans Yüzde 

Okuryazar değil 2 1,6 

Okuryazar 11 8,5 

İlkokul 20 15,5 

Ortaokul 26 20,2 

Lise 32 24,8 

Üniversite 29 22,5 

Yüksek Lisans 5 3,9 

Doktora 1 0,8 

Fikrim Yok 3 2,3 

Toplam 129 100 

 

Baba eğitim düzeylerine göre frekans tablosu incelendiğinde öğrencilerin % 24,8’inin 

babalarının eğitim düzeyleri lise iken en az ise % 0,8 ile doktora eğitim düzeyindeki babalar 

oluşturmaktadır. Frekans yığılması ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde olmuştur. Diğer 

eğitim düzeylerinde örneklem büyüklüğü çok azdır. Dolayısıyla yapılan karşılaştırmalarda ilkokuldan 

üniversiteye kadar olan eğitim düzeyleri karşılaştırılacaktır.  

Veri Toplama Araçları  

Çalışmaya dahil olan öğrencilerin kişisel bilgilerini elde etmek için araştırmacılar tarafından 

hazırlanmış "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini ölçmek 

için Görücü (2014)'nün geliştirdiği 17 maddeden oluşan Eleştirel Düşünme Ölçeği uygulanmıştır. 

Ölçeğin, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ,728’dir. Ölçekte öğrenciler “tamamen katılıyorum” 

seçeneğinden başlayarak “hiç katılmıyorum” seçeneğine doğru 5, 4, 3, 2, 1 puanlamasına göre 

bahsedilen davranışı ne derecede yaptığını belirten seçeneği işaretlemesi ile şekillenecektir. 
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Verilerin Analizi  

Çalışmada toplanan veriler bilgisayarda SPSS 20 paket programına girilerek, öğrencilerin 

maddelere verdiği cevapların ortalamaları alınarak sonraki tüm işlemler belirlenen ortalama puan esas 

alınarak yapılmıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri için standart sapma ve ortalama 

değerleri hesaplanarak tablolar ile gösterilmiştir. İlişkisel tarama analizi için Peaerson Momentler 

Korelasyon Katsayısı hesaplanarak bağımsız değişkenler ile eleştirel düşünme düzeyi arasındaki 

ilişkiye bakılmıştır. 

Elde edilen verilerin  çözümlenmesi için araştırma probleminin niteliğine göre, t testi betimsel 

istatistikler (standart sapma ve aritmetik ortalama), tek yönlü varyans analizi (ANOVA),  çoklu 

karşılaştırma (post-hoc) yöntemlerinden Bonferroni yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın 

istatistiksel çözümlenmesi için anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir. 

BULGULAR VE YORUM 

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre eleştirel düşünme becerileri ile istatistiksel olarak anlamlı 

olup olmadığı bağımsız gruplar t testi kullanılarak analiz edilmiştir. İki bağımsız grup (cinsiyet) ve bir 

bağımlı değişken (eleştirel düşünme ölçek puanı) olduğu için bu yöntem kullanılmıştır.  

Tablo 4. Cinsiyete Göre Bağımsız Gruplar T-Testi Sonucu 

Cinsiyet N Ort SS t sd p 

Erkek 61 53,2 17,904 0,73 127 0,467 

Kız 68 51,03 15,817       

 

Cinsiyete göre eleştirel düşünme becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark  

çıkmamıştır (t(127)=0,73, p=.467, p>.05). Erkek öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi (X=53,2, 

ss=17,904) ile kız öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi (X=51,03, ss=15,817) benzerdir ve arada 

fark yoktur. İki grubunda eleştirel düşünme becerisi orta düzeydedir.  

Anne eğitim düzeyleri ile öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri arasında anlamlı fark olup 

olmadığı tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Analize sadece ilkokul, ortaokul, lise 

ve üniversite eğitim düzeyindeki öğrencilerin puanları dahil edilmiştir. Bunun nedeni diğer eğitim 

düzeylerinde yeterli sayıda veri yoktur.  

Tablo 5. Anne Eğitim Düzeylerine Göre Betimsel İstatistik Tablosu 

  N Ort SS Minimum Maksimum 

İlkokul 30 39,57 10,484 28 65 

Ortaokul 15 46,2 8,645 35 69 

Lise 49 55,39 14,697 31 85 

Üniversite 20 71,85 10,84 36 85 

Toplam 114 52,9 16,382 28 85 

 

Anne eğitim düzeylerine betimsel istatistik tablosu incelendiğinde eğitim düzeyleri ilkokuldan 

üniversiteye doğru gittikçe eleştirel düşünme puanları da artmıştır. Annesi üniversite eğitim düzeyinde 

olan öğrencilerin eleştirel düşünme beceri ortalaması (X=71,85) en yüksek iken, en düşük ortalama 

(X=39,57) ise annesi ilkokul eğitim düzeyinde olan öğrencilere aittir. 
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Tablo 6. ANOVA Tablosu 

  Kareler Toplamı sd Ortalamanın Karesi F p 

Gruplar Arası 13491,989 3 4497,33 29,387 ,000 

Grup İçi 16833,949 110 153,036 
  

Toplam 30325,939 113       

 

Anne eğitim düzeylerine ile öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri arasında anlamlı fark 

olup olmadığına ilişkin ANOVA sonucu tablo 6’da gösterilmiştir. Buna göre öğrencilerin annelerinin 

eğitim düzeylerine göre onların eleştirel düşünme becerileri arasında anlamlı fark elde edilmiştir 

(F=29,387, p=.000, p<.05). Hangi gruplar arasında fark olup olmadığı çoklu karşılaştırma (post-hoc) 

yöntemlerinden Bonferroni yöntemi ile analiz edilmiştir.  

Tablo 7. Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

Grup(i) Grup (j) p 

İlkokul 

Ortaokul 0,557 

Lise ,000 

Üniversite ,000 

Ortaokul 

İlkokul 0,557 

Lise 0,08 

Üniversite ,000 

Lise 

İlkokul ,000 

Ortaokul 0,08 

Üniversite ,000 

Üniversite 

İlkokul ,000 

Ortaokul ,000 

Lise ,000 

 

Çoklu karşılaştırma tablosuna göre annelerin eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin 

eleştirel düşünme becerisi anne eğitim düzeylerinin ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki öğrencilerin 

eleştirel düşünme becerisinden daha yüksektir ve elde edilen fark anlamlıdır. Ayrıca anne eğitim 

düzeyi lise olan öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi annelerin eğitim düzeyi ilkokul olan 

öğrencilerin eleştirel düşünme becerisinden daha yüksektir ve elde edilen fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Ancak anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi ile anne 

eğitim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi arasındaki fark anlamlı değildir 

(p=.557, p>.05). Ayrıca anne eğitim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi ile 

anne eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi arasındaki fark anlamlı 

çıkmamıştır (p=.080, p>.05). 

Baba eğitim düzeyleri ile öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri arasında anlamlı fark olup 

olmadığı tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Analize sadece ilkokul, ortaokul, lise 

ve üniversite eğitim düzeyindeki öğrencilerin puanları dahil edilmiştir. Bunun nedeni diğer eğitim 

düzeylerinde yeterli sayıda veri yoktur.  
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Tablo 8. Baba Eğitim Düzeylerine Göre Betimsel İstatistik Tablosu 

  N Ort SS Minimum Maksimum 

İlkokul 20 37,25 6,282 31 51 

Ortaokul 26 45,69 10,138 33 68 

Lise 32 55,03 11,988 31 78 

Üniversite 29 69,79 12,916 34 85 

Toplam 107 53,44 15,985 31 85 

 

Baba eğitim düzeylerine betimsel istatistik tablosu incelendiğinde eğitim düzeyleri ilkokuldan 

üniversiteye doğru gittikçe eleştirel düşünme puanları da artmıştır. Babası üniversite eğitim düzeyinde 

olan öğrencilerin eleştirel düşünme beceri ortalaması (X=69,79) en yüksek iken, en düşük ortalama 

(X=37,25) ise babası ilkokul eğitim düzeyinde olan öğrencilere aittir. 

Tablo 9. ANOVA Tablosu 

  Kareler Toplamı sd Ortalamanın Karesi F p 

Gruplar Arası 14639,339 3 4879,78 40,387 ,000 

Grup İçi 12445,016 103 120,825 
  

Toplam 27084,355 106       

 

Baba eğitim düzeyler ile öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri arasında anlamlı fark olup 

olmadığına ilişkin ANOVA sonucu tablo 9’da gösterilmiştir. Buna göre baba eğitim düzeylerine göre 

öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri arasınd anlamlı fark elde edilmiştir (F=40,387, p=.000, 

p<.05). Hangi gruplar arasında fark olup olmadığı çoklu karşılaştırma (post-hoc) yöntemlerinden 

Bonferroni yöntemi ile analiz edilmiştir.  

Tablo 10. Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

Grup(i) Grup (j) p 

İlkokul 

Ortaokul 0,067 

Lise ,000 

Üniversite ,000 

Ortaokul 

İlkokul 0,067 

Lise 0,01 

Üniversite ,000 

Lise 

İlkokul ,000 

Ortaokul 0,01 

Üniversite ,000 

Üniversite 

İlkokul ,000 

Ortaokul ,000 

Lise ,000 

 

Çoklu karşılaştırma tablosuna göre babaların eğitim düzeyinin üniversite olan öğrencilerin 

eleştirel düşünme becerisi babalarının eğitim düzeyi ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki öğrencilerin 

eleştirel düşünme becerisinden daha yüksektir ve elde edilen fark anlamlıdır. Ayrıca baba eğitimi lise 

olan öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi baba eğitimi ilkokul ve ortaokul olan öğrencilerin eleştirel 

düşünme becerisinden daha yüksektir ve elde edilen fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Ancak baba 

eğitimi ilkokul olan öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi ile baba eğitimi ortaokul olan öğrencilerin 

eleştirel düşünme becerisi arasındaki fark anlamlı değildir (p=.067, p>.05).  
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Tablo 11. Kitap Sayısı ile Eleştirel Düşünme Becerisi Arasındaki İlişki 

    Eleştirel Düşünme Becerisi 

kitap_sayısı 

Pearson Korelasyon ,910** 

p ,000 

N 129 

 

Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi ile okunan kitap sayısı arasında ilişki anlamlı elde 

edilmiştir (p=,000). Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi ile okudukları kitap sayısı arasındaki 

pearson korelasyon katsayısı (r) 0,910 olarak elde edilmiştir. Bahsedilen değişkenler arasında ilişki 

pozitif ve yüksek derecede bir ilişki bulunmaktadır. Kitap okuma sayısı arttıkça eleştirel düşünme 

becerisi daha da yükselmektedir. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma verilerinden toplanan sonuçlar neticesinde 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme 

beceri düzeyleri ortadır. Beklenen sonuç ise öğrencilerin yüksek eleştirel düşünme beceri düzeyine 

sahip olmalarıdır. Bu durumda öğrencilerin eleştirel düşünme beceri düzeylerinin yeterli olmadığı 

düşünülebilir. Bu sonuca paralel çalışmalar bulunmaktadır. Akar (2007) İzmir ilinde 6. sınıf 

öğrencileriyle yapmış olduğu çalışmada, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin yetersiz 

olduğunu görmüştür. Kürüm (2002) ise öğretmen adaylarıyla bir çalışma yapmış, öğretmen 

adaylarının eleştirel düşünme düzeyinin orta seviyede olduğu sonucu çıkmıştır. Korkmaz (2009) 

ilkokul, ortaokul ve yüksekokul öğretmenleri ile yürüttüğü bir çalışmada öğretmenlerin eleştirel 

düşünme düzeylerinin, eğilimlerinin yeterli olmadığı kanısına ulaşmıştır. Öğretmenlerin eleştirel 

düşünme becerileri yeterli olmaması gözleri öğretmen adaylarına çevirmiştir. Şen (2009) Gazi Eğitim 

Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümündeki dördüncü sınıf öğrencileri ile gerçekleştirdiği bir 

çalışmada, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeylerine ait oranın orta olduğunu tespit etmiştir. 

Doğan- Yılmaz (2010) ise üniversite öğrencileriyle yürüttüğü bir çalışmada, öğrencilerin eleştirel 

düşünme seviyelerinin orta olduğu sonucunu elde etmiştir. Bu araştırmalar doğrultusunda hem 4. sınıf 

öğrencilerine hem de daha üst eğitim kademelerinde bulunan öğrencilerin yeterli düzeyde eleştirel 

düşünme becerisine sahip olmadığı söylenebilir. Bu durum, alt eğitim kademelerindeki eleştirel 

düşünme eğitimlerinin yeterli düzeyde olmadığı gibi öğrencilere eleştirel düşünme becerisi 

kazandırma sorumluluğu olan eğitimcilerinde eleştirel düşünme becerilerine yeterli düzeyde sahip 

olmamaları olabilir.  

Cinsiyet değişkenine göre incelenirse, erkek ve kız öğrenciler arasında eleştirel düşünme 

düzeylerine göre anlamlı fark çıkmamıştır. Soysal (2011)'ın yürüttüğü araştırma ile kız öğrencilere ait 

puanın erkek öğrencilerin puanına göre anlamlı hatta yüksek derecede olduğuna ulaşmıştır. Chin 

(2005), Altun-Yalçın vd (2011), Yetişir (2007), Süren (2008), Bacanak ve Gökdere (2009), Görücü 

(2014), Duruk (2012), Belhan ve Laçin-Şimşek (2012) tarafından yürütülen araştırmalarda da cinsiyete 

göre anlamlı fark çıkmamıştır. İfade edilen sonuçlara göre araştırma sonuçlarının literatür ile uyum 

içinde olduğu görülmektedir. Eleştirel düşünme becerisi ile okunan kitap sayısı arasında anlamlı bir 

fark çıkmıştır. Okumanın önem ve değerini eğitim açısından değerlendiren Bloom, ilköğretim çağında 

yerleşen okuduğunu anlama kabiliyetinin, ilerleyen yıllarda gerçekleşecek öğrenmelerin büyük 

kısmını etkilediğini belirtmektedir. Eğitim öğretim ortamında sıklıkla kullanılan kaynakların 

çoğunluğu okunması gerekmektedir Bloom (1998). Şen (2009)'in çalışmasında ise gazete okuma 
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sıklığı ile kitap okuma sıklığının öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerine etkisi 

bulunamamıştır. Fenli, Kasap ve Kırmızı (2014)'nın yürüttükleri bir araştırmada sınıf öğretmeni olacak 

adayların, eleştirel düşünme düzeyleri ile kitap okuma alışkanlıkları arasında düşük seviyede ilişki 

elde edilmiştir. Akar, Kara ve Başaran'ın (2016)'da yürüttükleri bir araştırmada, ilkokul 4. sınıf 

öğrencilerine ait eleştirel düşünme becerileri ile okudukları kitap sayısı arasında pozitif yönde bir ilişki 

bulunmuştur. Bu araştırmada da okunan kitap sayısının eleştirel düşünme düzeyinde çok önemli bir 

değişken olduğu söylenebilir. Bu sonuçlara bakılarak öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerini 

artırmaya dair etkinliklerin çoğaltılması tavsiye edilebilir. Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine 

uygun olarak güncel olay, tv, dergi, gazete, sosyal medyadan belirlenecek hikaye veya yaşanmış 

olaylardan örnekler alınarak uygulanacak etkinlikler fayda sağlayabilir. Öğrencilerin kitap okuma 

alışkanlıklarının geliştirilmesi için etkinliklerin çeşitlendirilmesi sağlanabilir. Eleştirel düşünme 

becerisini kazandırmak için verilecek eğitimin okul öncesi eğitimi ile başlaması önerilebilir. Tüm 

bunların yanında eleştirel düşünme becerisini etkileyebileceği düşünülen farklı değişkenlerin 

incelenmesine yönelik çalışmaların yapılması fayda sağlayabilir. 
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ÖZET 

Amaç: Bu araştırmanın amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi fiziksel 

yeterlilik sınavına giren aday öğrencilerin yaşam kalite düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. 

Materyal ve Yöntem: Araştırmaya 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi fiziksel yeterlilik sınavına katılan (n=67) aday öğrenci katıldı. Veri toplama 

aracı olarak kişisel bilgi formu ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu (WHOQOL-BREF) 

kullanıldı. Verilerin dağılımlarıyla ilgili olarak öncelikli normallik testi (Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk) 

uygulandı. Çalışmaya katılan sporcuların dağılımları ve yüzdeleri tanımlayıcı istatistik (Descriptive Statistics) ile 

belirlendi. Verilerin Normal dağılıma sahip olduğu görüldü. Daha sonra α=0.05 anlamlılık düzeyinde ikili 

karşılaştırmalarda bağımsız iki grup için t-testi, üç ve üzeri karşılaştırmalarda tek yönlü anova testi uygulandı. 

Bulgular: T-testi sonuçları yaşa bağlı olarak aday öğrencilerin Genel Sağlık Durumu (t.65; 0.484; 

P>0.05), Fiziksel Sağlık (t.65; 0.037; P>0.05), Psikolojik Sağlık (t.65; -0.840; P>0.05), Sosyal İlişkiler (t.65; 0.503; 

P>0.05) ve Çevre (t.65; -0.351; P>0.05) puanları arasındaki farkın önemli olmadığını gösterdi. Spor dalı 

değişkenine göre t-testi sonuçları aday öğrencilerin Genel Sağlık Durumu (t.65; -0.232; P>0.05), Fiziksel Sağlık 

(t.65; 0.263; P>0.05), Psikolojik Sağlık (t.65; -0.369; P>0.05), Sosyal İlişkiler (t.65; -0.204; P>0.05) ve Çevre (t.65; 

-0.027; P>0.05) puanları arasındaki farkın önemli olmadığını gösterdi. Vücut Kitle İndeksine göre t-testi 

sonuçları aday öğrencilerin Genel Sağlık Durumu (t.65; 0.105; P>0.05), Fiziksel Sağlık (t.65; -1.798; P>0.05), 

Psikolojik Sağlık (t.65; 0.049; P>0.05), Sosyal İlişkiler (t.65; -0.841; P>0.05) ve Çevre (t.65; -1.048; P>0.05) 

puanları arasındaki farkın önemli olmadığını gösterdi. Okul türü değişkenine bağlı olarak yapılan tek yönlü 

anova testi sonuçları aday öğrencilerin Genel Sağlık Durumu (F2,65; 5.030; P<0.05) ve Çevre (F2,65; 2.977; 

P<0.05) puanları arasındaki farkın manidar olduğunu gösterirken, Fiziksel Sağlık (F2,65; 1.993; P>0.05), 

Psikolojik Sağlık (F2,65; 2.048; P>0.05) ve Sosyal İlişkiler (F2,65; 2.171; P>0.05) puanları arasındaki farkın 

önemli olmadığını gösterdi. 

Sonuç: Sonuç olarak araştıramaya katılan aday öğrencilerin Temel lise ve Meslek lisesi mezunu olan 

adayların Anadolu lisesi mezunu olan adaylara göre Fiziksel Sağlık ve Çevre düzeylerinin daha yüksek olduğu 

görüldü. Vücut kitle indeksi fazla kilolu düzeyinde olan aday öğrencilerin Fiziksel Sağlık ve Sosyal İlişkiler 

düzeylerinin vücut kitle indeksi normal düzeyde olan aday öğrencilere göre daha yüksek olduğu görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, Fiziksel yeterlilik, Spor 

Examination Of Quality Of Life Levels Of Maritime Faculty Candidate Students Taking 

Physical Proficiency Exam 

ABSTRACT 

Aim: The aim of this research is to examine the quality of life of the prospective students who take the 

physical proficiency exam of the Faculty of Maritime Affairs at Recep Tayyip Erdoğan University according to 

various variables. 
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Materials and methods: in the 2018-2019 academic year, a candidate student (N=67) took the physical 

proficiency exam at the Faculty of Maritime Affairs, Recep Tayyip Erdoğan University. Personal data form and 

World Health Organization quality of Life Scale Short Form (WHOQOL-BREF) were used as a data collection 

tool. The priority normality test (Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk) was applied in relation to the 

distributions of the data. The distributions and percentages of the athletes participating in the study were 

determined by descriptive Statistics. The data was seen to have a Normal distribution. Then, T-test for two 

independent groups and a one-way anova test for three and above were applied in bilateral comparisons at 

α=0.05 significance level. 

Results: t-test results depending on the age of the candidate students general health status (t.65; 0.484; 

P>0.05), Physical Health (t.65; 0.037; P>0.05), Psychological Health (t.65; -0.840; P>0.05), social relations (t.65; 

0.503; P>0.05) and the environment (t.65; -0.351; p>0.05) showed that the difference between the scores was not 

significant. T-test results according to the sports branch variable general health status of the prospective students 

(t.65; -0.232; P>0.05), Physical Health (t.65; 0.263; P>0.05), Psychological Health (t.65; -0.369; P>0.05), social 

relations (t.65; -0.204; P>0.05) and the environment (t.65; -0.027; P > 0.05) showed that the difference between 

the scores was not significant. According to the body mass index, t-test results indicate the overall health status 

of the prospective students (t.65; 0.105; P>0.05), Physical Health (t.65; -1.798; P>0.05), Psychological Health 

(t.65; 0.049; P>0.05), social relations (t.65; -0.841; P>0.05) and the environment (t.65; -1.048; p>0.05) showed 

that the difference between the scores was not significant. One-way ANOVA test results based on school type 

variable general health status of prospective students (F2,65; 5.030; p<0.05) and Environment (F2,65; 2.977; P < 

0.05) showed that the difference between the scores was significant, while physical health (F2,65; 1.993; p>0.05), 

psychological health (F2,65; 2.048; p>0.05) and social relations (F2,65; 2.171; p>0.05) showed that the difference 

between the scores was not significant. 

Conclusion: as a result, the candidates who graduated from primary high school and Vocational High 

School had higher levels of physical health and environment than the candidates who graduated from Anatolian 

high school. The physical health and social relations levels of prospective students with an overweight level of 

body mass index were higher than those of prospective students with a normal level of body mass index. 

Key words: quality of life, physical competence, sport 

 

1. GİRİŞ 

Çağdaş anlamda yaşam kalitesi kavramına ilk değinen belgelerden birisi 1948 yılındaki Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ)’ nün tanımıdır. DSÖ, sağlığı sadece bireyin hasta olmaması olarak değil, 

bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamıştır (Akyüz 2006). Bu tanım 

sağlığa ve yaşam kalitesine etki eden farklı etkenleri tanımlaması açısından önemlidir. DSÖ’ ye göre 

yaşam kalitesi, bireylerin kendi kültürleri ve değerler sistemi içinde hedeflerine, beklentilerine ve 

standartlarına göre kendi durumlarını algılayış biçimidir (Skevington ve ark. 2003). Bu tanım; 

kültürel, sosyal ve çevresel bağlamda sübjektif kriterleri değerlendirerek yaşam kalitesi kavramına 

bireysel bir bakış açısı sunmaktadır (The WHOQOL Group 1998). Yaşam kalitesi kavramı çok 

boyutludur, zaman içinde değişim gösterebilir, bireylerin beklentileriyle ve yaşantılarıyla ilişkilidir 

(Carr vd. 2001). Çünkü yaşam kalitesi genel anlamda, bireysel iyi oluşu tanımlamak için sosyolojik, 

psikolojik, ekonomik ve kültürel etmenlerle belirlenir (The WHOQOL Group 1994). 

Bu kavramı iyi anlayabilmek için bireylerin öznelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir. 

Yaşam kalitesi bireyin umutları, beklentileri, kendisinde hissettiği eksiklikler ile ilişkilidir. Bireyler 

kendi algıladıkları sosyal durumlarını diğerleri ile karşılaştırarak durum ve beklentilerini ortaya 
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koyarlar. Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik düzey, sağlık durumu, dini inanışlar gibi 

birçok değişken umut ve beklentilerin şekillenmesinde rol oynamaktadır (Durmaz vd. 2006). 

Literatürde hayatın kalitesi refah, tatmin, iyilik, güvenlik, uyum ve subjektif sağlık kavramları ile ifade 

edilmektedir (Işık 2004). Yaşam kalitesi sağlık durumunun ve tedavilerinin değerlendirilmesinde 

önemli bir sonuç ölçümüdür ancak farklı kişilere farklı şeyler ifade eden bir kavram olduğu için net bir 

tanım yapmak güçtür. 

Yaşam kalitesi sadece hastalık olmaması değil, tam bir fiziksel, bilişsel ve sosyal iyilik halidir 

(Başaran ve ark. 2005). Yaşam kalitesi, “kişisel tatmin”i ifade eder ve kişinin beden sağlığı, psikolojik 

durumu/iyilik hali, sosyal etkileşimleri, işlevsellik durumu, uyum yetisi, hayat görüşü, kişisel 

inançlarından karmaşık bir şekilde etkilenmektedir (Şimşek 2006). 

Özel yetenek sınavları sadece atletik performans durumlarını test etmektedir. Adayların 

kendilerini algılama durumlarını ve psikolojik sağlamlıklarını ölçen bir değerlendirme söz konusu 

değildir. Aday öğrencilerin algı durumlarının tespiti ve ideal aday profilini ortaya çıkarması 

çalışmamızı önemli kılmaktadır. Bu araştırmanın amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 

Denizcilik Fakültesi fiziksel yeterlilik sınavına giren aday öğrencilerin yaşam kalite düzeylerini çeşitli 

değişkenlere göre incelemektir 

2. YÖNTEM 

Araştırmaya 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 

Denizcilik Fakültesi fiziksel yeterlilik sınavına katılan (n=67) aday öğrenci katıldı. 

Veri Toplama Aracı 

WHOQOL-BREF, genel algılanan yaşam kalitesi ve sağlık durumunun sorgulandığı iki soru 

ile birlikte WHOQOL–100 içinden seçilen toplam 26 soru ve 4 alanı kapsamaktadır. Bu dört alan 

bedensel, ruhsal, sosyal ilişkiler ve çevre alanlarıdır. Ölçek likert tipi kapalı uçlu yanıtlar içermektedir. 

Türkçe geçerlilik çalışmasında bir ulusal soru eklenmesiyle birlikte WHOQOL-BREF-TR 27 sorudan 

oluşmaktadır. Soruların son 15 gün dikkate alınarak yanıtlanması istenmiştir. Bedensel, ruhsal, sosyal 

ilişkiler ve çevre alan puanları ilk iki genel soru dışındaki sorular kullanılarak hesaplanmıştır. 0– 20 

puan üzerinden hesaplanan bedensel, ruhsal, sosyal, çevre ve ulusal çevre alanlarında puan 

yükseldikçe yaşam kalitesi de yükselmektedir (Fidaner vd. 1999). 0– 20 puan üzerinden hesaplanan 

bedensel, ruhsal, sosyal, çevre ve ulusal çevre alanlarında puan yükseldikçe yaşam kalitesi de 

yükselmektedir (Fidaner vd. 1999). Ölçeğin iç tutarlılığı için hesaplanan “Cronbach alfa” değerleri 

bedensel alanda 0.83, ruhsal alanda 0.66, sosyal ilişkiler alanında 0.53 ve çevre alanında 0.73, ulusal 

çevre alanında 0.73 bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirliği hesaplamaya yönelik, her soru için 

hesaplanan pearson katsayıları 0.57 ve 0.81 arasında değişmektedir (Fidaner vd 1999). 

Verilerin Analizi 

Verilerin dağılımlarıyla ilgili olarak öncelikli normallik testi (Kolmogorov-Smirnov ve 

Shapiro-Wilk) uygulandı. Çalışmaya katılan sporcuların dağılımları ve yüzdeleri tanımlayıcı istatistik 

(Descriptive Statistics) ile belirlendi. Verilerin Normal dağılıma sahip olduğu görüldü. Daha sonra 
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α=0.05 anlamlılık düzeyinde ikili karşılaştırmalarda bağımsız iki grup için t-testi, üç ve üzeri 

karşılaştırmalarda tek yönlü anova testi uygulandı. Gruplar arasındaki farkın belirlenmesi için Tukey 

testi uygulanmıştır. 

3. BULGULAR 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin yaş değişkenine göre Genel 

Sağlık puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65; 0.48; P>0.05). Yaş gruplarına göre 

Genel Sağlık düzeyleri; 17-18 yaş grubunun (16.50±2.16) ve 19-20 yaş grubunun (16.23±2.41) olarak 

belirlendi (Grafik 1). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin yaş değişkenine göre 

Bedensel puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65; 0.04; P>0.05). Yaş gruplarına 

göre Bedensel düzeyleri; 17-18 yaş grubunun (17.88±1.29) ve 19-20 yaş grubunun (17.86±1.68) 

olarak belirlendi (Grafik 1). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin yaş değişkenine göre 

Ruhsal puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65; -0.84; P>0.05). Yaş gruplarına göre 

Ruhsal düzeyleri; 17-18 yaş grubunun (17.02±1.93) ve 19-20 yaş grubunun (17.39±1.67) olarak 

belirlendi (Grafik 1). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin yaş değişkenine göre Genel 

Sağlık puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65; 0.48; P>0.05). Yaş gruplarına göre 

Genel Sağlık düzeyleri; 17-18 yaş grubunun (16.50±2.16) ve 19-20 yaş grubunun (16.23±2.41) olarak 

belirlendi (Grafik 1). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin yaş değişkenine göre 

Bedensel puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65; 0.04; P>0.05). Yaş gruplarına 

göre Bedensel düzeyleri; 17-18 yaş grubunun (17.88±1.29) ve 19-20 yaş grubunun (17.86±1.68) 

olarak belirlendi (Grafik 1). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin yaş değişkenine göre 

Ruhsal puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65; -0.84; P>0.05). Yaş gruplarına göre 

Ruhsal düzeyleri; 17-18 yaş grubunun (17.02±1.93) ve 19-20 yaş grubunun (17.39±1.67) olarak 

belirlendi (Grafik 1). 

 

Grafik 1. Yaş gruplarına göre yaşam kalitesi 
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Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin Spor dalına göre Genel 

Sağlık puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65; -0.23; P>0.05). Spor dalı gruplarına 

göre Genel Sağlık düzeyleri; Bireysel Sporlar grubunun (16.29±2.56) ve Takım sporları grubunun 

(16.42±1.98) olarak belirlendi (Grafik 2). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin Spor dalına göre Bedensel 

puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65;0.27; P>0.05). Spor dalı gruplarına göre 

Bedensel düzeyleri; Bireysel Sporlar grubunun (17.92±1.54) ve Takım sporları grubunun (17.82±1.47) 

olarak belirlendi (Grafik 2). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin Spor dalına göre Ruhsal 

puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65;0.37; P>0.05). Spor dalı gruplarına göre 

Ruhsal düzeyleri; Bireysel Sporlar grubunun (17.29±1.67) ve Takım sporları grubunun (17.13±1.94) 

olarak belirlendi (Grafik 2). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin Spor dalına göre Genel 

Sağlık puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65; -0.23; P>0.05). Spor dalı gruplarına 

göre Genel Sağlık düzeyleri; Bireysel Sporlar grubunun (16.29±2.56) ve Takım sporları grubunun 

(16.42±1.98) olarak belirlendi (Grafik 2). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin Spor dalına göre Bedensel 

puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65;0.27; P>0.05). Spor dalı gruplarına göre 

Bedensel düzeyleri; Bireysel Sporlar grubunun (17.92±1.54) ve Takım sporları grubunun (17.82±1.47) 

olarak belirlendi (Grafik 2). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin Spor dalına göre Ruhsal 

puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65;0.37; P>0.05). Spor dalı gruplarına göre 

Ruhsal düzeyleri; Bireysel Sporlar grubunun (17.29±1.67) ve Takım sporları grubunun (17.13±1.94) 

olarak belirlendi (Grafik 2). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin Spor dalına göre Sosyal 

puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65; -0.21; P>0.05). Spor dalı gruplarına göre 

Sosyal düzeyleri; Bireysel Sporlar grubunun (16.63±3.29) ve Takım sporları grubunun (16.77±2.16) 

olarak belirlendi (Grafik 2). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin Spor dalına göre Çevre 

puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65;0.27; P>0.05). Spor dalı gruplarına göre 

Çevre düzeyleri; Bireysel Sporlar grubunun (16.43±1.83) ve Takım sporları grubunun (16.44±2.14) 

olarak belirlendi (Grafik 2). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin Spor dalına göre ÇevreTR 

puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65;0.37; P>0.05). Spor dalı gruplarına göre 

ÇevreTR düzeyleri; Bireysel Sporlar grubunun (16.39±1.93) ve Takım sporları grubunun (16.19±1.98) 

olarak belirlendi (Grafik 2). 
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Grafik 2. Spor dalına göre yaşam kalitesi 
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Genel Sağlık puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65;0.11; P>0.05). VKİ 

düzeylerine göre Genel Sağlık puanı; Normal grubunun (16.38±2.17) ve Pre Obezite grubunun 

(16.32±2.50) olarak belirlendi (Grafik 3). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin VKİ düzeylerine göre 

Bedensel puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65;-1.80; P>0.05). VKİ düzeylerine 

göre Bedensel puanı; Normal grubunun (17.62±1.53) ve Pre Obezite grubunun (18.29±1.36) olarak 

belirlendi (Grafik 3). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin VKİ düzeylerine göre 

Ruhsal puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65;0.05; P>0.05). VKİ düzeylerine göre 

Ruhsal puanı; Normal grubunun (17.22±1.72) ve Pre Obezite grubunun (17.20±1.95) olarak belirlendi 

(Grafik 3). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin VKİ düzeylerine göre 

Sosyal puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65;-0.84; P>0.05). VKİ düzeylerine 

göre Sosyal puanı; Normal grubunun (16.48±3.04) ve Pre Obezite grubunun (17.07±2.24) olarak 

belirlendi (Grafik 3). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin VKİ düzeylerine göre 

Çevre puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65;0.30; P>0.05). VKİ düzeylerine göre 

Çevre puanı; Normal grubunun (16.24±1.73) ve Pre Obezite grubunun (16.76±2.33) olarak belirlendi 

(Grafik 3). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin VKİ düzeylerine göre 

ÇevreTR puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (t65;0.22; P>0.05). VKİ düzeylerine 

göre ÇevreTR puanı; Normal grubunun (16.06±1.73) ve Pre Obezite grubunun (16.68±2.24) olarak 

belirlendi (Grafik 3). 
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Grafik 3. Vücut kitle indeksine göre yaşam kalitesi 

 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin Okul Türlerine göre Genel 

Sağlık puanları arasındaki farkın anlamlı olduğunu gösterdi (F2,64;0.11; P>0.05). Okul türlerine göre 

Genel Sağlık puanı; Anadolu lisesi grubunun (16.39±2.29) ve Meslek lisesi grubunun (15.25±2.18) ve 

Temel lise grubunun (18,00±1.33) olarak belirlendi. Anlamlı farkın Temel lise ve Meslek lisesi 

grupları arasında , Temel lise lehine olduğunu tespit edildi (Grafik 4). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin Okul Türlerine göre 

Bedensel puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (F2,64;1.99; P>0.05). Okul türlerine 

göre Bedensel puanı; Anadolu lisesi grubunun (17.97±1.53) ve Meslek lisesi grubunun (17.29±1.54) 

ve Temel lise grubunun (18,40±1.00) olarak belirlendi (Grafik 4). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin Okul Türlerine göre Ruhsal 

puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (F2,64;1.90; P>0.05). Okul türlerine göre Ruhsal 

puanı; Anadolu lisesi grubunun (17.17±1.87) ve Meslek lisesi grubunun (16.75±1.82) ve Temel lise 

grubunun (18,13±1.12) olarak belirlendi (Grafik 4). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin Okul Türlerine göre Sosyal 

puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (F2,64;2.05; P>0.05). Okul türlerine göre Sosyal 

puanı; Anadolu lisesi grubunun (16.52±2.86) ve Meslek lisesi grubunun (16.17±2.96) ve Temel lise 

grubunun (18,27±1.41) olarak belirlendi (Grafik 4). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin Okul Türlerine göre Çevre 

puanları arasındaki farkın anlamlı olduğunu gösterdi (F2,64;2.98; P>0.05). Okul türlerine göre Çevre 

puanı; Anadolu lisesi grubunun (16.51±1.99) ve Meslek lisesi grubunun (15.59±2.04) ve Temel lise 

grubunun (17,45±1.23) olarak belirlendi. Anlamlı farkın Temel lise ve Meslek lisesi grupları arasında, 

Temel lise lehine olduğunu tespit edildi (Grafik 4). 

Test sonuçları fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin Okul Türlerine göre 

ÇevreTR puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını gösterdi (F2,64;2.17; P>0.05). Okul türlerine 

göre ÇevreTR puanı; Anadolu lisesi grubunun (16.40±1.95) ve Meslek lisesi grubunun (15.53±2.08) 

ve Temel lise grubunun (17,07±1.33) olarak belirlendi (Grafik 4). 
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Grafik 4. Okul türüne göre yaşam kalitesi 

 

4. SONUÇ 

Çalışmamızda, RTEÜ Denizcilik fiziksel yeterlilik sınavına katılan aday öğrencilerin yaşam 

kalitesi düzeyleri çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. 

Aday öğrencilerin yaş gruplarına göre yaşam kalite düzeylerinde anlamlı bir fark olmadığı 

bulundu. Yaş gruplarına göre yaşam kalitesi alt boyutlarda benzer düzeyler tespit edilirken, Ruhsal alt 

boyut, 19-20 yaş grubu aday öğrencilerin düzeyi 17-18 yaş grubu aday öğrencilere göre daha yüksek 

olduğu görüldü. Bu farkın yaşın verdiği olgunlaşmadan kaynaklı olduğu düşünülmektedir.  

Aday öğrencilerin spor dallarına göre yaşam kalite düzeylerinde anlamlı bir fark olmadığı 

bulundu. Bireysel ve takım sporu ile ilgilenmenin yaşam kalite düzeyini etkilemediğini söyleyebiliriz. 

Aday öğrencilerin Vücut kitle indeksine göre yaşam kalite düzeylerinde anlamlı bir fark 

olmadığı bulundu. Vücut kitle indeksine göre Bedensel alt boyut incelendiğinde Pre obezite grubun 

normal gruba göre yüksek düzeyde olduğu görüldü. 

Aday öğrencilerin mezun olduğu okul türüne göre yaşam kalite düzeylerinde genel sağlık ve 

çevre alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu bulundu. Bu farkı Temel lise ve Meslek lisesi aday 

öğrencileri arasında, Temel lise öğrencileri lehine olduğu görüldü. Bu bağlamda öğrencilerin eğitim 

gördüğü okul türünün öğrencilerin yaşam kalitelerini etkilediğini söyleyebiliriz. 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı; okul müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesine ilişkin öğretmen ve 

yöneticilerin görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada yönetici ve öğretmen görüşlerini incelemek amacıyla nitel 

araştırma yöntemi ve amaçlı örneklem tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubu Samsun İli Bafra ilçesinde görev 

yapan on yönetici ve on öğretmenden oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. 

Araştırmada içerik analizi yapılarak veriler çözümlenmiştir. 

Bulgular ve sonuçlar; katılımcılar yönetici görevlendirmelerinde liyakat sisteminin olmadığını, yapılan 

görevlendirme yöntemlerinin genelde sendikal faaliyetlerle ilişkili olduğunu, böylece okullara getirisinin olumlu 

olmadığı görüşünde olduklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca, yapılan sınavların yönetici yeteneklerini ölçmediğini 

dile getirerek, çoktan seçmeli sorular yerine vaka çözmeye dayalı sahada uygulanabilirliği olan ölçme 

yöntemlerinden yararlanılması gerektiği, okul yöneticilerinin seçilme ve atanma kriterleri yeterli görülmediği 

onucuna ulaşılmıştır. Yöneticilerin niteliklerini arttırmak için: teknolojiyi kullanabilen, yeniliklere açık, problem 

çözme gücü yüksek olarak sıralamışlar ve okul yöneticilerinin gelişimini sağlayacak ciddi eğitimler almaları 

gerektiği katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. Bazı katılımcılar ise yöneticilerin öğretmen olmamaları 

gerektiğini, bu konuda eğitim almış lisans (kamu yönetimi alanında) ya da yüksek lisans mezunu kişilerin 

yapması gerektiğini savunmuştur. Katılımcılar iyi bir yöneticinin mesleğini uzun yıllar yapması gerektiğini 

vurgulayarak,  okulda somut ve soyut eserler bırakması gerektiğini söylemişlerdir. 

Anahtar Kavramlar: Yönetici, okul yöneticisi, liyakat, görevlendirme, mülakat. 

*Bu çalışma İlkokul ve Ortaokullarda Karşılaşılan istenmeyen Öğrenci Davranışları ve Buna İlişkin 

Öğretmen Tutumları başlıklı projeden uyarlanmıştır. 

Determining the Opinions of Administrators and Teachers About the Assignment of School 

Principals and Deputy Principals 

ABSTRACT  

The aim of this research is to determine the opinions of administrators and teachers about the 

assignment of school principals and deputy principals. In order to examine the opinions of administrators and 

teachers, qualitative research method and purposive sample technique were used. The sample of the research 

consists ten administrators and teachers working in the district of Bafra in Samsun.  The data of the research 

were collected with semi-structured interview form and analysed with content analysis.  
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The findings of the research revealed that the participants had the idea that merit system are not taken 

into the consideration in the assignment process  and the assignment  methods are mostly based on theactivities 

of trade unions and thus the assignment of school principals and deputy principals does not make any meaningful 

and positive contribution to the school.   Also,  it was identified that the selection and assignment criteria of 

school administrators are not found adequate and  the assignment exams can not evaluate the adminitrators’ 

skills; thus instead of multiple exam questions used in these exams, evaluation methods that can be used in the 

field of administration and based on solving cases should be used .  The participants emphasized such  required 

qualifications of administrators as capable of using Technologies, open to innovation and having high levels of 

problem solving skills and argued that the administrators  should take necessary training in order to improve 

them.  Some participants of the research also asserted that the school administrators should not be teachers ; 

instead the people who have the training in the field of administration (public adminitration) or people who have 

master degrees in the field of administration should be assigned. Lastly, the participants asserted that a good 

administrator should have long years of administration experience  and  leave both concrete and abstract works 

in schools. 

  Keywords: School principal, deputy principal , assignment,  

 

GİRİŞ 

Teknolojideki değişimler tüm örgütleri etkileyerek onları baskı altına almaktadır. Bu durum 

örgütleri ve dolaysıyla örgütleri yöneten bireyleride etkilemektedir. Değişim karşısında örgütler ayakta 

kalabilmek için kendilerini yenilemek zorundadır. Değişimle birlikte toplumun beklentileri 

farklılaşmıştır. Dolaysıyla bu beklentiler her alanda olduğu gibi okul örgütlerinde de hisedilmeye 

başlamıştır. Bu istek ve beklentiler karşısında okulların ve onu yöneten yöneticilerinde ister istemez 

rolleri değişmektedir. Geçmişte egemen olan klasik yönetim anlayışı yerini çağdaş yönetim anlayışına 

bırakmak zorunda kalmıştır. Bu bağlamda okul  yöneticilerinin taşıması gereken mesleki 

yeteneklerinin ve yeterliliklerinin de değişmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Okul yöneticisi 

kurumunu yönetiminde temel aktördür. Bu nedenle temel aktör olan müdürün belli başlı temel 

yeterlilikleri taşıması gerekir.  

Okul yöneticisinin sorumluluklarını yerine getirebilmesi için, bu alanda gerekli bilgi ve 

becerilere sahip olmalıdır (Ilgar, 1996, s. 83: aktaran Boydak, Gavcar, Saçaklı, Şahin, 2014). Bilim ve 

teknolojideki değişme ve gelişmeler yeni bir insan tipi oluşturmuştur ve böylece baskıcı, tehditkar 

yönetimin yerini, insancıl ve yaratıcı yönetim almıştır (Taş, 2002). Dünyadaki küreselleşme sürecinde 

toplumdaki farklılıkların artması, bununla birlikte bu değişime çocukların ayak uydurmasının 

sağlanması, okullardaki olumsuz durumların giderilmesi ve böylece öğrenci başarısının arttırılması 

isteği,  eğitimde yeni değer ve yaklaşımların benimsenme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Eğitim örgütleri özellikle de okul yöneticiliği eğitim örgütlerinin farklılıklarından dolayı 

yöneticilerinden özel yeterlikler beklemektedir. Bu yeterlikler onun liderlik özelliği göstermesini de 

kapsamakta, bu özellik onun etkililiğini ortaya koymaktadır (Rivkin, Hanushek ve Kain, 2005; aktaran 

Akçadağ, 2014). Yönetim ve yönetici terimleri, örgütün amaçlarını gerçekleştirmek ve örgütü başarıya 

ulaştırmak üzere başkalarına iş gördürme süreçlerinde kullanılan kavramlardandır (Koçel, 2014). 

Yönetimin görevi insan gücü ve başka kaynaklara yön vererek, kullanarak ve denetleyerek, amaçlara 

ulaşmayı sağlamaktır (Can ve Çelikten, 2000). 
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Okulun eğitim öğretim faaliyetlerine hazırlanması, bu faaliyetlerin iyileştirilmesi, uygulamaya 

konulması, olumlu okul ikliminin oluşturulması okul yöneticilerinin bilgi ve becerisi ile yakından 

ilgilidir. Ayrıca, eğitim politikalarının oluşturulması, eğitime ilişkin planların yapılması, kararların 

alınması gibi eğitimin niteliğinin yapı taşlarının şekillenmesi ve kullanıma sunulmasında yöneticilerin 

rolü büyüktür (Onural, 2005). Stratejik kurumlar olan okulların yöneticilerinin de taşıması gereken 

standartlarının ve atanma kriterlerinin açık ve net olarak belirlenmesi oldukça önemlidir.  

Cumhuriyetten sonra eğitim ve öğretim birliğini sağlamak üzere, Tevhid-i Tedrisat kanunu 

çıkarılarak, aynı zamanda bakanlık merkez ve taşra teşkilatları yeni bir yapıya kavuşturulmuştur  

(Başaran, 1993). Daha sonraları açılan pedagoji bölümlerinde, yazılı ve sözlü sınavdan geçen ve bazı 

özellikleri taşıyan öğretmenlerin yönetici olarak atanmaları planlanmıştır. Fakat bir süre sonra siyasi 

tercihler, pedagoji bölümü mezunu olma şartının önüne geçmiştir (Tekışık, 2001). Okul yöneticilerinin 

seçiminde dikkate alınan başarı, yetenek gibi belirli ölçütler ve liyakat göz ardı edilmiştir (Tomul, 

2009).  

Okul denilen açık sistemin etkililiğinden, çevreye uyumunu sağlamaktan, etkin bir biçimde 

sürekliliğinden, örgüt içinden ve dışından gelen istekleri yanıtlamaktan sorumlu kişi de okul 

müdürüdür (Çelikten, 2004). Okul müdürü yönetim ile ilgili bütün süreçlerden sorumludur. 

Karşılaşacakları problem durumlarıyla baş etmede hangi stratejileri kullanacağı ve hesap sorulduğunda 

nasıl davranacağı konusunda ona yol gösterecek bir standart ve yetiştirme programı yoktur. Bu yüzden 

okul müdürlerinin işi günümüzde zor ve karmaşıktır (Aslan, 2012). Değişen çevresel koşullar 

karşısında okul müdürlerinin liderlik becerilerini edinmeleri ve okullarını etkili bir şekilde 

yönetebilmeleri, ancak belli eğitim programları aracılığıyla ve iyi yetiştirilmeleri ile mümkün olabilir 

(Demirtaş ve Özer, 2014). Okul yöneticilerinin seçilmesi konusundaki son gelişmelerden birincisi, 

okul yöneticisi seçme ve atama yetkilerinin giderek hiyerarşinin daha alt kademelerine göçerilmesi; 

ikincisi, okul yöneticisi ile birlikte çalışacak olanların da yöneticilerin seçilme sürecine katılmalarına 

fırsat tanıyan modellerin geliştirilmesidir (Açıkalın, 1998). 

Okul müdürlerinin yetiştirilmesi ve atanmasındaki sorunlar ve engeller geçmişte de vardı, 

günümüzde de devam etmektedir. Bunlardan birisi, öğretmenlerin yöneticilik yapabileceği anlayışıdır. 

Hatta bu anlayışa göre iyi öğretmenin iyi bir yönetici olması beklenir. Çünkü üst kademeler 

müdürlerden liderlik değil yöneticilik beklemektedirler (Gümüşeli, 2009). Bu kapsamda yaşadığımız 

çağın şartlarının bir gereği olarak, yöneticiler hem yönetici hem de etkili lider davranışlarına sahip 

olmak zorundadırlar (Argon ve Mercan, 2009).   

Okul yöneticiliğinde atama ölçütleri açık ve net olmamakla birlikte, o günün siyasi otoritesinin 

ideolojik yaklaşımlarına göre keyfiyet içermesi eğitim çevresinde olumsuz karşılanmaktadır 

(Memduhoğlu, 2007). Türkiye’de yönetimin uzmanlık gerektirdiği ve doğal olarak yönetimin bir 

meslek alanı olduğu düşüncesi tam olarak gelişmemiştir. Nitekim okul yöneticiliği de bilimsel temele 

dayalı bir meslek haline gelememiştir. Yönetici atamaya ilişkin yasal düzenlemelerin sürekli 

değişmesi ve davalara konu olması, hem kaynak israfına, hem de adaylar açısından kuruma yönelik 

güvensizliklere, memnuniyetsizliklere sebep olmaktadır. Tüm bunların yanı sıra eğitim yöneticilerinin 

yetiştirilmesi, atanması bir plan ve politikaya dayandırılmadığından günümüz etkili okullarını 

oluşturacak ve yönetecek yeterliğe sahip yöneticileri belirlemek sorun olmaktadır (Aslan, 2012; 

Memduhoğlu, 2007). 
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Bu yüzden yönetici ve öğretmenlerin şu an uygulamada olan yönetmelikle ilgili ne 

düşündükleri, yönetmelik maddelerinin onlar için ne ifade ettiğini; sınav, mülakat sisteminin ya da 

atama görevlendirme sisteminin ne derece doğru olduğunu araştırma ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca 

yöneticilerin görevlerinde bulundukları süre zarfında tekrar görevlendirilmeleri için neler yapmaları 

gerektiğini araştırarak yaşanan sorunları ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmanın okullarda 

görevlendirilecek müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirme kriterlerinin güncellenmesi ve 

yaşanan sorunların tespitine ışık tutacağı düşüncesiyle bu araştırmaya gerek duyulmuştur. Mevcut okul 

yöneticileri atama yönetmeliğindeki aksaklıkların tespit edilmesi ve ortaya çıkarılması bu alanda 

politika belirleyicileri ve karar alıcılara yol gösterebilir.   

Bu araştırma, okul müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesine ilişkin yönetici ve 

öğretmenlerin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara 

cevap aranmıştır: 

1) Yönetici görevlendirme yönetmeliği ile ilgili genel olarak ne düşünüyorsunuz? 

2) Yönetici görevlendirme yönetmeliğinde bulunan müdür ve müdür yardımcısı 

görevlendirmeleri ile ilgili maddeler hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz?  

3) Müdür ve müdür yardımcılarının sınavla veya atama görevlendirme yoluyla göreve 

gelmesi hakkında görüşleriniz nelerdir?  

4) Okul müdürü ve müdür yardımcılarının görevlendirme sürecinde hangi etmenlerin 

etkili olduğunu/olabileceğini düşünüyorsunuz? 

5) Müdür ve müdür yardımcılarının yeniden görevlendirilebilmeleri için bulundukları 

görev süresince neler yapmaları gerektiğini/yapabileceklerini öngörüyorsunuz? 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, okul müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesine ilişkin yönetici ve 

öğretmen görüşlerini incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemi seçilmiştir. Çalışmada olgubilim 

deseni kullanılmıştır. Farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip 

olmadığımız olgulara odaklanılması olgubilim deseni olarak adlandırılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 

2006). Araştırmanın çalışma grubu Samsun İli Bafra ilçesinde bulunan 2018/2019 eğitim öğretim 

yılında görev yapan ve araştırmaya gönüllü katılan on okul yöneticisi, on öğretmenden 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Öncelikle araştırma konusu ile ilgili yerli ve yabancı literatür taraması yapılmıştır. 

Sonrasında görüşme formunda yer alması gereken maddeler tasarlanarak soru havuzu oluşturulmuş 

oluşturulan sorular, uzman görüşleri doğrultusunda revize edilerek görüşme formuna son şekil 

verilerek toplam beş soru katılımcılara yöneltilmiştir. Görüşmeler 30-35 dakika sürmüştür.         

Araştırmada veriler içerik analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Görüşme esnasında  kayıt cihazı 

kullanılmamıştır.  Yarı yapılandırılmış görüşme formu verilerek sorulara yazılı cevaplar vermeleri 

istenmiştir. Analiz sürecinde gizliliği sağlamak için her bir görüşmecilere birer kod numarası verilerek 

(Ö1,Ö2…ya da Y1,Y2…) açıklamalar yapılmıştır. Araştırmanın iç geçerliliğini sağlamak adına 

kavramlar öncelikle kodlanmış ve katılımcılardan alıntılar ile desteklenmiştir. Ortaya çıkan verilerin 
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bilgiye dönüşebilmesi için cevaplardan elde edilen bulgular, özelliklerine göre sınıflandırılarak 

tablolar elde edilmiştir. Bilgiler tablolar altında toplanarak analiz edilmiş ve daha sonra bulgular 

yorumlanmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

Elde edilen bulgular ve yorumlar tablolar şeklinde sunulmuş ve tabloların altına açıklamalar 

ve yorumlar yapılmıştır.  Katılımcı yönetici ve öğretmenlere aynı sorular sorulmuş ve yanıtları ayrı 

ayrı tablolarda belirtilmiştir. 

Araştırma Bulguları 

Yöneticilerin yönetici görevlendirme yönetmeliğinin geneline ilişkin görüşleri Tablo 1 de 

sunulmuştur. 

Tablo 1. Yöneticilerin, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine İlişkin Görüşleri 

Kodlar (yönetici) n (yönetici) 

Yönetmelik hakkında bilgim var          10 

Sorun yok          5 

Sık olarak değişiyor          3 

Adil değil          3 

Uygulamaya konulmuyor          3 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere yönetici görevlendirme yönetmeliği ile ilgili genel olarak 

yönetmelik hakkında bilgim var ( ny=10), sık olarak değişiyor( ny=3),  sorun yok ( ny=5), adil değil  ( 

ny=3),  uygulamaya konulmuyor  ( ny=3), olarak belirtmişlerdir. 

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların çoğunun yönetmelik hakkında bilgi sahibi oldukları 

görülmektedir. En fazla birer katılımcının dile getirdiği yönetmeliğim sorunsuz olduğu fikri 

görülmektedir.  Katılımcıların bu soruya ilişkin doğrudan alınan görüşlerini; “Sürekli değiştiği için çok 

hakim değilim. Subjektif değerlendirmeye yol açtığını düşünmüyorum. Adil olmadığını düşünüyorum 

(Y.8)”, “Müdür yardımcısı olarak görev yapanlar müdürlük sınavına girmemelidir (Y.5)”, 

“Yönetmelikte sorun yok. Fakat kendi çıkardıkları yönetmeliği uygulamayan da kendileri (Y. )”, 

“Liyakat sahibi insanların atanmasını olumlu buluyorum (Y.6)”, “Genel olarak adil buluyorum ( Y.3 

)”, “Genel olarak berbat bir sistem. Sınav ve ek-2 puanlaması ile yapılması en doğru olanı idi. 

Mülakat ile seçicilik adil değil. Bunun en kısa zamanda değişmesi lazım (Y.1, Y.8,)”, “Gayet güzel, 

mülakatın getirilmesine olumlu bakıyorum (Y.7, Y.3)”, “ Sık değişiyor. Bu yüzden takip etmekte 

zorlanıyorum (Y.9, Y.10)”, “Apar topar çıkarılmış, mevcut statikoyu korumaya yönelik, hakkaniyetten 

uzak, bilimsel temelleri olmayan bir yönetmelik (Y.2)”,  şeklinde ifade etmişlerdir. 

Öğretmenlerin yönetici görevlendirme yönetmeliğinin geneline ilişkin görüşleri Tablo 2 de 

belirtilmiştir. 
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Tablo 2. Öğretmenlerin, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine İlişkin Görüşleri 

              Kodlar (öğretmen) n (öğretmen) 

Yöneticilikle ilgilenmiyorum          5 

Liyakat gözetilmeli          4 

Uygulanmadığını düşünüyorun          3 

Sık değişiyor          3 

Teoride doğru          2 

 

Öğretmen olan katılımcılar genel olarak Tablo 2 de görüldüğü üzere yönetmelik ile ilgili; 

teoride doğru (nö=2), uygulanmadığını düşünüyorum (nö=3), liyakat gözetilmeli (nö= ), yöneticilikle 

ilgilenmiyorum (nö=5), sık değişiyor (nö=3) ifadelerini kullanmışlardır. 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcılar bu konudaki görüşlerini; “Teoride doğru, uygulamada 

yanlış buluyorum. Bunun sebebi de her yerde aynı uygulanmaması (Ö.8)”, “Yöneticilikle 

ilgilenmediğim için fazla haberim yok. Uygulamada mülakatın olması güvenirliği zedeliyor. Liyakat 

daha ön planda olmalı (Ö.7)”, “Yönetmelik liyakati esas almıyor. Mülakat sonuçları bile gösteriyor ki 

adamı olan dayısı olan, çeşitli siyasal bağlantısı olanlara mülakatta yüksek puanlar verilip ön sıralara 

taşınıyor (Ö.6)”, “Liyakata uygun yapıldığını düşünmüyorum keyfi uygulamalar içerdiğini 

düşünüyorum (Ö.2 ,Ö. 3, Ö.4)”, “Genel olarak adil buluyorum. Uzun süre değişmeden uygulanan 

yönetmelikler bekliyorum (Ö.1)” şeklinde ifade etmişlerdir. 

Tablo 3. Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Bulunan Müdür ve Müdür Yardımcısı 

Görevlendirmelerine İlişkinYönetici Görüşleri 

Kodlar n (yönetici) 

Açıklayıcı ve net          5 

Süresi dolan yöneticiler düşünülmeli          4 

Problem yok          3 

Maddeler uygulanmıyor          2 

Liyakat gözetilmeli          2 

 
Katılımcılar Tablo 3’de görüldüğü üzere yönetici görevlendirme yönetmeliği ile ilgili genel 

olarak;  maddeler uygulanmıyor ( ny=2), süresi dolan yöneticiler düşünülmeli (ny=4), açıklayıcı ve 

net( ny=5), problem yok ( ny=3), liyakat gözetilmeli ( ny=2), olarak belirtmişlerdir. Katılımcı 

yöneticiler bu konu hakkındaki görüşlerini“Maddelerin kişiye göre uygulanan özellikleri var. 

Yönetmeliğin atanabilir dediğini milli eğitim atanamaz algılıyor. Maddeler yeterli değil (Y.2)”, 

“Maddelere göre atama yapılmış görünse de, gerek sınav gerek mülakat aşamasında yapılan 

ötekileştirme ve ayrımcılığın Türkiye’nin yakaladığı ruha uygun olmadığını görüyoruz(Y. )”, 

“Yönetmeliğin adil ve doğru uygulandığına inanmıyorum (Y.10,Y.1)”, “İdareci dört veya sekiz yıl 

sonra ne olacağım kaygısı taşımamalıdır. Yönetici soruşturma geçirmediği sürece görevine devam 

etmelidir (Y.5, Y.8)”, “Muhakkak yöneticiler değerlendirilmeli, ama dört değil altı yıl olmalı. Tam 

kuruma alışmışken süre bitiyor (Y.9)”. Ayrıca maddeler hakkında olumlu fikir sahibi olan katılımcılar 

“Bence problem yok (Y.6)”, “Genelde maddeler yerinde (Y.7)” şeklinde belitrmişlerdir. 
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Tablo 4. Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Bulunan Müdür ve Müdür Yardımcısı 

Görevlendirmeleri İle İlgili Maddeler Hakkında Öğretmenlerin Görüşleri 

Kodlar (öğretmen) n (öğretmen) 

Adil değil          5 

Yetersiz buluyorum          4 

Uygulamaya konulmuyor          2 

Açıklayıcı ve net          1 

 

Katılımcılar Tablo 4’de görüldüğü üzere: Yetersiz buluyorum(nö= ), adil değil (nö=5), 

açıklayıcı ve net (nö=1), uygulamaya konulmuyor(nö=2) ifadelerini kullanmışlardır. Bu konudaki 

görüşlerini kendi ifadeleri ile şu şekilde belirtmişlerdir. Maddelerin yetersiz olmasını “Uygulamada 

eşitlik ilkesine uyulmayacak şekilde yanlı buluyorum (Ö.8)”, “Eğer yönetmelik tam olarak 

uygulanırsa, sınav ve mülakat hakkıyla yapılırsa etkili olacağını düşünüyorum. Fakat yönetmeliğin 

adil ve doğru uygulandığına inanmıyorum (Ö.5)”, “Sonucunda mülakat olası sıkıntılı (Ö.10)”, “Hak, 

hukuk, adalet çerçevesinde uygulanmıyor (Ö.6)” olarak dile getirmişlerdir. Ayrıca “Yönetmeliğin 

görev süresi dolan yöneticiler için de geçerli olmasını beklerdim (Ö.1, Ö.2,)” ifadesini 

kullanmışlardır.Katılımcılarının çoğu yönetmeliğin açık ve net olduğunda hemfikir fakat uygulamada 

problemlerin olduğu görüşünde.Katılımcılar bu konuda ki görüşlerini; “Yöneticilerin kendilerini 

güvende hissetmedikleri, insiyatif kullanmadıkları, sürekli ilişkilerini koruyup kollamak zorunda 

bırakılan bir uygulama. Sistem diyemiyorum (Ö. )” “Maddelerde yönetici vasıfları ayrıntılı bir 

şekilde belirtilmemiş, maddeler daha kapsamlı olabilir (Ö.3, Ö.9)” şeklinde ifade etmişlerdir. 

Tablo 5.  Müdür ve Müdür Yardımcılarının Sınavla veya Görevlendirme Yoluyla Göreve    Gelmesine 

İlişkin Yönetici Görüşleri 

Kodlar n (yönetici) 

Diğer          5 

Sınav ve mülakat          4 

Sadece mülakat          1 

Salt sınav          1 

 

Katılımcılar Tablo 5’da görüldüğü üzere yönetici görevlendirme yönetmeliği ile ilgili genel 

olarak;  salt sınavla ( ny=1 ), sınav ve mülakat ( ny=4), sadece mülakat ( ny=1), atama görevlendirme 

( ny=0), diğer ( ny=5) olarak belirtmişler.  Tablo 5 incelendiğinde yönetici olan katılımcıların çoğunun 

sınav ve mülakat seçeneğini tercih ettiği görülmüştür. Bu konu hakkındaki görüşlerini “Sınav atanmak 

için tek kriter olmamalı, mülakat ise atanmak için tek şart olmamalıdır (Y.2)”, “Sınav olsun ama yüzde 

otuz gibi bir katkısı olsun. Onun haricinde okul müdürünün geçmiş başarıları, okula ve eğitime 

kazandırdıkları, performansı ve iletişimi gibi… konular önemli olmalı (Y.7),” ayrıca, idareciliğin 

sınavla olamayacağını şu sözlerle ifade etmişlerdir “İdarecilik sadece sınavla olmaz. Beceri ve liyakat 

şart. Yöneticileri bu işi yapabilecek deneyimli kişiler arasından seçilmelidir (Y.10)”, “Sınavlar 

yöneticilerin yönetme kabiliyetini ölçmüyor. Vaka vermeli, görüş sormalı. Çoktan seçmeli soruların 

önemi yok. Yöneticilik kabiliyet işi. Yöneticilikte ileri sürülmüş yaklaşımlar sahada 

uygulanamayabiliyor (Y.8)”. Sınav ve mülakat olasından yana olan katılımcılar Y.1, Y.3 ve Y.6 

sadece seçenek belirtip açıklama yapmamışlardır. Ayrıca “Tezli yüksek lisans mezunu ve doktora 

öğrencisi olan bir öğretmenin bile geçer not almadığı bir sistemde mülakat kesinlikle olmamalı. 

Çünkü insanlar mağdur edilmekte. Sınav ve yeterlik ölçütleri kullanılmalı (Y. )”, “Özel yöneticiler 

yetiştirilip atanması lazım ya da öğretmen olsa bile profesyonel olmalı (Y.9)” ifadeleri ile 

yöneticiliğim profesyonel olarak seçilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. 
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Tablo 6. Müdür ve Müdür Yardımcılarının Sınavla veya  Görevlendirme Yoluyla Göreve Gelmesine 

İlişkin Öğretmen Görüşleri 

   Kodlar n (öğretmen) 

Sınav ve mülakat          4 

Sadece sınav          3 

Diğer          2 

Atama görevlendirme          1 

 

Öğretmen katılımcıların görüşleri şu şekildedir.”Görevlendirilecek kişinin liyakatini tespit 

etmek amacıyla sınav yapılması gerekir. Ancak, yönetici olarak görevlendirilecek kişinin yöneticilik 

için gerekli özelliklerinin (iletişim, özgüven, temsil kabiliyeti vb.) belirlenmesi açısından mülakat 

yapılması gerektiği de ortaya çıkmaktadır. Mülakatın bu planlarda uzman kişilerce adilane yapılması 

şarttır. Yine de yöneticilik profesyonelce yapılması gereken bir iştir ve bunun okulunu okuyan kişilerce 

yapılması daha uygundur(Ö. )”, “İster öğretmen ister başka meslekten olsun yönetici kadrolarına 

gelmek isteyen adayların önce ciddi bir eğitimden geçirilip, o eğitimi içeren nicel ve nitel özelliklerini 

ölçen değerlendirmeler kullanılmalıdır (Ö.3)”, Liyakata dayalı bir görevlendirmenin yapılmadığını ve 

mülakatlarda yanlılığın olduğunu dile getiren katılımcılarda bulunmaktadır. Fikirlerini “ Kesinlikle 

mülakat olmamalı ya da uzman ve ehli kişilerce yapılmalı, adam kayırmanın ve ötekileştirmenin önüne 

geçilmelidir (Ö.5,Ö.7,)”  şeklinde ifade etmişlerdir. Katılımcılardan Ö.1 ve Ö.9 sınav ve mülakat 

olması gerektiğini sadece ifade etmiş, düşüncelerini belirtmemişlerdir. Ayrıca diğer görüşler şunlardır: 

“Salt sınavla olmalı, fakat sınava giriş kriterleri biraz zorlaştırılmalıdır. Müdür yardımcılığı için on 

yıl, müdürlük için ise en az on beş yıl öğretmenlik yapmış olma şartı aranmalıdır (Ö.6)”, “Salt sınav 

ve dürüst mülakat uygun olur. Sınav güvenliği sağlanmalıdır (Ö.8)”, “Kesinlikle mülakata dayalı 

yönetici atamaları yapılmamalı. Yerine sadece yazılı sınava ve güvenlik soruşturmasına dayalı 

atamalar yapılmalı, sendikalar atamada önemli olmamalıdır (Ö.10, Ö.2)”.  

Tablo 7. Okul Müdürü ve Müdür Yardımcılarının Görevlendirme Sürecinde Etkili Olan Etmenlerin 

Neler Olduğuna İlişkin Yönetici Görüşler 

Kodlar n (yönetici) 

Referanslar          4 

Liyakat          4 

Liderlik          2 

Etkili iletişim          2 

Performans          1 

Adalet ve dürüstlük          1 

 

Tablo 7 incelendiğinde katılımcılar;  referanslar ( ny=4), liyakat ( ny=4), adalet ve dürüstlük ( 

ny=1), etkili iletişim( ny=2), performans( ny=1),  liderlik ( ny=2) olarak belirtmişlerdir. Katılımcıların 

çoğunun yönetici atamasında sendikal faaliyetlerin ve referansların etkili olduğunu belirttiği 

görülmektedir. Katılımcılar görüşlerini : “Liyakat, çalışkanlık, vatana millete bağlılık olmazsa 

olmazdır (Y.9,Y.6,Y.3,Y.10,)”, “Kurumda çalışan personelle kimi yönetici olarak görmek istediği ile 

ilgili gizli anket yapılabilir. Yıllardan beri birlikte çalışan kişilerin daha doğru karar vereceklerine 

inanıyorum (Y.1)”, “Teknolojiye hakim olmalı, yeniliklere açık olmalı, sosyal ilişkileri iyi olmalı. 

Ayrıca mevzuata hakim olması önemli. İyi bir yönetici kural koymalı, denetlemeli ve taviz vermeden 

ödül-ceza uygulamalı (Y.8)”, “Öncelikle eğitim öğretim geçmişine ve deneyimlerine bakılmalı, sonra 

iletişim ve sosyal becerileri dikkate alınmalıdır (Y. )”. Ayrıca çoğu katılımcı siyasi idarenin etkili 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu konu hakkında “Eğitim kadrolarında her türlü siyasi, kültürel, sivil 

kadroların etkili olduğunu düşünüyorum (Y.2,Y. ,Y.7)” olarak düşüncelerini dile getirmişlerdir. 
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Tablo 8. Okul Müdürü ve Müdür Yardımcılarının Görevlendirme Sürecinde Etkili Olan Etmenlerin 

Neler Olduğuna İlişkin Öğretmen Görüşleri 

            Kodlar (öğretmen) n (öğretmen) 

Liderlik vasfı taşımalı          4 

Sendika önemli          3 

Adil olmalı          2 

Referans önemli          2 

Gelişme ve yeniliklere açık olmalı          2 

Öğretmenlerden seçilmeli          1 

  

Tablo 8 incelendiğinde görevlendirme sürecinde etkili olan etmenleri: Sendika önemli(nö=3), 

liderlik vasfı taşımalı(nö= ), adil olmalı(nö=2), öğretmenlerden seçilmeli(nö=1), gelişme ve 

yeniliklere açık olmalı(nö=2), referans önemli(nö=2) şeklindedir. Katılımcı öğretmenler siyasi 

düşünce ve sendikal faaliyetlerin etkili olduğuna dair şu düşünceleri paylaşmışlardır: “Sendika ve 

siyasi düşünce önemli olmamalı, mevzuata hakim, adil ve dürüst olmalı (Ö.5)”, “Belirli sendikaya 

üyelik, iktidara ait siyasilere ve siyasi yakınlara yakınlık, aynı köylülük ve hemşericilik görevlendirme 

sürecinde etkilidir (Ö.8)”, “Referansların etkili olduğunu düşünüyorum (Ö.10)”. Ayrıca 

görevlendirme sürecinde etkili olması gereken etmenleri “Öncelikle sınıf ortamını bilmeli, öğretmenlik 

yapmayan birisi idareci olmamalı. Bu işi yapmak isteyenler yüksek öğrenimini tamamlamalı (Ö.7)”, “ 

İnsan ilişkileri iyi, lider özellikleri taşıyan, özgüvenli, teknolojiyi takip eden, problemlere çözüm 

üreten olmalıdır (Ö.1,Ö.9,Ö. ,Ö.3)” şeklinde sıralamışlardır. Bununla birlikte Ö.3 ve Ö.1 

katılımcıları yönetici seçiminde öğretmenlerin de söz hakkı olması gerektiğini savunmuşlardır. 

“Okulda işleyişin ne kadar sağlandığına bakılmalıdır. Bunun için gerekirse öğretmen ve öğrenci 

anketleri uygulanmalıdır (Ö.1, Ö.3)”. “Yeniliğe açık olmalı, uygulanabilir gerçekçi uzun soluklu 

projeleri hayata geçirebilmeli (Ö. )”şeklinde ifade emişlerdir. 

Tablo 9. Müdür ve Müdür Yardımcılarının Yeniden Görevlendirilmeleri  İçin Bulundukları Görev 

Süresince Yapmaları Gereken Yada Yapabileceklerinin Neler Olduğuna İlişkin Yönetici Görüşleri 

Kodlar      n (yönetici) 

Kalıcı eserler bırakmalı          3 

Samimi ilişkiler          2 

Dürüst ve güvenilir          2 

Yalakalık yapmalı          2 

Adaletli olmalı          2 

 

Katılımcılar bu soruya ilişkin görüşlerini; “Dürüst bir şekilde görevlerini yapmaları yeterli 

olur. Görevleri zaten kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir (Y.1)”, “Performans belirleme kriterini 

bakanlık belirlemeli. Bununla ilgili öğretmen öğrenci ve veliden görüş almalıdır. Ayrıca kalıcı bir eser 

bırakmalı, kurum çalışanları buradan şu şahıs geçti demelidir. Rutin olmamalı çünkü rutin geriye 

gitmelidir (Y.8)”, “Bulundukları kuruma katkıda bulunmaları gerekir (Y.6,Y. ,Y.3)”, ”Okulun ve Milli 

Eğitimin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmalıdır (Y. )”,”Yeniden görevlendirilebilmeleri için 

sendika ile uyumlu olmalıdır fakat, bu benim tasvip etmediğim bir durum. Ayrıca problem üreten 

değil, çözen olmalıdır (Y.10)”,”Bulundukları makamı işgal eden insanlar diğerlerinden farklı 

olmadıklarını unutmamalıdır. Adalet duygusundan sapmamalı, insanları sevmeli ,devletçi bir politika 

izlemelidirler (Y.2)”, şeklinde belirtmişlerdir. 
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Tablo 10. Müdür ve Müdür Yardımcılarının Yeniden Görevlendirilmeleri İçin Bulundukları Görev 

Süresince Yapmaları Gereken Yada Yapabileceklerinin Neler Olduğuna İlişkin Öğretmen Görüşleri 

        Kodlar (öğretmen) n (öğretmen) 

Çalışkan, dürüst, adil olmalı            6 

İyi ilişkiler kurmalı            5 

Kalıcı eserler bırakmalı            2 

Tutarlı ve kararlı olmalı            2 

Sorumluluk almalı            1 

 

Katılımcı olan öğretmenlerin büyük çoğunluğu yöneticilerin tekrar seçilebilmeleri için 

çalışkan, dürüst, adil olması gerektiği konusunda hemfikir olmuşlardır. Bu konu hakkındaki 

görüşlerini şöyle dile getirmişlerdir. “Çalışkan, tuttuğunu koparan, dürüst, güvenilir, adil, yeniliklere 

açık, demokratik, sevecen, insancıl olmalı. Ama aynı zamanda tutarlı ve kararlı olmalıdır 

(Ö.2)”,“Gerçekçi, ihtiyaca cevap veren, hayata geçirilip herkes için faydası olan kalıcı projeler, 

değişiklikler ve yenilikler yapmaya istekli olan, amacı puan toplayıp reklam yapmak değil, öğretmen, 

öğrenci ve toplum yararını gözetmek olmalıdır (Ö. )”, “Bulundukları okulda adil düzeni sağlamalıdır. 

Veli, öğretmen, öğrenci dengesini kurmalıdır Sorumluluklarını yerine getirmelidir (Ö.1,Ö.6)”, 

“Öncelikle astları ile iyi geçinmeli, yenilik yapmaya istekli olmalıdır (Ö.3,Ö. ,Ö.5)”, “Ekibine 

güvenmeli, ekibi de ona güvenmeli (Ö.8)”. Ayrıca Ö. 9 katılımcı yönetici görevlendirmelerinde 

eğitimle alakası olmayan yüksek lisans bölümlerinin kriter olmaması gerektiğini savunmuştur. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER  

Uygulamada bulunan yönetici görevlendirme yönetmeliği ile ilgili neler düşündükleri, 

yönetmeliğin maddeleri hakkındaki düşünceleri, yöneticilerin nasıl bir seçilme süreci geçirmesi 

gerektiği, yöneticilerin görevlendirme sürecinde nelerin etkili olduğunu olabileceğini ve yeniden 

görevlendirilebilmeleri için bulundukları görev süresince neler yapmaları gerektiği başlıkları altında 

açıklanmıştır.  

Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği İle İlgili Genel Olarak Ne Düşünüyorsunuz?  Sorusuna 

İlişkin Sonuçlar 

Katılımcıların bir bölümü yönetmeliğin sık değiştiğinden ve bu yüzden takip 

edemediklerinden şikayetçiler. Ayrıca yönetmeliğin tam olarak uygulanmadığından, keyfi 

davranıldığından bahsettiler. Hatta yönetmelikte sınav ve mülakat şartı var iken son birkaç yıldır 

değerlendirmede sadece mülakat uygulanıyor. Normal şartlarda uygulanabilirliği yüksek bir 

yönetmelik. Fakat süresi dolan yöneticiler için yeterince madde barındırmaması şu anda görev yapan 

yöneticilerin önemle altını çizdikleri bir eksiklik. Çoğunluk için sorunsuz bir yönetmelikmiş gibi 

görünse de bazı katılımcılara göre hakkaniyetten uzak, statikocu olarak nitelenmiştir. Gerek 

yöneticiler, gerekse öğretmenler sendikal faaliyetlerin liyakat ilkesinin önüne geçmesinden rahatsızlar. 

 Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Bulunan Müdür ve Müdür Yardımcısı 

Görevlendirmeleri İle İlgili Maddeler Hakkında Genel Olarak Ne Düşünüyorsunuz? Sorusuna İlişkin 

Sonuçlar 

Genelde şu an yöneticilik yapan katılımcılar, görev süresi dolacak olan kişiler için açıklayıcı 

maddelerin yer almadığından bahsetmişlerdir. Maddelerin yeterince açıklayıcı olmadığı ve ihtiyacı 
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karşılamadığı vurgulanmıştır. Özellikle maddelerde sınav ibaresi olmasına karşın sadece mülakat ile 

seçim yapılmasından rahatsızlık duymaktalar. Buna dayanarak yönetici katılımcılar kendilerini 

güvende hissetmediklerini belirtmişlerdir. . Bu yüzden ülkemizin son zamanlarda yakalamış olduğu 

ruha uygun olmadığı düşünülüyor. Bazı katılımcılara göre maddeler açıklayıcı ve net, fakat geçerli 

değil. 

Müdür ve Müdür Yardımcılarının Sınavla veya Atama Görevlendirme Yoluyla Göreve Gelmesi 

Hakkında Görüşleriniz Nelerdir? Sorusuna İlişkin Sonuçlar 

Katılımcılar sadece mülakatın olmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, sınav ve 

mülakatın yapılmasını uygun görmüşler. Mülakatın tek ölçüt olmaması gerektiğini, buna ilaveten 

yöneticilerin becerilerini de ölçen uygulamaların olması gerektiğini belirtmişlerdir. Yönetici seçmede 

vaka çözme teknikleri ile beceri ölçümü yapılabileceğine değinmişlerdir. Ayrıca yöneticilerin 

öğretmen olmamaları gerektiği, ya da olsa bile bir yetiştirme programından geçmeleri gerektiğini dile 

getirerek, öğretmenlikte değil yöneticilikte deneyim kazanmış kişiler arasından seçim yapılması 

gerektiği vurgulanmıştır. Deneyimli kişilerin de kendini kanıtlamış olması gerektiğini, bunun 

ölçütünün de yöneticinin eğitime kazandırdıkları, performansı, geçmiş başarıları önemli olmalı 

denilmiştir. 

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcılarının Görevlendirme Sürecinde Hangi Etmenlerin Etkili 

Olduğunu/Olabileceğini Düşünüyorsunuz? Sorusuna İlişkin Sonuçlar  

Katılımcılar siyasi fikir ve sendikaların etkisinin yadsınmayacak kadar çok olduğunu dile 

getirmelerine rağmen, bunun aslında tasvip edilmeyecek bir durum olduğunu belirtmişlerdir. Liyakatin 

önemli olduğunu, olması gerektiğini, hatta yönetici olmanın ön şartlarından birinin de bu alanda, ya iyi 

bir eğitim almış adaylardan, ya da bu işin üniversitesini bitirmiş insanlar arasından seçilmesi olmalıdır 

demişlerdir. Hatta bazı katılımcılar yönetici seçmede öğretmen, öğrenci, veli anketleri yapılması 

gerektiğini de belirtmişlerdir. Bazı katılımcılar ise referansların önemine değinerek, aynı köylülük ve 

hemşericiliğin atanmada bir etken olduğunu söylemişlerdir. Ayrıca günümüzde teknolojik gelişmeleri 

takip eden, mevzuata hakim, sosyal ilişkileri kuvvetli, yeniliklere açık yöneticilerin de çoğunlukta 

olması gerektiğine değinilmiştir. 

Okul Müdür ve Müdür Yardımcılarının Yeniden Görevlendirilme Sürecinde Hangi Etmenlerin 

Etkili Olduğu/Olabileceğini düşünüyorsunuz? Sorusuna İlişkin sonuçlar 

Katılımcılar yöneticilerin öncelikle kalıcı eserler, uzun soluklu projeler ile varlıklarını 

hissettirmeleri gerektiğini ifade ederek sadece koltuk işgal eden yöneticilerin tekrar seçilmemesi 

gerektiğini söylemişlerdir. Ayrıca sosyal becerisi gelişmiş olmalı, yani hem astları ile hem de veliler 

ile iyi ilişkiler kurmalıdır. Buna ek olarak astlarının menfaatlerini gözetmeli, herkese aynı kuralları 

uygulamalıdır. Katılımcıların çoğu adaletli olma, dürüst ve güvenilir olma, tuttuğunu koparan, 

demokratik, sevecen, devletçi, insancıl olma gibi özellikleri taşımalı, siyasi görüşünü okul ortamına 

entegre etmemeli, herkesin fikrini dinleyip, farlı fikirlere saygı duymalı diye düşüncelerini dile 

getirmişlerdir. Milli Eğitimin amaçlarını gerçekleştirmeye katkı sağlamalı, sorumluluklarını yerine 

getirmeli, iş bitirici olmalı, rutin olmamalıdır demişlerdir. Bunun yanı sıra bazı katılımcılar çalışmayan 
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bir yöneticinin tekrar seçilmemesi gerektiğini, birkaç yıl bu hakkından mahrum bırakılması gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

Öneriler 

 Yönetici atama görevlendirme yönetmeliği tekrar gözden geçirilerek, değiştirilmesi ya 

da geliştirilmesi istenen maddeler hakkında çalışma yapılmalıdır. 

 Liyakat ilkesine uyulması için adayların yöneticilik alanında ciddi eğitim almaları  

(Yöneticilik alanında yüksek lisans ya da kamu yönetimi alanında lisans), ya da kendini 

yöneticilik alanında ispatlamış, deneyimli adaylara atamada öncelik verilmelidir. 

 Sınavın test usulü değil, beceri ve yetenek ölçmeye dayalı, geçerliği ve güvenirliği 

yüksek değerlendirmelerle yapılması. 

 Mülakatların açık şeffaf ve kamera ile kayıt altına alınarak yapılacak bir sistemin 

kurulması, 

 Atama görevlendirmelerde siyasi düşünce ve sendika göz ardı edilmeli hakkaniyet 

ilkesi gözetilmelidir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, fiziğin, anlaşılmasında güçlük yaşanan ve soyut kavramları barındıran enerji 

konusu ile ilgili analoji uygulamalarının öğretmen rehberliğinde öğrenciler tarafından geliştirilerek öğrencilerin 

bilimsel süreç becerilerine etkilerini belirleyebilmektir.  

Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminde Trabzon Araklı Mehmet Akif Ersoy 

Anadolu Lisesindeki 11. Sınıflarda öğrenim gören 26 öğrenciye altı ders saati boyunca uygulanmıştır. 

Araştırmacı, araştırmanın tüm süreçlerinde uygulamaların bizzat içinde bulunarak, uygulama sürecinde 

karşılaşılan sorunları anlamlandırıp çözmeye yönelik sistematik veriler toplayarak analizlerini yapmıştır. 

Araştırmada, aksiyon araştırması türlerinden teknik/bilimsel/işbirlikçi aksiyon araştırması türü kullanılmıştır. 

Araştırma kapsamında, enerji ve enerjinin korunumu konusu teorik olarak anlatıldıktan sonra deneysel 

ve görsel olarak etkinlikler yapılmıştır. Bu kapsamda, uygulama grubundaki öğrencilerden dörderli gruplar 

halinde iki ders saatinde enerjinin korunumu ile ilgili analoji haritası çıkarmaları istenmiştir. Uygulamalar 

sonucunda, öğrenci gruplarının, analoji haritaları çıkarırken süreç içerisindeki uygulamalarda ve süreç sonundaki 

ürünlerde bilimsel süreç becerilerinden; Temel süreçler (gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, 

sayı ve uzay ilişkileri kurma), nedensel süreçler (önceden kestirme, değişkenleri belirleme, verileri yorumlama 

ve sonuç çıkarma), deneysel süreçler (hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, deney yapma, 

değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, karar verme) aşamalarına hangi düzeyde ulaştıkları yarı yapılandırılmış 

gözlem formu yardımı ile belirlenmiştir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak (M-SCOPS, 2003) yapılandırılarak geliştirilen “Yarı 

Yapılandırılmış Gözlem Formu (YYGF)” kullanılmıştır. YYGF ile zihinsel olmayan değişkenler açısından 

öğrenciler gözleme tabi tutularak her bir öğrencinin grup etkinliklerindeki katkısı ve grup başarısının 

oluşmasındaki etkisi ortaya konulabilmiştir.  

Verilerin analizleri sonucunda, öğrenciler tarafından geliştirilen analoji uygulamaların öğrencilerin 

bilimsel süreç becerileri kapsamındaki temel süreçlere, nedensel süreçlere ve deneysel süreçlere anlamlı katkı 

sağladığı belirlenmiştir. Özellikle, hipotez kurma, değişkenleri belirleme, verileri yorumlama ve sonuç çıkarma, 

değişkenleri değiştirme ve kontrol etme becerilerini ileri düzeyde gelişmesine katkı sağladığı tespit edilmiştir. 

Analoji haritası çıkarılarak gruplar halinde öğrencilere ünite sonunda analoji çalışmaları yaptırılması 

öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine katkı sağlayacağı dikkate alınarak, soyut konularda, araştırmacıların 

benzer uygulamaları yapmalarının faydalı olacağı önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Analoji, Bilimsel Süreç Becerileri, Enerji Korunumu 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the effects of physics on the scientific process skills of students by 

developing the analogy applications related to the energy subject which has difficulty in understanding and 

having scientific process skills concepts. 

The research was applied to 26 students studying in 11th grade in Trabzon Araklı Mehmet Akif Ersoy 

Anatolian High School during the first semester of 2018-2019 academic year. The researcher carried out the 

analyzes by collecting systematic data to understand and solve the problems encountered in the application 

process by taking the applications personally in all processes of the research. In the research, a type of technical / 

scientific / collaborative action research was used. 

Within the scope of the research, after the theoretical explanation of energy and energy conservation, 

experimental and visual activities were performed. In this context, students in the application group were asked 

to produce an analogy map for the conservation of energy in two course hours in groups of four. As a result of 

the applications, student groups, while performing analogy maps, in the applications in the process and at the end 

of the process, scientific process skills; Basic processes (observing, measuring, classifying, recording data, 

establishing number and space relations), causal processes (prediction, determining variables, interpreting data 

and making conclusions), experimental processes (hypotheses, using data and modeling, experimenting) at 

which level they reached the steps of changing and controlling the variables were determined with the help of the 

semi-structured observation form. 

In this study, the semi-structured observation form (YYGF) was used as the data collection tool (M-

SCOPS, 2003). In terms of non-mental variables, the students were able to observe the contribution of each 

student in group activities and the effect of group achievement. 

As a result of the analysis of the data, it was determined that the analogy applications developed by the 

students contributed significantly to the basic processes, causal processes and experimental processes within the 

scope of scientific process skills. In particular, it has been found that it contributes to the advanced development 

of skills to establish hypothesis, determine variables, interpret data and result, change and control variables. 

It is suggested that taking analogy studies in groups and taking analogy studies at the end of the unit 

will help the scientific process skills of the students and it will be beneficial for researchers to make similar 

applications in abstract subjects. 

Keyword: Analogy, Science Process Skills, Conservation of Energy 

 

GİRİŞ 

Analoji, gündelik yaşamda karşılaşılan ve bireyler tarafından anlamlandırılan olgu veya 

olayların yeni tanımlanacak olan durumlara benzetilerek tanımlanması olarak ifade edilir (Bryce ve 

MacMillan, 2005; Turney, 2008). Bu kapsamda temel alınması gereken durum, hedef ve kaynak 

arasındaki ilişkinin uyumluluk ve farklılık durumlarının sistematik ve analojik haritalar ile bilimsel 

temeller esas alınarak ifade edilebilmesidir ( Wiley vd. 2017). 

Kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarırken analojilerden faydalanmak, fiziksel veya 

zihinsel becerilerin gelişimi noktasında öğrenmede olumlu katkı sağlayacağından yola çıkılarak 

(Gylnn, 2007; Çıray, 2010), üst düzey öğrenme becerilerinin geliştirilebilmesi için sistematik analojik 

uygulamalara başvurulması önem taşımaktadır (Kao, 2016). 
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Analoji kullanımı, öğrenmeyi kolaylaştırdığı, konunun öğretiminde kalıcılığı arttırdığı ve yeni 

öğrenilecek konu ve kavramlarda olumlu katkı sağladığı tespit edilmiştir (Aykutlu ve Şen 2011, Demir 

vd. 2011). 

Analoji kullanılarak yapılan öğretimsel faaliyetlerin literatürde sağladığı pek çok katkıya 

rağmen, bu uygulamalar sürecinde yapılacak öğretim faaliyetlerinde belirli öğretimsel önceliklere yer 

verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Alexander & Kulikowich, 1991; Donnelly & McDaniel, 2000; 

Hammadou, 2000; Jaeger & Wiley, 2015; Jaeger, Taylor, & Wiley, 2016). Önceden öğrenilmiş 

konularda analoji uygulamalarının yapılması, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin öğretimsel 

faaliyetlerinde uygulanması ve dezavantajlı öğrenci gruplarında uygulanması bu öğrenci gruplarına 

bilgi yönünden temel oluşturmasını ve açık rehberlik yapmalarını sağlayacaktır (Duit, 1991; Mayer, 

1989). 

İlköğretimde ve ortaöğretimde kullanılan fen bilimleri kapsamındaki fen ve teknoloji, fizik, 

kimya ve biyoloji ders kitapları derinlemesine irdelendiğinde; öğretim hedefleri sunulurken birçok 

analoji etkinliğine rastlanmaktadır. Bu analojilerde genellikle ‘gibidir’ ve ‘…ya benzer’ ifadelerinin 

yer aldığı basit analojik yaklaşım ortaya konulmaktadır (Hıdır, 2018). 

Fen ders kitapları irdelendiğinde, kitap yazarlarının konu sunumu öncesinde, kavramların 

öğretiminde bilinçli ya da bilinçsiz olarak ‘benzetilebilir’, ‘benzetebiliriz’, ‘benzetebilir miyiz?’ gibi 

ifadeleri kullandıkları görülmektedir. Bu kullanımların; benzeyen özellik, benzetilen özellik ve 

karşılaştırma durumlarının ortaya konulmasında bilinçli bir analoji öğretimini ortaya konulmasını 

sağlamaktan uzak olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, kitap yazarları tarafından analoji 

uygulamalarının bilinçli olarak kullanılmadığı ortaya çıkmaktadır (Hıdır, 2018). 

Analoji ile öğretim yapılırken literatürde tavsiye edilen sistematik tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Analoji öğretiminde literatürde tavsiye edilen uygulama sistematiği 

Hıdır (2018), Orgill 

ve Bodner (2006), 

Thiele & Treagust 

1994, 

Analoji uygulamaları konu başlangıcında uygulanmalı, bu kapsamda konunun 

benimsenip sonraki süreçlerde somutlaştırılmasında önemli katkı sunmaktadır. 

Glyyn (2007) 

Hedef kaynağın belirtilmesi, kaynağın hedefe göre sunulması, hedef ve kaynaklar 

arasındaki benzerlik durumlarının ortaya konulması sonucunda da karşılaştırma 

yapılamayacak durumların tespit edilmesi gerekmektedir. 

Dupin & Joshua 

(1989) 

Yeni öğretilecek kavramlar, somut olarak ortaya konulmalı, basit, anlaşılabilir ve 

öğrencilerin yaşam alanından sunulmalıdır. 

Kumaş, 2015 
Analoji içerikleri güncel içerikte olmalıdır, soyut kavramların somutlaştırılmasında 

sistematik sıralama olmalıdır. 

Thiele & Treagust 

(1994) 

Anlamlı bir öğretimin sunulabilmesi için, kavramlar, öğrencilerin yaşam alanlarından 

ve somut olarak sunulmalıdır. 

Dilber ve Düzgün 

(2008) 

Hedef ve kaynak arasındaki ilişki tam olarak anlamlandırılmalıdır. Önceden bilgi 

sahibi olunmayan karmaşık benzetmelerden uzak durulmalıdır. 

Hıdır (2018), Orgill 

& Bodner (2006), 

Wiley vd. (2017) 

Yazılı analojiler kullanılması sözlü analojilere göre daha fazla katkı sağlamaktadır. 

Yazılı ve sistematik analojiler kullanılması, öğrencilerin ön bilgilerini haritalamak, 

yanlış bilgilerini düzeltmek veya kendi anlayışlarındaki eksiklikleri tespit etmek için 

kullanabilecekleri açıklayıcı bir çerçevenin örneği olarak hizmet edebilir. 

Wiley vd. (2017) 
Öğrencilerin bizzat aktif oldukları analojik öğrenme faaliyetlerinde, karmaşık öğrenme 

uygulamalarında bile katkı sağlanmaktadır. 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi, etkili analoji uygulamaların fen kapsamındaki öğrenci gruplarında 

etkili ve verimli olabilmesi için; yeni konularda konu başlangıcında, öğrenilmiş konularda konu 

sonlarında uygulanması, hedef ve kaynak arasındaki ilişkinin güncel, somut, ilgi ve tutumları harekete 

geçirici ve kavram öğretiminde yeterli bilimsel içerikte olması, öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı 

nitelikte olması ve yazılı analojiler olarak sunulması önerilmektedir. 

Literatür kapsamındaki uygulamalar incelendiğinde, analoji uygulamalarının sağladığı 

faydalar ve avantajları tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Analoji uygulamalarının sağladığı faydalar ve avantajları  

Kumaş (2015) 
Kavram öğretimine ve kavram yanılgısının giderilmesine 

katkı sağlamaktadır. 

Aykutlu ve Şen (2011) 
Öğrenmeyi kolaylaştırmakta, konunun öğretiminde kalıcılığı 

arttırmaktadır. 

Demir vd. (2011) 
Yeni öğrenilecek konu ve kavramlarda olumlu katkı 

sağlamaktadır. 

Kumaş (2015), Dilber ve Düzgün (2008), 

Paatz vd. (2004), Bilgin ve Geban (2001), 

Brown & Clement (1989) 

Kavram yanılgılarının giderilmesine katkı sağlamaktadır. 

Kesercioğlu vd. (2004), Bilgin ve Keban 

(2001) 

Öğrencilerin problem çözme becerilerini arttırmaktadır. 

Kumaş (2015), Aykutlu ve Şen (2011), 

Dilber ve Düzgün (2008), Mason (2004), 

Clement (1993), Dupin & Joshua (1989) 

Öğrencilerin başarısını arttırmaktadır. 

Podolefsky & Finkelstein (2006) Kalabalık sınıflarda rahatlıkla uygulanabilmektedir. 

Aykutlu ve Şen (2011), Babayiğit vd. (2018) 
Fen derslerine karşı olumlu tutum oluşturmalarına katkı 

sağlamaktadır. 

Şen ve Çıldır (2007), Şahin vd. (2001) 
Öğrencilerin değerlendirilmesinde araç olarak 

kullanılabilirler. 

Babayiğit vd. (2018) 
Üst düzey öğrenme becerilerini geliştirmekte, farklı bakış 

açıları ortaya koymalarına yardımcı olmaktadır. 

 

Tablo 2’ de görüldüğü gibi, analoji uygulamaları sistematik ve literatürde belirlenen uygulama 

ölçülerine uygun olarak sunulduğu zaman, kavram öğretimine ve kavram yanılgılarının giderilmesine 

katkı sağladığı, dezavantajlı gruplarda öğretimsel faaliyetlerde başarıya ulaştırabileceği, üst düzey 

öğrenme becerilerinin sağlanmasında etkili olacağı, yeni ve farklı bakış açıları ortaya koyabileceği ve 

alternatif değerlendirme ölçeği olarak kullanılabileceği vurgulanmaktadır. 

Her ne kadar analojinin literatürde olumlu yönleri irdelense de, yapılan araştırmalarda analoji 

uygulamalarında bazı olumsuzluklara da rastlanmaktadır. Bu olumsuzluklar tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Analoji uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar  

(Huddle & White, 2000) 

Analojilerin sık sık kullanılmasının iyi olmadığı ve 

dezavantajların ortaya çıkabileceğine dikkat 

çekilmektedir 

Hıdır (2018), Harman ve Çökelez (2017), Didiş (2015), 

Dikmenli ve Çardak (2007), Harrison & Treagust (2006), 

Karamustafaoğlu ve Yavuz (2006), Nottis & McFarland 

(2001), Taber (2001), Treagust vd. (1996) 

Gelişigüzel kullanılan analojilerin kavram yanılgılarına 

neden olabileceği ortaya çıkmıştır. 

Hıdır (2018) 
Ders kitaplarında gerektiğinden fazla analoji 

uygulamalarına yer verilmektedir. 

Orgill & Bodner (2006), Genellikle sözlü analojilere yer verilmektedir. 

Wiley vd. (2017) 
Özel talimatlar olmadan, gelişigüzel analojiler, 

öğrencilerin önbilgilerini de olumsuz etkilemektedir. 
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Tablo 3’ de görüldüğü gibi, analoji uygulamaları sık sık, gelişigüzel kullanıldıklarında, 

sistematik kullanılmadığında kavram yanılgılarına sebep olduğu, sözlü olarak kullanılması veya çoğu 

ders kitaplarında olduğu gibi basit düzeyde ve amatör olarak kullanılması olumsuzluk olarak 

öğrencilere yansımaktadır. 

Lise fen ders konuları kapsamında en önemli ve disiplinler arası içeriğe sahip olan konu ve 

kavramlardan birisi “Enerji”dir. Enerji pek çok bilim dalı tarafından kullanılan ortak, disiplinler arası 

bir konu olmasından dolayı, fen bilimleri kapsamındaki ders uygulamalarında ilköğretimden lisans 

düzeyindeki eğitimlere kadar etkili ve alternatif öğretim faaliyetlerini kapsayacak niteliklerde ele 

alınmalıdır (Gürdal vd., 1999; Özmen vd., 2000; Töman ve Odabaşı Çimer, 2011; Güneş ve Akdağ, 

2016). 

Bilimsel süreç becerileri; temel, orta ve ileri düzeyde olmak üzere üç kategoriye 

ayrılmaktadır. Temel süreç becerileri; gözlem yapma, karşılaştırma yapma, sınıflandırma yapma, 

ölçme becerileri ve iletişim becerilerini içermektedir. Orta seviye; sonuç çıkarma becerileri ve 

önceden tahminde bulunabilme becerilerini içermektedir. İleri seviye; hipotez kurma, değişkenleri 

tanımlayabilme ve değişkenleri kontrol etme becerilerini içermektedir (Charlesworth & Lind, 2007). 

YÖNTEM 

Araştırmada, aksiyon araştırması türlerinden teknik/bilimsel/işbirlikçi aksiyon araştırması türü 

kullanılmıştır. Araştırmacı, araştırmanın tüm süreçlerinde uygulamaların bizzat içinde bulunarak, 

uygulama sürecinde karşılaşılan sorunları anlamlandırıp çözmeye yönelik sistematik veriler toplayarak 

analizlerini yapmıştır.  

Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminde Trabzon Araklı Mehmet Akif 

Ersoy Anadolu Lisesindeki 11. Sınıflarda öğrenim gören 26 öğrenciye altı ders saati boyunca 

uygulanmıştır. 

Araştırma kapsamında, enerji ve enerjinin korunumu konusu teorik olarak anlatıldıktan sonra 

deneysel ve görsel olarak etkinlikler yapılmıştır. Bu kapsamda, uygulama grubundaki öğrencilerden 

dörderli gruplar halinde iki ders saatinde enerjinin korunumu ile ilgili analoji haritası çıkarmaları 

istenmiştir. Uygulamalar sonucunda, öğrenci gruplarının, analoji haritaları çıkarırken süreç 

içerisindeki uygulamalarda ve süreç sonundaki ürünlerde bilimsel süreç becerilerinden; Temel süreçler 

(gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, sayı ve uzay ilişkileri kurma), nedensel süreçler 

(önceden kestirme, değişkenleri belirleme, verileri yorumlama ve sonuç çıkarma), deneysel süreçler 

(hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, deney yapma, değişkenleri değiştirme ve 

kontrol etme, karar verme) aşamalarına hangi düzeyde ulaştıkları yarı yapılandırılmış gözlem formu 

yardımı ile belirlenmiştir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak (M-SCOPS, 2003) yapılandırılarak geliştirilen “Yarı 

Yapılandırılmış Gözlem Formu (YYGF)” kullanılmıştır. YYGF ile zihinsel olmayan değişkenler 

açısından öğrenciler gözleme tabi tutularak her bir öğrencinin grup etkinliklerindeki katkısı ve grup 

başarısının oluşmasındaki etkisi ortaya konulabilmiştir. 
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Bilimsel süreç becerileri ile öğrencilerin analoji gelişimleri arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek 

için tablo 4’deki puanlamalardan yararlanılmıştır. 

Tablo 4. Bilimsel süreç becerilerinin puanlanmasındaki aşamalar 

Bilimsel 

Süreç 

Becerileri 

Araştırmadaki uygulamaları Puanlama  

Ç.İ Y Y.D Ç.Y 

Temel 

süreçler 

Enerji konusu teorik olarak hangi düzeyde 

anlaşıldı 

Mekanik enerji konusu bilimsel sınırlarda ne 

düzeyde algılandı 

Mekanik enerji korunumu anlaşılma düzeyi 

Enerjinin dönüşümü algılanma düzeyi 

    

    

    

    

Nedensel 

süreçler 

Analojik benzerlikler ne derece örtüşüyor 

Kaynak ve Hedef arasındaki ilişkinin örtüşmesi 

Hedef durumun güncel yeterliliği 

    

    

    

Deneysel 

süreçler 

Benzeyen ve benzetilen özelliklerin 

somutlaştırılma düzeyi 

Karşılaştırılamayacak özelliklerin belirlenebilme 

düzeyi 

Yeni durumlarda uygulayabilme yeterlilikleri 

    

    

    

Ç.İ: Çok İyi Y: Yeterli Y.D: Yeterli Değil Ç.Y: Çok Yetersiz 

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi bilimsel süreç becerilerinin belirlenmesindeki üç aşamadan 

toplamda on kategoride puanlamalar yapılarak bulgular elde edilmiştir. 

BULGULAR 

Fiziğin, anlaşılmasında güçlük yaşanan ve soyut kavramları barındıran enerji konusu ile ilgili 

analoji uygulamalarının öğretmen rehberliğinde öğrenciler tarafından geliştirilerek öğrencilerin 

bilimsel süreç becerilerine etkilerini belirlemek üzere yapılan uygulamalar sonucunda öğrencilerin 

oluşturdukları analoji bulguları tablo 5’de gösterilmiştir: 

Tablo 5. Öğrencilerin enerji konusundaki analojileri 

A
N

A
L

O
Jİ

L
E

R
 

KAVRAMLAR 

MEKANİK ENERJİ KİNETİK ENERJİ POTANSİYEL ENERJİ 

Toplam kalem sayısı Satılan kalem sayısı Satılamayan kalem sayısı 

Demlenen çay miktarı İçilen bardak sayısı İçilemeyen bardak sayısı 

Arabanın gidiş hızı Hızın azalma miktarı Son hız miktarı 

Kırtasiyedeki toplam kuru boya paketi 

xx 
Satılan boya miktarı 

Satılamayarak kalan boya 

miktarı 

Kasabın elindeki antrikot et miktarı 

xx 

Kasabın sattığı antrikot et 

miktarı 

Kasabın elinde kalan antrikot et 

miktarı 

Pastanede günlük olarak üretilen poğaça 

sayısı 
Satılan poğaça sayısı 

Satılamayarak elde kalan poğaça 

sayısı 

Topun bırakılma yüksekliği Topun inme miktarı Topun yere mesafesi 

Okuldaki sınıf sayısı Dışarı çıkarılan sınıf sayısı İçeride kalan sınıf sayısı 

Manavdaki toplam meyve kolisi sayısı 

xxx 
Satılan meyve kolileri sayısı Elde kalan meyve kolileri sayısı 

Galerideki toplam araba sayısı Satılan araba sayısı Satılamayan araba sayısı 

Terzideki toplam kumaş miktarı Satılan kumaş miktarı Satılamayan kumaş miktarı 

Toptancıdaki mal miktarı 

xxx 
Satılan mal miktarı Satılamayan mal miktarı 

Çiçekçideki toplam çiçek miktarı Satılabilen çiçek miktarı 
Satılamayarak kalan çiçek 

miktarı 

Telefondaki toplam oyun sayısı Silinen oyun sayısı Silinmeden kalan oyun sayısı 
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Toptancıdaki çimento sayısı Satılabilen çimento sayısı Elde kalan çimento sayısı 

Ayakkabıcıdaki ayakkabı sayısı Satılan ayakkabı sayısı Elde kalan ayakkabı sayısı 

Sınıf ve öğrenci sayısı 
Fizik öğretmeninin girdiği 

sınıf ve öğrenci 

Fizik öğretmeninin giremediği 

sınıf ve öğrenci sayısı 

Öğrencinin elindeki toplam test sayısı Çözülen test sayısı Çözülemeyen test sayısı 

Sınıf mevcudu Geziye katılan öğrenci sayısı Geziye katılmayan öğrenci sayısı 

Ordunun toplam tank sayısı 
Savaşta hasar gören tank 

sayısı 
Savaş sonrası kalan tank sayısı 

Çıkarılan bor madeni miktarı Satılan bor madeni miktarı Satılamayan bor madeni miktarı 

Eczanedeki toplam ilaç miktarı Satılan ilaç miktarı Elde kalan ilaç miktarı 

Çiftlikteki toplam günlük üretilen 

yumurta miktarı 
Satılan yumurta miktarı Elde kalan yumurta miktarı 

Isıtma kabındaki buz kütlesi Eriyen buzun kütlesi Erimeden kalan buzun kütlesi 

Ebelemece oyunundaki çocuk sayısı Ebelenen çocuk sayısı Ebelenmeden kalan çocuk sayısı 

Toplam tank paleti sayısı İhraç edilen tank paleti sayısı 
İç piyasada satılan tank palet 

sayısı 

X: Tekrarlanma Adeti 

 

Tablo 5’de görüldüğü gibi, öğrenciler kaynak ile hedef arasındaki benzerlik ve farklılıkları 

ortaya koyarken bilimsel içerikleri yansıtabilecek yeterlilikte olmuşlardır. 

Öğrencilerin enerji konusunda geliştirdikleri analojilerin bilimsel süreç becerilerine etkisi 

kapsamında dokümanlardaki analoji haritalarından elde edilen bulgular tablo 6’da gösterilmiştir: 

Tablo 6. Bilimsel süreç becerilerinin puanlanmasındaki elde edilen bulgular 

Bilimsel süreç becerisi 1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup 5.Grup 6.Grup 

Temel süreçler 

Y Y Y Y Ç.İ Y 

Y Y Y Y Ç.İ Y 

Ç.İ Y Ç.İ Y Ç.İ Ç.İ 

Ç.İ Ç.İ Ç.İ Ç.İ Ç.İ Ç.İ 

Nedensel süreçler 

Ç.İ Ç.İ Y Y Ç.İ Y 

Ç.İ Ç.İ Ç.İ Ç.İ Ç.İ Y 

Y.D Y Y Y Y Y 

Deneysel süreçler 

Y Y Y Y Ç.İ Y 

Y.D Y.D Y.D Y.D Y Y.D 

Y Y Y Y Y Y.D 

TOPLAM PUAN 80 80 78 78 93 75 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, öğrencilerin kendileri geliştirip analoji haritalarını oluşturdukları 

çalışmalarda bilimsel süreç becerilerine istendik düzeyde ulaştıkları tespit edilmiştir. 

Araştırma kapsamında elde edilen gözlem bulguları tablo 7’de gösterilmiştir 

Tablo 7. Analoji uygulama sürecinde elde edilen gözlem bulguları 

Okul: Araklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Öğretmen: Ahmet KUMAŞ Sınıf: 11/A Tarih: (21.11-

18.12.2018)        Saat:08.15- 10.00(altı ders saati) 

Öğrenim amaçları: 

Mekanik enerji korunumu  

 

Gözlemlenecek Davranışlar 
Gruplar ve Puanları 

Toplam 

Puan 

1 2 3 4 5 6  

Teorik anlatım aşamasındaki işbirliği ve tartışmalar 14 15 15 13 16 14 87 

Hedef-Kaynak ilişkisini belirlemedeki işbirliği ve 

tartışmalar 
13 12 12 15 15 14 81 

Güncel ve somut örnekler araştırma işbirliği 12 12 12 14 17 15 82 
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Grup bütünlüğü kapsamındaki işbirliği ve tartışmalar 11 10 10 12 12 12 67 

Transfer etme aşamasındaki işbirliği ve tartışmalar 10 12 12 13 13 13 73 

Değerlendirme sorularındaki işbirliği ve tartışmalar 14 14 14 15 15 15 87 

Ders 

bitimindeki 

öğrenci 

davranışları 

 İlk hafta, analoji terimi sadece kelime olarak duyulduğu için tüm gruplarda tedirginlik var. 

 Bir sonraki dersin giriş zili çalmasına rağmen öğrenci grupları fizik laboratuarından çıkmadılar 

 Analoji haritalarının teslimatının ileriki tarihlerde yapılabilmesi için ders öğretmeninden istekte 

bulunuldu 

 Analojiler konusunda sorumluluklarının olup olmadığı sıklıkla soruldu 

 Bu tür ders işlenişinden sonra sınavlarda ne tür sorular sorulabileceği konusunda öğretmene sıklıkla 

sorular yöneltildi 

 Ulaşılan sonuçlar ile ulaşılması gereken sonuçlar arasındaki tutarlılık hafta içindeki diğer derslerde 

ders öğretmenine sıklıkla soruldu 

 Kaynak-Hedef ilişkisi değerlendirmeye alınacağı bilinerek ders sonrası bazı gruplarda analojiler 

değiştirildi 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi, öğrencilerin analoji uygulama süreçlerinde bilimsel süreç 

becerileri kapsamındaki, temel süreçler, nedensel süreçler ve deneysel süreçler aşamalarında istendik 

düzeyde gelişim gösterdikleri ortaya çıkmıştır. 

SONUÇLAR 

 Öğrenciler tarafından geliştirilen analoji uygulamaların öğrencilerin bilimsel süreç 

becerileri kapsamındaki temel süreçlere, nedensel süreçlere ve deneysel süreçlere ulaşabildikleri 

tespit edilmiştir.  

 Özellikle, hipotez kurma, değişkenleri belirleme, verileri yorumlama ve sonuç 

çıkarma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme becerilerini ileri düzeyde kazandıkları tespit 

edilmiştir. 

 Enerji konusu teorik olarak işlendikten sonra, analoji uygulamaları ile 

pekiştirildiğinde, öğrenciler, hedef-kaynak ilişkisini bilimsel kavramlarla örtüşecek şekilde 

yeterli düzeyde yansıtmaktadırlar. 

 Gruplarla yapılan etkinlikler sonucunsa, öğrenme süreçlerini kontrol etme (Ölçme, 

sınıflandırma, önceden tahminde bulunma) kategorisinde analoji uygulamalarının etkililiği ön 

plana çıkmaktadır. 

 Öğrencilerin, analoji haritaları geliştirip sınıf içi tartışmalarda akranlarına sunmaları, 

işbirlikli gruplarda kendi kendilerini yönlendirerek bireysel, grup içi ve gruplararası 

tartışmalarda bilgilerini sorgulamaları, problem çözme yeterliliklerini (iletişim-karşılaştırma-

sınıflandırma, sonuç çıkarma) geliştirdiklerini ortaya koymaktadır. 

ÖNERİLER 

 Analoji haritası çıkarılarak gruplar halinde öğrencilere ünite sonunda analoji 

çalışmaları yaptırılması öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine katkı sağlayacağı dikkate 

alınarak, soyut konularda, araştırmacıların benzer uygulamaları yapmalarının faydalı olacağı 

önerilmektedir. 
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 Analoji uygulamaları öğretmen tarafından geliştirilecekse, analoji haritası 

hazırlanmadan önce öğrencilere ilgi tutum anketi yapılması faydalı olacaktır. 

 Dersin başında öğrencilere analoji hazırlatmak öğrencileri kavram kargaşasına 

sürükleyebileceğinden, dersin sonunda hazırlatılması faydalı olacaktır. 

 Analoji haritaları ölçme-değerlendirme amaçlı da kullanılabileceği dikkate 

alındığında, öğrencilere, sınavlarda analoji kapsamında sorular yöneltmek faydalı olacaktır. 

 Kalabalık sınıf ortamlarında analoji uygulamaları öğrenciler için etkili bir öğretim 

tekniği olarak uygulanması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada bilimsel okuryazarlık ölçeği pilot uygulamasında yer alan değişkenlerin bireylerin 

bilimsel okuryazarlık düzeyi ile ilişkisi irdelenmiştir. Araştırmada tarama (survey) yöntemi tercih edilmiş olup, 

araştırmanın örneklemini Trabzon ili Ortahisar, Akçaabat ve Of ilçelerinde yaşayan 18-69 yaş arasındaki 597 

vatandaş oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği” (BOÖ) 

kullanılmıştır. Bireylerin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin demografik özellikler ile ilişkisi IBM SPSS v22 

programı ile analiz edilmiştir. Bulgulara dayalı olarak  popüler bilim ile ilgili faaliyetlere katılım gösteren 

bireylerin bilimsel okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğu ve dolayısıyla bu tür faaliyetlerin arttırılması gerektiği 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bilimsel okuryazarlık, Popüler bilim, Türk toplumu, Tarama 

ABSTRACT 

In this study, the relationship between the variables of the scientific literacy scale and  the citizens’ 

scientific literacy level was examined. The survey method was utilized in the study and the sample of the study 

consisted of 597 individuals aged between 18-69 years living in Ortahisar, Akçaabat and Of districts of Trabzon. 

In this study, ''Scientific Literacy Scale'' was employed as data collection tool. The relationship between 

scientific literacy levels and demographic characteristics of individuals was analyzed with IBM SPSS v22 

statistics software. As a result, it can be said that the level of scientific literacy of individuals participating in 

popular science-related activities is high and therefore such activities should be encouraged. 

Keywords: Scientific Literacy, Popular science, Turkish society, Survey  
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1. GİRİŞ 

Bilimsel okuryazarlık kavramının kökeni daha eskilere dayanmasına rağmen bugün ifade 

edildiği şekliyle ilk defa 1950’lilerde kullanılmış ve gittikçe artan bir kabul görerek, eğitimin temel 

amaçları arasında yerini almıştır (Bybee, 1997; DeBoer, 1991). Bilimsel okuryazarlığın önemi herkes 

tarafından kabul edilirken, tanımı ve nasıl ölçüleceği konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu 

nedenle toplumun bilimsel okuryazarlığına yönelik ölçekler geliştirmek geçmişten beri devam eden bir 

problem olarak görülmektedir. Bilimsel okuryazarlığın tespitine yönelik yapılan çalışmalara 

bakıldığında çoğunlukla nicel araştırma yaklaşımlarının kullanıldığı görülmüştür (Chin, 2005). 

1988’de Durant, Evans ve Thomas toplumun bilimsel kavramlar hakkındaki görüşlerini belirlemek 

amacıyla “doğru-yanlış” ve çoktan seçmeli 23 maddeden oluşan bir ölçme aracı geliştirmişlerdir. 

Miller (1988) açık uçlu ve doğru-yanlış şeklinde sorular kullanarak toplumun bilimsel okuryazarlığını 

ölçmeyi amaçlamıştır. Amerika’da din ve bilimsel okuryazarlık ilişkisini inceleyen Sherkat (2011) 

çalışmasında genel toplumsal anket (GSS) kullanmıştır. Bu ankette deney ve kontrol gruplarını 

anlama, olası bir hastalık ihtimali hakkında küçük bir skeç tamamlama, dünyanın çekirdek sıcaklığının 

bilgisi gibi 13 soru yer almaktadır.  21. yüzyılda vatandaşlık eğitimi için Choi, Kim, Lee, Mun, Choi, 

Krajcik ve Shin (2011) tarafından önerilen evrensel bilimsel okuryazarlık formu (EBOF) algı ölçeği 

olarak kullanılmıştır. Evrensel bilimsel okuryazarlık algı ölçeği, bilimsel okuryazarlığın kavramsal 

çerçevesine dayandırılarak geliştirilmiş olup 5’li likert tipi 48 maddeden oluşmaktadır.  

Bilimsel okuryazarlığın sürekli ölçülmeye çalışılması kavramın öneminden 

kaynaklanmaktadır. Bilimsel okuryazarlık bireylerin günlük yaşamında önemli rol oynamaktadır. Bu 

nedenle halkı bilimsel okuryazar olarak eğitmek ve halkın bilimsel okuryazar olmasını sağlamak 

birçok ülke için önemli bir hedeftir (American Association for the Advancement of Science [AAAS], 

1989; OECD, 2007). Dolayısıyla bireylerin öncelikle bilimsel okuryazarlık düzeylerini belirlemek, 

bilimsel okuryazarlıklarını geliştirmek için önkoşuldur.  

1.1. Problem Durumu 

1960'lı yıllardan bu yana, tüm dünyada, toplumların bilimsel okuryazarlığını belirlemek için 

çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Ancak, toplumlar son bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte 

sürekli değişim göstermektedir (Miller, 1998). Bu nedenle bilimsel okuryazarlık düzeyinin sık sık 

ölçülmesi ve ne gibi değişkenler ile ilişkili olduğunun belirlenmesi önem taşımaktadır.  

Bu çalışmada, ülkemizin yetişkin nüfusunun bilimsel okuryazarlık düzeyini belirlemek için 

geliştirilen bilimsel okuryazarlık ölçeğinin pilot uygulamasında yer alan değişkenlerin bireylerin 

bilimsel okuryazarlık düzeyi ile ilişkisi irdelenmiştir. 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada Trabzon ili genelini yansıtacak şekilde mevcut durumun ortaya çıkarılması 

hedeflenmektedir. Bu nedenle araştırmada tarama (survey) yöntemi tercih edilmiştir (Karasar, 2002). 
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2.1. Örneklem 

Bilimsel okuryazarlık ölçeği pilot çalışması Trabzon ili Ortahisar, Akçaabat ve Of ilçelerinde 

ikamet eden 18-69 yaş arasındaki 597 (1. form 233, 2. form 364) bireye uygulanmıştır. 

2.2. Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak “bilimsel okuryazarlık ölçeği” (BOÖ) kullanılmıştır. Pilot 

uygulamada kullanılan bilimsel okuryazarlık ölçeği iki bölümden oluşmaktadır. Ölçek formunun 

birinci bölümünde, örneklemi oluşturan bireylerin bazı demografik özelliklerinin belirlenmesine 

yönelik soruların (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi) yanı sıra bilim müzesi ve merkezi ziyaret etme sıklığı 

gibi okul dışı ortamlarda bilimle ilgilenme durumlarına yönelik sorular da yer almaktadır. İkinci 

bölümde ise bilimsel (fen) okuryazarlık temel boyutlarına göre hazırlanan sorular yer almaktadır. 

BOÖ’nde yer alan soruların geliştirilmesi amacıyla öncelikle Delphi tekniği ile uzman olarak 

belirlenen akademisyenlerden görüş alınmıştır. Bu doğrultuda uzmanlara BOÖ’nde yer alan soruların 

bilimsel okuryazarlığın hangi boyut, alt boyut ve kavramlarına yönelik olması gerektiğini belirlemek 

amacıyla “bilimsel okuryazarlık uzman görüş formu” gönderilmiştir. Delphi tekniği üç tur şeklinde 

gerçekleştirilmiş ve böylelikle bilimsel okuryazarlığın boyut, alt boyut ve bilimsel okuryazar bir 

bireyin sahip olması gereken kavramlar belirlenerek BOÖ’nde buna yönelik sorular geliştirilmiştir 

(Karataş vd., 2018). Bilimsel okuryazarlık ölçeği eşdeğer iki form şeklinde oluşturulmuştur. Her bir 

formda toplam 40 madde yer almıştır. Her bir madde doğru (D), yanlış (Y), fikrim yok (FY) şeklinde 

cevaplandırılması gereken önermeler şeklinde düzenlenmiştir. Diğer yandan, değer ve tutum boyutu 

ile ilgili maddeler 5’li likert tipinde hazırlanmıştır. BOÖ’nde yer alan maddeler bilimin temel 

kavramları, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, toplum ve çevre, bilimsel süreç becerileri, 

bilimsel düşünme becerileri, 21. yüzyıl becerileri, değer ve tutum boyutları dikkate alınarak 

geliştirilmiştir. 

2.3. Verilerin Analizi 

Bireylerin demografik özelliklerinin analizinde betimsel istatistikler (frekans, yüzde) 

kullanılmıştır. Bireylerin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin demografik özellikler ile ilişkisi IBM 

SPSS v22 programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler üzerine ANOVA, t-testi ve regresyon 

analizleri yapılmıştır.  

3. BULGULAR 

Bu bölümde bulgular, incelenen değişkenler bağlamında başlıklar halinde sunulmuştur. 

3.1. Cinsiyet Değişkenine İlişkin Bulgular 

Elde edilen verilerin cinsiyet bağlamı değerlendirmesinde t testi uygulanmış ve hem birinci 

form da (t=.681, p>0.05) hem ikinci formda (t=2.121, p>0.05) bireylerin bilimsel okuryazarlık toplam 

puanı ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanılmamıştır. 
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3.2. Eğitim Değişkenine İlişkin Bulgular 

Eğitim değişkenine ilişkin ANOVA testi tablo ve yorumları form 1 ve form 2 için 

sunulmuştur. 

Tablo 1. Form 1 ve Form 2 için eğitim değişkenine ilişkin ANOVA testi sonuçları 

 Kareler toplamı   df   Ortalamalar 

karesi 

 f          p   

Formlar F1              F2  F1 F2  F1             F2     F1 F2  F1 F2 

Gruplar arası  1072,38  1825,69 2 2  536,19     912,84 21,09 21,23  ,000*  ,000* 

Gruplar içi  5798,04  15565,50 228  362    25,43      42,99          

Toplam  6870,42  17391,19 230 364              

*p<0.05 mertebesinde anlamlı 

Tablo 1’de görüldüğü gibi hem birinci form hem ikinci form için bireylerin bilimsel 

okuryazarlık puanı ile eğitim düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<,05). Dolayısıyla 

eğitim seviyesi arttıkça bilimsel okuryazarlık seviyesi de artmaktadır. 

3.3. Yaş Değişkenine İlişkin Bulgular 

Elde edilen veriler ile yaş değişkeninin yordanmasında kullanılan regresyon analizi sonucu 

form 1 için (t=-3.81, p<0.001): Puan= 24.066-0.111xYaş (24.066 sabit ve 0.111 eğim değeri), ikinci 

form için yapılan regresyon analizi sonucu (t=-3.96, p<0.001): Puan= 25.006-0.122 xYaş (25.006 sabit 

ve 0,122 eğim değeri) denklemleri oluşturulmuştur. Bu denklemlere göre yaş ile bilimsel okuryazarlık 

puanı arasında negatif bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 

3.4. Okul Dışı Ortamlarda Bilimle İlgilenme ve Bilimsel Okuryazarlık İlişkisi 

Katılımcıların bilime olan ilgilerine yönelik dört soru olup aldıkları bilimsel okuryazarlık 

puanıyla da ilişkilendirilmesi yapılmıştır. Bu sorular K1: Bilim dergilerini takip ediyor musunuz? K2: 

Sosyal medya bilim ve teknoloji gruplarını takip ediyor musunuz? K3: Bilimle ilgili yazılı görsel 

medyayı takip ediyor musunuz? K4: Bilim müzesi veya merkezlerini ziyaret eder misiniz? şeklindedir. 

Tablo 2. K1 sorusuna ilişkin ANOVA testi sonuçları 

  Kareler 

toplamı 

df Ortalamalar 

karesi 

       f        p 

Form 1 Gruplar arası 593,08 3 197,69       7,15          ,000* 

Gruplar içi 6277,33 227 27,65 
  

Toplam  6870,42 230 
   

Form 2 Gruplar arası 1180,08 3 393,36       9,39            ,000* 

Gruplar içi 14957,92 357 41,90 
  

Toplam  16138,00 360 
   

*p<0.05 mertebesinde anlamlı 
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Tablo 2’ye bakıldığında hem form 1 hem de form 2 için bireylerin bilimsel okuryazarlık 

puanları ile bilim dergilerini takip etme sıklıkları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<.05). 

Dolayısıyla bilim dergilerini takip etme sıklığı arttıkça bireylerin bilimsel okuryazarlık düzeyi de 

yükselmektedir. 

Tablo 3. K2 sorusuna ilişkin ANOVA testi sonuçları 

  Kareler 

toplamı 

df Ortalamalar 

karesi 

f p 

Form 1 Gruplar arası 1024,92 3 341,64 13,27 ,000* 

Gruplar içi 5845,50 227 25,75 
  

Toplam  6870,42 230 
   

Form 2 Gruplar arası 1110,60 3 370,20 8,80 ,000* 

Gruplar içi 15027,40 357 42,09 
  

Toplam  16138,00 360 
   

*p<0.05 mertebesinde anlamlı 

Tablo 3’e bakıldığında hem form 1 hem de form 2 için bireylerin bilimsel okuryazarlık 

puanları ile sosyal medya bilim ve teknoloji gruplarını takip etme sıklıkları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur (p<.05). Bu durum bireylerin sosyal medya bilim ve teknoloji gruplarını takip 

etme sıklıkları arttıkça bilimsel okuryazarlık düzeylerinin de yükseldiğini göstermektedir. 

Tablo 4. K3 sorusuna ilişkin ANOVA testi sonuçları  

  Kareler 

toplamı 

df Ortalamalar karesi f p 

Form 1 Gruplar arası 701,79 3 233,93 8,61 ,000* 

Gruplar içi 6168,62 227 27,18 
  

Toplam  6870,42 230 
   

Form 2 Gruplar arası 1781,28 3 593,76 14,77 ,000* 

Gruplar içi 14356,72 357 40,22 
  

Toplam  16138,00 360 
   

*p<0.05 mertebesinde anlamlı 

Tablo 4’de görüldüğü gibi  hem form 1 hem de form 2 için bireylerin bilimsel okuryazarlık 

puanları ile bilimle ilgili yazılı görsel medyayı takip etme sıklıkları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur (p<.05). Dolayısıyla bireyler bilimle ilgili yazılı görsel medyayı daha sık takip ettikçe 

bilimsel okuryazarlık düzeyleri de yükselmektedir. 
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Tablo 5. K4 sorusuna ilişkin ANOVA testi sonuçları 

  Kareler 

toplamı 

df Ortalamalar karesi f p 

Form 1 Gruplar arası 437,77 3 145,92 5,15 ,002* 

Gruplar içi 6432,64 227 28,34 
  

Toplam  6870,42 230 
   

Form 2 Gruplar arası 421,94 3 140,65 3,21 ,023* 

Gruplar içi 15566,23 355 43,85 
  

Toplam  15988,16 358 
   

*p<0.05 mertebesinde anlamlı 

Tablo 5’de görüldüğü gibi hem form 1 hem de form 2 için bireylerin bilimsel okuryazarlık 

puanları ile bilim müzesi veya merkezlerini ziyaret etme sıklıkları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur (p<.05). Bu durumda bilim müzesi veya merkezlerini daha sık ziyaret ettikçe, bireylerin 

bilimsel okuryazarlık düzeyleri de artmaktadır.  

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmanın sonucunda cinsiyet ve bilimsel okuryazarlık düzeyi arasında bir ilişkinin olmadığı 

söylenebilir. Nitekim Miller (2002) Amerikan toplumu üzerinde yapmış olduğu çalışmalarda 

cinsiyetin bilimsel okuryazarlık düzeyi ile ilişkisinin olmadığını göstermesi çalışmanın sonucunu 

destekler niteliktedir. Vatandaşların bilimsel okuryazarlık ölçeğinden almış oldukları puan ile yaş 

değişkeni arasında negatif korelasyon olması, yaşlı vatandaşlarımızın bilimsel gelişmeleri takip 

etmekte zorlandıkları şeklinde yorumlanabilir. Bu farklılığın bir sebebi de eğitim seviyeleri olabilir. 

Ancak, mevcut örneklem grubu ile bu ilişkinin test edilmesi büyük hatalar içereceğinden daha geniş 

bir örneklem grubunda bu olasılık da test edilmelidir. Popüler bilim ile ilgili faaliyetlere katılım 

gösteren bireylerin bilimsel okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğu ve dolayısıyla bu tür faaliyetlerin 

arttırılması gerektiği söylenebilir. Parkinson ve Adendorff (2003) bilimsel dergi, makale vs. ile iç içe 

olmanın öğrencilerin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin gelişiminde etkili olduğunu ifade etmektedir. 

Dolayısıyla hem yaş ile bilimsel okuryazarlık arasındaki ilişkiyi gösteren bulgular hem de formal 

eğitim sonrası faaliyetler ile bilimsel okuryazarlık arasındaki ilişki hayat boyu öğrenme faaliyetlerini 

ülke olarak desteklememiz bilimsel okuryazar bir toplum için gerekli görülmektedir. Bunların dışında 

standart bir bilimsel okuryazarlık ölçeğinin ülke genelinde düzenli ve sürekli uygulanması politika 

yapıcıların veri destekli kararlar almasında yardımcı olacaktır.  
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ÖZET 

Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesiyle gerçekleştirilen araştırmanın çalışma 

grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. 

Bu yöntemle gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 129 öğretmen adayından 

oluşmaktadır. Araştırmada öğretmen adaylarının istedikleri bir konuda yaratıcı yazma yöntemini kullanarak bir 

metin oluşturmaları istenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiş ve 

bu analizde “Yaratıcı Yazma Rubriği” kullanılmıştır. Fikirlerin orijinalliği, düşüncelerin akıcılığı, düşüncelerin 

esnekliği, kelime zenginliği, cümle yapısı, organizasyon, yazı tarzı ve dil bilgisi olmak üzere sekiz alt boyuttan 

oluşan ölçme aracının her bir boyutuna ilişkin yapılan değerlendirmeler cinsiyet ve sınıf düzeyine göre 

betimlenmiştir. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının yaratıcı yazma becerilerinin fikirlerin 

orijinalliği, kelimelerin zenginliği, düşüncelerin esnekliği boyutunda yeterli seviyede olmadığı tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte kadın öğretmen adaylarının yaratıcı yazma becerilerinin erkek öğretmen adaylarına göre daha 

iyi bir seviyede olduğu söylenebilir.  

Anahtar kelimeler: Türkçe öğretmeni adayları, yaratıcı yazma, dijital öykü, öykü, yazma becerisi. 

Evaluation of Creative Writing Skills of Prospective Turkish Teachers 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the creative writing skills of prospecive Turkish teachers. Convenience 

sampling, one of the purposeful sampling methods, was used in determining the study group of the research, 

which was conducted through document analysis, one of the qualitative research methods. The study group 

consisted of 129 prospective teachers who were studying in the Department of Turkish Language Teaching at 

Recep Tayyip Erdoğan University in the 2017-2018 academic year. In the research, prospective teachers were 

asked to create a text on a desired subject by using creative writing method. The data obtained from the research 

were evaluated with descriptive analysis method and “Creative Writing Rubric” was used in this analysis. 

Evaluations related to each dimension of eight sub-dimensions, namely originality of ideas, fluency of thoughts, 

flexibility of thoughts, word richness, sentence structure, organization, writing style and grammar, were 

described according to gender and grade level. As a result of the research, it was found that the creative writing 

skills of prospective Turkish teachers were not sufficient in terms of originality of ideas, richness of words and 

flexibility of thoughts. However, it can be said that creative writing skills of female prospective teachers were 

better than male prospective teachers. 

Key words: Prospective Turkish teachers, creative writing, digital story, story, writing skill. 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

998 

GİRİŞ 

Yaratıcılık, var olan kalıpları aşarak bilinmeyene doğru bir adım atma, yeni yollar açma, yeni 

düşünceler üretme, insanlığa faydalı yenilikleri açığa çıkarmayı sağlayan yoğun bir farkındalık ve 

bilinç artışıdır (Maltepe, 2006; Topçuoğlu Ünal ve Sever, 2012).  Yaratıcı düşünce ise gözlem, bilgi, 

deneyim veya düşüncelerimizi yeni kavramlar oluşturacak şekilde düzenlemektir (Yıldırım, 1998). 

Burada kastedilen yenilik; mevcut gözlem, bilgi, deneyim veya düşünceler arasında daha önceden 

aralarında bağ oluşturulmamış olanlar arasında ilişki kurulmasıdır (Akdal, 2011).Yaratıcı düşünme 

gücüne sahip bireyler; başkalarından farklı düşünmek, spontanlık, sentez yapabilme, yargıyı 

geciktirmek, esnek düşünme gibi özelliklere sahiptirler (Temizkan, 2010). Türkçe Öğretim 

Programında (2015) geliştirilmesi amaçlanan temel becerilerin başında Türkçeyi doğru, güzel ve etkili 

kullanma gelmekle birlikte programda amaçlanan bu beceriler arasında önemli bir yere sahip olan 

becerilerden biri de yaratıcılık ve yaratıcı düşünme becerisidir.  

Bireylerde açığa çıkmayı bekleyen temel yeteneklerden biri olan yaratıcı düşünmenin (Foster, 

2005) somutlaştırılmasının yanı sıra yaratıcılığı ve kişiliği geliştirecek yöntemlerden birisi de yaratıcı 

yazmadır (Oral, 2003). Yaratıcı yazma süreç temelli yazma yöntemlerinden biri olup yaratıcı 

düşüncelerin hikâye, şiir, masal, karikatür vb. aracılığıyla metinleştirilmesidir (Çetin, 2006). Yaratıcı 

yazmanın bir metin olarak tanımlanabilmesi için belli niteliklere sahip olması gerekir. Öztürk (2007) 

alan yazındaki değerlendirmelerden yaratıcı yazmanın bu temel dinamiklerini “fikirlerin orijinalliği, 

düşüncelerin akıcılığı, düşüncelerin esnekliği, kelime zenginliği, cümle yapısı, organizasyon, yazı tarzı 

ve dilbilgisi” olarak sıralandırmaktadır. Temelinde özgünlük ve hayal gücünün derinliği olan yaratıcı 

yazma sürecinde bireyin merak duygusunun eşlik etmesiyle kendi yaratıcılığını keşfetmesi amaçlanır 

(Öztürk, 2007).  Yaratıcı yazma çalışmaları; yazma becerisi, eğilimi, tutumu ve öz yeterliliği gibi 

çeşitli değişkenlerin yanı sıra yaratıcı yazma becerilerini de pozitif yönde etkilemektedir (Ak, 2011;  

Demir, 2013; Duru ve İşeri, 2015; Kırmızı ve Beydemir, 2012; Kıvanç Kapur, 2008). Ancak yapılan 

araştırmalar gerek yazma gerekse yaratıcı yazma sonucunda oluşturulan metinlerin istenilen düzeyde 

olmadıkları ve bunun sebepleri arasında da metinlerin orijinallikten ve yaratıcılıktan uzak sıradan 

metinler olması gelmektedir (İbşiroğlu, 2006). Çünkü yaratıcılığın gelişimine ilişkin yöntem ve 

teknikleri öğretilmesi ve geliştirilmesine ayrı bir zaman ayrılmakta yazma eğitiminde eğitim 

verilmekte, yaratıcı yazma çalışmalarına da öğretmenler Türkçe derslerinde yeterince yer 

vermemektedir (Maltepe, 2007; Temizkan ve Yalçınkaya, 2013).  

Oysaki yaratıcı düşünen bireylerin yetiştirilmesi çağdaş eğitimin yanı sıra Türkçe öğretiminin 

de temel amaçları arasında yer almaktadır. Son dönemde yapılan araştırmalarda okulun, yaratıcılığın 

gelişimindeki işlevi ön plana çıkmakta ve bu alandaki çalışmalar artmaktadır (Oral, 2008). Toplumun 

gelişmişliğinin, eğitim sisteminin bel kemiği olan öğrenci ve öğretmenlerle doğrudan bağlantılı olup 

bu gelişmişlikte öğrenci ve öğretmenlerin yaratıcılığını dikkate alınması ve geliştirebilmesiyle 

doğrudan ilişkilidir (Şahin, 2003). Yaratıcı düşünen bireylerin yetiştirilmesi için de öğretmenlerin bu 

konuda eğitilmiş olmaları gerekmektedir (Demirel, 2007). Öğretmenlerin yaratıcılık ve yaratıcı 

yazmaya ilişkin gerekli akademik bilgilerinin yanı sıra bu bilgileri sınıf içerisinde eyleme 

dönüştürmeleri gerekmektedir (Akkaya, 2014). Ancak yapılan araştırmalar öğretmenler ve öğretmen 

adaylarının yaratıcı yazmayla ilgili bilgilerinin sınırlı düzeyde olduğunu ve derslerde uygulama 

noktasında sorunlar yaşadıklarını göstermektedir (Akkaya, 2011; Ataman, 2006; Bilgili ve Kana, 

2018; Cheung, Tse, Tsang, 2003; Mert, 2014; Temizkan ve Yalçınkaya, 2013). Öğrenme-öğretme 
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sürecinin ana mutfağı öğretmen eğitiminin yapıldığı evredir. Ancak öğretmen yetiştiren kurumlarda 

yaratıcı yazmaya gerekli önem verilmemekle birlikte ve yaratıcı yazma çalışmaları uygulama sürecine 

geçirilememiştir (Kapar Kuvanç, 2008). Ayrıca ilerleyen sürece rağmen Türkçe öğretmen adaylarının 

yaratıcı yazma düzeylerinin istenilen seviyelere ulaşamamıştır (Mert, 2014). Ayrıca alan yazında 

Türkçe öğretmeni adaylarının yaratıcı yazma becerilerine ilişkin araştırmalar sınırlı sayıda olup alan 

yazında bu konuda boşluk vardır (Bilgili ve Kana, 2018; Mert, 2014).  

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı (2019) ile değişen ders müfredatında alan eğitimi 

seçmeli dersler grubuna eklenen “Yaratıcı Yazma Dersi” mevcut eksikliklerin giderilmesi adına 

önemli bir gelişmedir. Alan yazındaki çalışmalardan hareketle yaratıcı yazmaya ilişkin mevcut 

sorunların giderilmesi ve yaratıcı yazma faaliyetlerinin en etkin şekilde yürütülebilmesi için Türkçe 

öğretmeni adaylarının yaratıcı yazma becerilerinin incelenmesinin alana önemli katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu fikirden hareketle mevcut araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının yaratıcı 

yazma becerilerinin betimlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde şu alt problemlere cevap 

aranmıştır.  

1. Türkçe öğretmeni adaylarının yaratıcı yazma becerilerinin cinsiyete göre dağılımı nasıldır? 

2. Türkçe öğretmeni adaylarının yaratıcı yazma becerilerinin sınıf düzeylerine göre dağılımı 

nasıldır? 

3. Türkçe öğretmeni adaylarının fikirlerin orijinalliği, düşüncelerin akıcılığı, düşüncelerin 

esnekliği, kelime zenginliği, cümle yapısı, organizasyon, yazı tarzı ve dil bilgisi boyutlarında yaratıcı 

yazma becerilerinin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre dağılımı nasıldır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Türkçe öğretmeni adaylarının yaratıcı yazma becerilerinin incelenmesinin amaçlandığı bu 

araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu yöntemde; sosyal 

fenomenler, insan davranışları ve bu davranışların sebepleri detaylı bir şekilde doğal süreci içerisinde 

gerçekçi ve bütüncül bir bakış açısıyla ortaya konulmaktadır (Condrad ve Serlin, 2011). Bu yöntemle 

gerçekleştirilen araştırmada doküman incelemesi deseni kullanılmıştır. Doküman incelemede, 

araştırılması hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı, görsel ve dijital malzemelerin 

toplanıp incelenmesi (Sönmez ve Alacapınar, 2011; Yıldırım ve Şimşek, 2011) belli bir amaca dönük 

olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini içerir ve genel tarama ile 

içerik çözümlemesi olarak iki ayrı amaçla kullanılabilir (Karasar, 2005). 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen çalışma grubu, Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programı 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 131 

öğretmen adayından oluşmaktadır. Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde 2. sınıfta 34’ü 

kadın, 22’si erkek olmak üzere 56; 3. sınıfta 48’i kadın, 14’ü erkek olmak üzere 52; 4. sınıfta 7’si 
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kadın, 6’sı erkek olmak üzere 13 öğretmen adayı araştırmaya katılmıştır. Gönüllülük esasıyla 

yürütülmüş olup 1. sınıflar araştırmaya katılmak istememiş ve araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak dokümanlar kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda resmi 

ya da kişisel olan yazılı ya da görsel dokümanlar veri toplama aracı olarak kullanılabilir (Punch, 

2014). Yazılı kaynaklar; kitaplar, dergiler, makaleler vb. çeşitli dokümanlarından oluşurken görsel 

malzemeler ise resimler, slaytlar, filmler vb. malzemeler ve bu iki kategorinin dijital ortamdaki 

malzemeleri de nitel araştırmalarda kullanılacak dokümanlar olarak tanımlanabilir (Sönmez ve 

Alacapınar, 2011). Eğitim alanında ders kitapları, program yönergeleri, okul içi ve dışı yazışmalar, 

öğrenci kayıtları, toplantı tutanakları, öğretmen ve öğrenci el kitapları, öğrenci ders ödevleri ve 

sınavları vb. araştırmada kullanılacak dokümanlar arasında yer almaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Türkçe öğretmeni adaylarının, yaratıcı yazma yöntemini 

kullanarak bireysel olarak oluşturdukları metinler kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler, betimsel analiz yoluyla incelenmiştir. Bu analizde, elde edilen 

veriler derin bir işleme tabi tutularak betimsel bir yaklaşımla önceden belirlenen temalar altında 

sunulması şeklinde gerçekleşmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  

Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının oluşturdukları metinlerden oluşan dokümanların 

analizinde Öztürk (2007) tarafından geliştirilen “Yaratıcı Yazma Rubriği” kullanılmıştır. Bu ölçme 

aracı “fikirlerin orijinalliği, düşüncelerin akıcılığı, düşüncelerin esnekliği, kelime zenginliği, cümle 

yapısı, organizasyon, yazı tarzı ve dil bilgisi” olmak üzere sekiz alt boyuttan oluşmaktadır. Her alt 

boyuttaki puanlar 1 ile 5 arasında değişmekte olup, bu ölçme aracından en az 8 en fazla 40 puan 

almaktadırlar. Verilerin analizinde öncelikle öykü metinleri sınıf düzeyine göre S_2, S_3 şeklinde, 

cinsiyet açısından ise kadın öğretmen adayları K_1, K_2…, erkek öğretmen adayları E_1, E_2.. 

şeklinde sıralandırılmıştır. Ardından ölçme aracında yer alan “fikirlerin orijinalliği, düşüncelerin 

akıcılığı, düşüncelerin esnekliği, kelime zenginliği, cümle yapısı, organizasyon, yazı tarzı ve dil 

bilgisi” boyutları açısından tablolar oluşturulmuştur. Bu tablolarda her bir metin analiz edilmiş ve elde 

edilen bulgulara ilişkin frekans değerleri sınıf düzeyine göre kadın ve erkek öğretmen adayları 

açısından ayrı ayrı oluşturulan tablolarla sunulmuştur. 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde Türkçe öğretmeni adaylarının yaratıcı yazma yöntemiyle 

oluşturdukları metinlerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bu bulgular sınıf düzeyine ve 

cinsiyete göre tablolaştırılarak sunulmuştur. 
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Tablo 1. Türkçe Öğretmeni 2. Sınıf Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerileri  

Yaratıcı yazma boyutları 

Kadın(34) Erkek(22) 

Çok 

zayıf 

Orta 

düzeyde 
Mükemmel 

Çok 

zayıf 

Orta 

düzeyde 
Mükemmel 

Fikirlerin orijinalliği 

Düşüncelerin akıcılığı 
18 

14 

14 2 7 14 1 

19 1 11 9 2 

Düşüncelerin esnekliği 17 17 - 12 10 - 

Kelime zenginliği 20 12 2 14 6 2 

Cümle yapısı 13 20 1 16 5 1 

Organizasyon 

Yazı tarzı 

Dilbilgisi kurallarına uygunluğu 

15 

12 

11 

15 

21 

19 

4 

1 

4 

14 

9 

9 

7 

11 

13 

1 

2 

- 

 

Tablo 1’e göre kadın öğretmen adaylarının yaratıcı yazma becerileri genel olarak orta 

düzeydedir. Bununla birlikte fikirlerin orijinalliği (f=18), kelime zenginliği (f=20) ve düşüncelerin 

esnekliği (f=17) açısından çok zayıf düzeyde olduğu görülmüştür. Mükemmelliğe ulaşma açısından en 

yüksek frekansa sahip olan becerilerinin ise organizasyon (f=4) ve dilbilgisi kurallarına uygunluk 

(f=4) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kadın öğretmen adaylarının düşüncelerin esnekliği konusunda 

mükemmelliğe hiçbir öğretmen adayının ulaşamadığı belirlenmiştir.  

Erkek öğretmen adaylarının ise genel olarak çok zayıf düzeyde oldukları sadece fikirlerin 

orijinalliği (f=14), yazı tarzı (f=11) ve dilbilgisi kurallarına uygunluğu (f=13) açısından orta düzeyde 

olduğu belirlenmiştir. Mükemmellik boyutuna ise düşüncelerin esnekliği ve dilbilgisi kurallarına 

uygunluk açısından hiç ulaşılmamıştır.  

Tablo 2. Türkçe Öğretmeni 3. Sınıf Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerileri  

 

Yaratıcı yazma boyutları 

                           Kadın(48) Erkek(14) 

Çok 

zayıf 

Orta 

düzeyde 
Mükemmel 

Çok 

zayıf 

Orta 

düzeyde 
Mükemmel 

f f f f f f 

Fikirlerin orijinalliği 11 28 9 5 9 - 

Düşüncelerin akıcılığı 15 27 6 7 6 1 

Düşüncelerin esnekliği 17 26 5 8 5 1 

Kelime zenginliği 21 26 1 7 5 2 

Cümle yapısı 14 33 1 5 9 - 

Organizasyon 

Yazı tarzı 

Dilbilgisi kurallarına uygunluk 

16 

12 

11 

26 

27 

30 

6 

9 

7 

3 

7 

4 

11 

6 

10 

- 

1 

- 

 

Tablo 2’ye göre kadın öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun yaratıcı yazma becerilerine 

ilişkin tüm boyutlarda en yüksek frekansların orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Kadın öğretmen 

adaylarının en zayıf oldukları boyutların kelime zenginliği (f=21) ve düşüncelerin esnekliği (f=17) 

olduğu tespit edilmiştir. Fikirlerin orijinalliği (f=9) ve yazı tarzı (f=9) boyutu ise mükemmelliğe 

ulaşma açısından en yüksek frekansa sahipken, kelime zenginliği (f=1) ve cümle yapısı (f=1)  

boyutlarının mükemmellik açısından en düşük frekansa sahip olduğu belirlenmiştir.  

Erkek öğretmen adaylarının ise fikirlerin orijinalliği (f=9), cümle yapısı (f=9), organizasyon 

(f=11) ve dilbilgisi kurallarına uygunluk (f=10) boyutunda katılımcıların çoğunluğunun orta düzeyde 

oldukları belirlenmiştir. En zayıf oldukları boyutların ise düşüncelerin akıcılığı (f=7), düşüncelerin 

esnekliği (f=8), kelimelerin zenginliği (f=7) ve yazı tarzı (f=7) boyutları olduğu görülmüştür. Ayrıca 
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erkek öğretmen adaylarının fikirlerin orijinalliği, cümle yapısı, organizasyon ve dilbilgisi kurallarına 

uygunluk boyutlarında mükemmellik düzeyine hiçbir öğretmen adayının erişemediği belirlenmiştir.  

Tablo 3. Türkçe Öğretmeni 4. Sınıf Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerileri  

 

Tablo 3’e göre kadın öğretmen adaylarının fikirlerin orijinalliği (f=4), düşüncelerin akıcılığı 

(f=4), düşüncelerin esnekliği (f=4) ve kelime zenginliği (f=5) açısından çok zayıf düzeyde oldukları 

belirlenmiştir. Cümle yapısı (f=4), organizasyon (f=5), yazı tarzı (f=5) ve dilbilgisi kurallarına 

uygunluğu (f=5) açısından orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Kadın öğretmen adaylarının bu sınıf 

düzeyinde mükemmelliğe ise cümle yapısı dışında hiçbir boyutta erişemedikleri tespit edilmiştir. 

Erkek öğretmen adaylarına ilişkin bulgular incelendiğinde fikirlerin orijinalliği (f=3), düşüncelerin 

akıcılığı (f=3), düşüncelerin esnekliği (f=4), organizasyon (f=2), yazı tarzı (f=4) ve dilbilgisi 

kurallarına uygunluğu (f=3) açısından orta düzeyde oldukları belirlenmiştir. Cümle yapısı (f=3) ve 

organizasyon (f=2) açısından çok zayıf düzeyde oldukları tespit edilmiştir. Düşüncelerin esnekliği 

boyutunda hiç kimse mükemmellik boyutuna erişememiştir.  

Tablo 4. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerilerinin Sınıf Düzeyine Göre Fikirlerin 

Orijinalliği Boyutu Açısından İncelenmesi  

F
ik

ir
le

ri
n
 

O
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n
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ğ
i 

Kadın Erkek Toplam 

Ç
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ıf

 

O
rt
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e 

M
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Ç
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O
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M
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Ç
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O
rt
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y
d
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M
ü
k
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m
el

 

f f f f f f f f f 

2. sınıf 18 14 2 7 14 1 25 28 3 

3. sınıf 11 28 9 5 9 - 16 37 9 

4. sınıf 4 3 - 2 3 1 6 6 1 

Toplam 33 45 11 14 26 2 47 71 13 

 

Tablo 4’e göre kadın öğretmen adaylarının fikirlerin orijinalliği boyutunda en yüksek frekans 

çok zayıf düzeyindeyken 3. sınıfta orta düzeye yükselmiş, 4. sınıfta yine çok zayıf düzeye gerilemiştir. 

Fikirlerin orijinalliği boyutu kadın öğretmen adaylarının tümü açısından değerlendirildiğinde en 

yüksek frekansın orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Erkek öğretmen adayları açısından ise fikirlerin orijinalliği boyutunda en yüksek frekansların 

orta düzeyde olduğu ve bu boyut erkek öğretmen adaylarının tümü açısından değerlendirildiğinde en 

yüksek frekansın orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

 

Yaratıcı yazma boyutları 

Kadın(7) Erkek(6) 

Çok 

zayıf 

Orta 

düzeyde 
Mükemmel 

Çok 

zayıf 

Orta 

düzeyde 
Mükemmel 

f f f f f f 

Fikirlerin orijinalliği 4 3 - 2 3 1 

Düşüncelerin akıcılığı 4 3 - 2 3 1 

Düşüncelerin esnekliği 4 3 - 2 4 - 

Kelime zenginliği 5 2 - 3 2 1 

Cümle yapısı 2 4 1 3 2 1 

Organizasyon 2 5 - 2 2 2 

Yazı tarzı 2 5 - 1 4 1 

Dilbilgisi kurallarına uygunluğu 2 5 - 1 3 2 
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Tüm sınıf düzeyleri açısından yapılan genel değerlendirmede fikirlerin orijinalliği boyutunda 

en yüksek frekans 2. ve 3. sınıfta orta düzeyde iken 4. sınıfta çok zayıf ile orta düzeye ilişkin 

frekansların denk olduğu görülmektedir. Özetle bu boyutta öğretmen adaylarının tümüne ilişkin 

yapılan değerlendirmede en yüksek frekansın orta düzeyde olduğu görülmektedir.  

Tablo 5. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerilerinin Sınıf Düzeyine Göre 

Düşüncelerin Akıcılığı Boyutu Açısından İncelenmesi  

  Kadın    Erkek  Toplam  

D
ü
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n
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n
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Ç
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Ç
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Ç
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M
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f f f f f f f f f 

2. sınıf 14 19 1 11 9 2 26 28 3 

3. sınıf 15 27 6 7 6 1 22 33 7 

4. sınıf 4 3 - 2 3 1 6 6 1 

Toplam 33 49 7 20 18 4 54 67 11 

 

Tablo 5’e göre kadın öğretmen adayları düşüncelerin akıcılığı boyutunda en yüksek frekans 2. 

ve 3. sınıfta orta düzeydeyken 4. sınıfta çok zayıf düzeydedir. Düşüncelerin akıcılığı boyutu kadın 

öğretmen adaylarının tümü açısından değerlendirildiğinde en yüksek frekansın orta düzeyde olduğu 

belirlenmiştir.  

Erkek öğretmen adayları açısından ise düşüncelerin akıcılığı boyutunda en yüksek frekans, 2. 

ve 3. sınıfta çok zayıf düzeydeyken 4. sınıfta orta düzeydedir. Bu boyut erkek öğretmen adayları tümü 

açısından değerlendirildiğinde en yüksek frekansın çok zayıf düzeyde olduğu belirlenmiştir.  

Tüm sınıf düzeyleri açısından yapılan genel değerlendirmede düşüncelerin akıcılığı boyutunda 

en yüksek frekans 2. ve 3. sınıfta orta düzeydedir. 4. sınıfta ise çok zayıf ile orta düzeye ilişkin 

frekansların denk olduğu görülmektedir. Özetle bu boyutta öğretmen adaylarının tümüne ilişkin 

yapılan değerlendirmede en yüksek frekansın orta düzeyde olduğu görülmektedir.  

Tablo 6. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerilerinin Sınıf Düzeyine Göre 

Düşüncelerin Esnekliği Boyutu Açısından İncelenmesi  

D
ü
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n
 

es
n
ek

li
ğ
i 
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Ç
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f f f f f f f f f 

2. sınıf 17 17 - 12 10 - 29 27 - 

3. sınıf 17 26 5 8 5 1 25 31 6 

4. sınıf 4 3 - 2 4 - 6 7 - 

Toplam 38 46 5 22 19 1 60 65 6 

 

Tablo 6’ya göre kadın öğretmen adayları düşüncelerin esnekliği boyutunda en yüksek frekans 

2. sınıfta orta düzey ve çok zayıf düzeyde eşit iken 3. sınıfta orta düzey, 4. sınıfta çok zayıf 

düzeydedir. Düşüncelerin esnekliği boyutu kadın öğretmen adaylarının tümü açısından 

değerlendirildiğinde en yüksek frekansın orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 
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Erkek öğretmen adayları açısından ise düşüncelerin esnekliği boyutunda en yüksek frekans, 2. 

ve 3. sınıfta çok zayıf düzeydeyken 4. sınıfta orta düzeydedir. Bu boyut erkek öğretmen adaylarının 

tümü açısından incelendiğinde en yüksek frekansın çok zayıf düzeyde olduğu belirlenmiştir.  

Tüm sınıf düzeyleri açısından yapılan genel değerlendirmede düşüncelerin esnekliği 

boyutunda en yüksek frekans 2. sınıfta çok zayıf düzeydeyken 3. ve 4. sınıfta orta düzeydedir. Özetle 

bu boyutta öğretmen adaylarının tümüne ilişkin yapılan değerlendirmede en yüksek frekansın orta 

düzeyde olduğu görülmektedir.  

Tablo 7. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerilerinin Sınıf Düzeyine Göre Kelime 

Zenginliği Boyutu Açısından İncelenmesi  

Kelime 

zenginliği 

Kadın Erkek Toplam 
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f f f f f f f f f 

2. sınıf 20 12 2 14 6 2 34 18 4 

3. sınıf 21 26 1 7 5 2 28 31 3 

4. sınıf 5 2 - 3 2 1 8 4 2 

Toplam 46 40 3 34 13 5 70 53 9 

 

Tablo 7’ye göre kadın öğretmen adayları kelime zenginliği boyutunda en yüksek frekans 2. ve 

4. sınıfta çok zayıf, 3. sınıfta ise orta düzeyedir. Bu boyut kadın öğretmen adaylarının tümü açısından 

değerlendirildiğinde en yüksek frekansın çok zayıf düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Erkek öğretmen adayları açısından ise kelime zenginliği boyutunda tüm sınıf düzeylerinde en 

yüksek frekansın çok zayıf düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu boyut erkek öğretmen adaylarının tümü 

açısından incelendiğinde en yüksek frekansın çok zayıf düzeyde olduğu belirlenmiştir.  

Tüm sınıf düzeyleri açısından yapılan genel değerlendirmede kelime zenginliği boyutunda en 

yüksek frekans 2. ve 4. sınıfta çok zayıf düzeydeyken 3. sınıfta orta düzeydedir. Özetle bu boyutta 

öğretmen adaylarının tümüne ilişkin yapılan değerlendirmede ise en yüksek frekansın çok zayıf 

düzeyde olduğu görülmektedir.  

Tablo 8. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerilerinin Sınıf Düzeyine Göre Cümle 

Yapısı Boyutu Açısından İncelenmesi  

Cümle yapısı 

Kadın Erkek Toplam 

Ç
o
k
 z

ay
ıf
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rt
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d
ü
ze

y
d
e 

M
ü
k
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m
el

 

Ç
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y
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e 

M
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m
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Ç
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a 
d
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y
d
e 

M
ü
k
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m
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f f f f f f f f f 

2. sınıf 13 20 1 16 5 1 29 25 2 

3. sınıf 14 33 1 5 9 - 19 42 1 

4. sınıf 2 4 1 3 2 1 5 6 3 

Toplam 29 57 3 24 16 2 53 73 6 
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Tablo 8’e göre kadın öğretmen adayları cümle yapısı boyutunda en yüksek frekans 2., 3. ve 4. 

sınıfta orta düzeydedir. Bu boyut kadın öğretmen adaylarının tümü açısından değerlendirildiğinde en 

yüksek frekansın orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Erkek öğretmen adayları açısından ise cümle yapısı boyutunda en yüksek frekans 2. ve 4. sınıf 

düzeyinde çok zayıf, 3. sınıfta ise orta düzeydedir. Bu boyut erkek öğretmen adaylarının tümü 

açısından incelendiğinde en yüksek frekansın çok zayıf düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Tüm sınıf düzeyleri açısından yapılan genel değerlendirmede cümle yapısı boyutunda en 

yüksek frekans tüm sınıf seviyelerinde orta düzeydedir. Özetle bu boyutta öğretmen adaylarının 

tümüne ilişkin yapılan değerlendirmede ise en yüksek frekansın orta düzeyde olduğu görülmektedir.  

Tablo 9. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerilerinin Sınıf Düzeyine Göre 

Organizasyon Boyutu Açısından İncelenmesi  

O
rg

an
iz

as
y
o

n
 

Kadın Erkek Toplam 

Ç
o
k
 z

ay
ıf

 

O
rt

a 

d
ü
ze

y
d
e 

M
ü
k
em

m
el

 

Ç
o
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ıf
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a 

d
ü
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y
d
e 

M
ü
k
em

m
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Ç
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k
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O
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a 

d
ü
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y
d
e 

M
ü
k
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m
el

 

f f f f f f f f f 

2. sınıf 15 15 4 14 7 1 29 22 5 

3. sınıf 16 26 6 3 11 - 19 37 6 

4. sınıf 2 5 - 2 2 2 4 7 2 

Toplam 33 46 10 19 20 3 52 66 13 

 

Tablo 9’a göre kadın öğretmen adayları organizasyon boyutunda 2. sınıfta en yüksek frekans 

çok zayıf ve orta düzeyde iken 3. ve 4. sınıfta orta düzeydedir. Bu boyut kadın öğretmen adaylarının 

tümü açısından değerlendirildiğinde ise en yüksek frekansın orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.  

Erkek öğretmen adayları açısından ise organizasyon boyutunda en yüksek frekans 2. sınıfta 

çok zayıf düzeydeyken 3. ve 4. sınıfta orta düzeydedir. Bu boyut erkek öğretmen adaylarının tümü 

açısından incelendiğinde en yüksek frekansın orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Tüm sınıf düzeyleri açısından yapılan genel değerlendirmede organizasyon boyutunda en 

yüksek frekans 2. sınıfta çok zayıf düzeyde 3. ve 4. sınıfta orta düzeydedir. Özetle bu boyutta 

öğretmen adaylarının tümüne ilişkin yapılan değerlendirmede ise en yüksek frekansın orta düzeyde 

olduğu görülmektedir.  

Tablo 10. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerilerinin Sınıf Düzeyine Göre Yazı 

Tarzı Boyutu Açısından İncelenmesi  

Yazı tarzı 

Kadın Erkek Toplam 

Ç
o
k
 z

ay
ıf
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rt
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d
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Ç
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Ç
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y
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M
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k
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m
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f f f f f f f f f 

2. sınıf 12 21 1 9 11 2 21 32 3 

3. sınıf 12 27 9 7 6 1 19 33 10 

4. sınıf 2 5 - 1 4 1 3 9 1 

Toplam 26 53 10 17 21 4 43 74 14 
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Tablo 10’a göre kadın öğretmen adayları yazı tarzı boyutunda tüm sınıf düzeylerinde en 

yüksek frekans orta düzeydedir. Bu boyut kadın öğretmen adaylarının tümü açısından 

değerlendirildiğinde ise en yüksek frekansın orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.  

Erkek öğretmen adayları açısından ise yazı tarzı boyutunda en yüksek frekans 2. ve 4. sınıfta 

orta düzeydeyken 3. sınıfta çok zayıf düzeydedir. Bu boyut erkek öğretmen adaylarının tümü açısından 

incelendiğinde en yüksek frekansın orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Tüm sınıf düzeyleri açısından yapılan genel değerlendirmede yazı tarzı boyutunda en yüksek 

frekans 2. sınıfta çok zayıf düzeyde 3. ve 4. sınıfta orta düzeydedir. Özetle bu boyutta öğretmen 

adaylarının tümüne ilişkin yapılan değerlendirmede ise en yüksek frekansın orta düzeyde olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 11. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerilerinin Sınıf Düzeyine Göre Dilbilgisi 

Kurallarına Uygunluğu Boyutu Açısından İncelenmesi  

Dilbilgisi 

kurallarına 

uygunluğu 

Kadın Erkek Toplam 

Ç
o
k
 z

ay
ıf
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rt
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d
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m
el

 

Ç
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Ç
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y
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M
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k
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m
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f f f f f f f f f 

2. sınıf 11 19 4 9 13 - 20 32 4 

3. sınıf 11 30 7 4 10 - 15 40 7 

4. sınıf 2 5 - 1 3 2 3 8 2 

Toplam 24 54 11 14 26 2 38 80 13 

 
Tablo 11’e göre kadın öğretmen adayları dilbilgisi kurallarına uygunluğu boyutunda tüm sınıf 

düzeylerinde en yüksek frekans orta düzeydedir. Bu boyut kadın öğretmen adaylarının tümü açısından 

değerlendirildiğinde ise en yüksek frekansın orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.  

Erkek öğretmen adayları açısından ise dilbilgisi kurallarına uygunluğu boyutunda en yüksek 

frekans tüm sınıf düzeylerinde orta düzeydedir. Bu boyut erkek öğretmen adaylarının tümü açısından 

incelendiğinde en yüksek frekansın orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Tüm sınıf düzeyleri açısından yapılan genel değerlendirmede dilbilgisi kurallarına uygunluğu 

boyutunda en yüksek frekans tüm sınıf düzeylerinde orta düzeydedir. Özetle bu boyutta öğretmen 

adaylarının tümüne ilişkin yapılan değerlendirmede ise en yüksek frekansın orta düzeyde olduğu 

görülmektedir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının yaratıcı yazma becerileri incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda 2. sınıf düzeyinde kadın öğretmen adaylarının yaratıcı yazma becerilerinin orta 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Fikirlerin orijinalliği, kelime zenginliği ve düşüncelerin esnekliği 

açısından çok zayıf düzeyde oldukları tespit edilmiştir. Mükemmelliğe ulaşma açısından ise en yüksek 

frekansa sahip olan becerilerinin ise organizasyon ve dilbilgisi kurallarına uygunluk olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca kadın öğretmen adaylarının düşüncelerin esnekliği konusunda mükemmelliğe 
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hiçbir öğretmen adayının ulaşamadığı belirlenmiştir. Erkek öğretmen adaylarının ise genel olarak çok 

zayıf düzeyde oldukları sadece fikirlerin orijinalliği, yazı tarzı ve dilbilgisi kurallarına uygunluğu 

açısından orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Mükemmellik boyutuna ise düşüncelerin esnekliği ve 

dilbilgisi kurallarına uygunluk açısından hiç ulaşılmamıştır. 2. sınıf düzeyinde kadın öğretmen 

adaylarının içerik noktasında erkek öğretmen adaylarının ise şekil boyutunda daha fazla zorlandıkları 

söylenebilir. Fikirlerin orijinalliği boyutunda ise her iki cinsiyet türünün de çok zayıf düzeyde olması 

düşünce boyutunda sorunlar olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Çünkü yaratıcı yazma doğrudan 

yaratıcı düşünmeyle alakalı bir süreç olup yaratıcı yazmanın temel niteliği kelimelerdeki zenginlikle 

düşüncelerdeki sınırları kaldırmaktır. Öğretmen adaylarının genel olarak 2. sınıf düzeyinde metni şekil 

bakımından oluşturma becerilerine sahip oldukları söylenebilir. 

3. sınıf düzeyinde yapılan değerlendirmede ise kadın öğretmen adaylarının yaratıcı yazma 

becerilerinin ağırlıklı olarak orta düzeyde olduğu, en zayıf oldukları boyutların kelime zenginliği ve 

düşüncelerin esnekliği olduğu tespit edilmiştir. Fikirlerin orijinalliği ve yazı tarzı boyutu ise 

mükemmelliğe ulaşma açısından en yüksek frekansa sahipken, kelime zenginliği ve cümle yapısı 

boyutlarının mükemmellik açısından en düşük frekansa sahip olduğu belirlenmiştir. Erkek öğretmen 

adaylarının ise fikirlerin orijinalliği, cümle yapısı, organizasyon ve dilbilgisi kurallarına uygunluk 

boyutunda katılımcıların çoğunluğunun orta düzeyde oldukları belirlenmiştir. En zayıf oldukları 

boyutların ise düşüncelerin akıcılığı, düşüncelerin esnekliği, kelimelerin zenginliği ve yazı tarzı 

boyutları olduğu görülmüştür. Ayrıca erkek öğretmen adaylarının fikirlerin orijinalliği, cümle yapısı, 

organizasyon ve dilbilgisi kurallarına uygunluk boyutlarında mükemmellik düzeyine hiçbir öğretmen 

adayının erişemediği belirlenmiştir. 3. sınıf düzeyinde öğretmen adaylarının kadın ve erkek öğretmen 

adaylarının içerik boyutunda daha çok zorlandıkları söylenebilir. Özellikle bu sınıf düzeyindeki tüm 

öğretmen adaylarının düşüncelerin esnekliği ve kelime zenginliği boyutunda sorunlar yaşadıkları 

söylenebilir. Oysaki estetik bir metin sıra dışı bir düşünmenin sonucu olup görülenin ötesindeki soyut 

sanatı görülür âleme çekebilme denilen tezahür kuvvetinin açığa çıkışıdır. 2. sınıfa göre gelişmesi 

beklenen düşüncelerin esnekliği ve beraberinde kelime hazinesinin zenginleşmesi beklenmektedir. Bu 

sonuçlara göre öğretmen adaylarının kelime zenginliğinin çok zayıf oluşu da bu katı düşünüş şeklinde 

etkili olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının okuma eylemiyle olan ilişkileri de 

bu durumun göstergeleri arasında yer aldığı söylenebilir.  

4. sınıf düzeyinde kadın öğretmen adaylarının fikirlerin orijinalliği, düşüncelerin akıcılığı, 

düşüncelerin esnekliği ve kelime zenginliği açısından çok zayıf düzeyde oldukları belirlenmiştir. 

Cümle yapısı, organizasyon, yazı tarzı ve dilbilgisi kurallarına uygunluğu açısından orta düzeyde 

olduğu tespit edilmiştir. Kadın öğretmen adaylarının bu sınıf düzeyinde mükemmelliğe ise cümle 

yapısı dışında hiçbir boyutta erişemedikleri tespit edilmiştir. Erkek öğretmen adaylarına ilişkin 

bulgular incelendiğinde fikirlerin orijinalliği, düşüncelerin akıcılığı, düşüncelerin esnekliği, 

organizasyon, yazı tarzı ve dilbilgisi kurallarına uygunluğu açısından orta düzeyde oldukları 

belirlenmiştir. Cümle yapısı ve organizasyon açısından çok zayıf düzeyde oldukları tespit edilmiştir. 

Düşüncelerin esnekliği boyutunda hiç kimse mükemmellik boyutuna erişememiştir. 4. sınıf düzeyinde 

kadın öğretmen adaylarında daha çok içerik erkek öğretmen adaylarında ise şekil unsurları açısından 

sorunlar olduğu söylenebilir. Mert (2014) tarafından yapılan araştırmada da 4. sınıfta öğrenim gören 

Türkçe öğretmen adaylarının yaratıcı yazma yöntemiyle oluşturulan metinlerinin “biçim”, “kural”, 

“sözcük”, “tümce”, “paragraf”, “anlatım”, “başlık”, “serim”, “düğüm”, “çözüm” boyutlarında 
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başarısız oldukları belirlenmiştir. Ayrıca bu araştırmada tüm öğretmen adaylarının fikirlerin 

orijinalliği, düşüncelerin akıcılığı, düşüncelerin esnekliği boyutunda çok zayıf düzeyde oldukları 

belirlenmiştir. Bu durumda eğitim sürecinde yaratıcı düşünüş seviyesine erişimde sorunlar olduğunu 

göstermektedir. Nitekim orijinalite, düşüncelerin akıcılığı ve düşüncelerin esnekliği birbiriyle 

yakından ilişkili kavramlar olup yaratıcı düşünmenin temel dayanaklarıdır. Çünkü yaratıcı düşünme 

tek bir yetenek değil çoklu yetenekleri barındırmaktadır. Yaratıcılık problemlere duyarlılık, çok sayıda 

fikir ve çağrışım üretebilme (akıcılık); uyaranlarla ilgili değişik fikirler üretebilme ve değişik 

yaklaşımlar kullanma (esneklik); yeni alışılmamış, az rastlanan fikirler üretebilme (orijinallik), yalın 

bir uyaranı ayrıntılı ve özenli bir şekilde işleme (elaborasyon) ve mevcut olandan farklı bir yol 

algılama ya da betimleme (yeniden betimleme) olarak tanımlanmaktadır (Torrance & Goff, 1989’dan 

aktaran Öncü, 2003). Yaratıcı yazmanın, yaratıcı düşünmenin bir sonucu olması sebebiyle (Maltepe, 

2007) öğretmen adaylarının temelde yaratıcı düşünme becerilerine sahip olmadıkları söylenebilir. Bu 

sebeple mevcut eksikliğin giderilmesi için de öğretmen eğitiminde yaratıcı düşünmenin önünü açacak 

çalışmalar yapılmalıdır. Çünkü öğretmenler eğer ki yaratıcı düşünme ve bu becerileri geliştirme 

yetisine sahip değillerse istemeden de olsa öğrencilerinin yaratıcılıklarını köreltebilirler (Tsang ve 

diğerlerine, 2003). Ayrıca yazmanın bir yaratma eylemi olduğu fikrinden hareketle (Lin, 1998), yazı 

yazma sürecini yaratıcılığı geliştirme süreci olarak değerlendirilebilir. Temizkan (2006)’a göre de 

yaratıcı yazma etkinliklerinin temel hedefi, yazma etkinliklerini yaratıcı etkinliklerle sıkıcılıktan ve 

sıradanlıktan kurtararak özgün, akıcı, ilgi çekici bir şekilde duygu ve düşüncelerin yaratıcı bir şekilde 

ifade edilmesini sağlamaktır. Yazılı anlatımda yaratıcı yazmanın özgünlüğüne ulaşabilmekte en büyük 

paylardan biri de sınıf içerisinde yaratıcılığı destekleyen öğretmenlerdir (Maltepe, 2007). Yaratıcılığın 

desteklenmediği eğitim-öğretim süreçlerinde, öğretmen yetiştiren kurumlar da öğretmen adaylarını 

yeterince yaratıcı yazmaya yönlendirmemişlerdir (Parnes, 1967). Bilgili ve Kana (2018) tarafından 

yapılan araştırmada da yaratıcı yazma etkinliklerinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerini 

geliştirdiği tespit edilmiştir. Bu durumda öğretmenin aldığı eğitimle alakalı olduğu fikrini 

desteklemektedir. Türkçe öğretmeni adaylarına ilişkin yapılan bir araştırmada, yazmaya yönelik 

düzenli ve sistemli bir eğitim almadıklarını belirtmektedirler (Bilgili ve Kana, 2018). Yenilenen 

Türkçe Öğretmenliği Programıyla bu durum aşılmış olmakla birlikte mevcut dersin içeriğinin 

zenginleştirilmesi de kalitenin artışı açısından etkili olacaktır.  

Araştırmadan elde edilen diğer sonuçlara göre fikirlerin orijinalliği, düşüncelerin akıcılığı, 

düşüncelerin esnekliği, cümle yapısı, yazı tarzı, dilbilgisi kurallarına uygunluk boyutların öğretmen 

adaylarının yaratıcı yazılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu boyutlara ilişkin yapılan 

değerlendirmede 2. sınıftaki mevcut düzey, 3. sınıfta gelişmekte buna karşın 4. Sınıfta çok zayıf 

düzeye gerilemektedir. Bu durum normalde beklenilen gelişim seviyesinin sekteye uğradığını 

göstermektedir. Bu durumda şunu söyleyebiliriz ki 4. sınıf düzeyinde bu düşüşün sebeplerinin ortaya 

konulması gerekmektedir. Bununla birlikte 3. sınıfta yükselen bir ivme elde edilmesinin sebepleri de 

net olarak ortaya konulursa mevcut ilerleme için bu niteliklerin desteklenmesi sağlanabilir. Ayrıca 

araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç ise kelime zenginliği boyutunda da 3. sınıfa yükselen bir 

grafik izlerken 4. sınıfta tekrar çok zayıf düzeye düşmüş bununla birlikte tüm boyutlar içerisinde 

sadece kelime zenginliği boyutu çok zayıf düzeydedir. Bu durumunda bireyin sahip olduğu birikimle 

doğrudan ilgili olduğu ve dolayısıyla okuma alışkanlığı ve sıklığıyla alakalı olduğu söylenebilir 

(McGeown  Duncan, Griffiths ve Stothard, 2015; Meniado, 2016). Ayrıca okuma ve yazma becerileri 

arasındaki ilişkiden hareketle (Göçer, 2013; Güneş, 2007) yaratıcı yazma becerilerinin gelişmesinde 
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mevcut okuma düzeylerinin etkili oluşu da göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple öğrencilere yaratıcı 

yazma öncesinde yazmanın kuluçka aşamasında öğrencilerin zengin içerikli eserlerle buluşturulması 

ve mümkün mertebe konuya ilişkin derinlikli araştırmalar yapılması sağlanmalıdır. 

Öğretmen adaylarının yaşadıkları bu sorunların sebepleri arasında hem Türkçe öğretmeni 

adaylarının yaratıcı yazma kavramına yabancı oluşları hem de yazı yazma sürecindeki eksiklikleri de 

sayılabilir (Mert, 2014). Oysaki yaratıcı yazma; öğrencilerin fikirlerin orijinalliği, düşüncelerin 

akıcılığı, düşüncelerin esnekliği, kelime seçimi, cümle yapısı, organizasyon, yazı tarzı ve dil bilgisi 

kurallarına uygunluğu boyutlarında gelişimlerini manidar düzeyde sağlamıştır (Öztürk, 2007). Yaratıcı 

yazma sadece yaratıcı yazma becerilerini değil yazmaya karşı tutumu ve yazma becerisini olumlu 

yönde gelişim gösterdiği tespit edilmiştir (Ak, 2011; Akkaya, 2011; Ataman, 2006; Beydemir, 2010; 

Bilgili ve Kana, 2018; Cheung, Tse, Tsang, 2003; Korkmaz, 2015; Kapar Kuvanç, 2008; Mert, 

2014; Öztürk, 2007; Tonyalı, 2010). Yaratıcı yazmanın yazma sürecindeki değişkenleri olumlu 

yönde etkileyen bir yöntem olmasından hareketle yaratıcı yazma becerilerinin gelişiminin yazma 

sürecine olumlu katkılar sağlayacağı söylenebilir. Ayrıca mevcut araştırma sonuçlarından hareketle 

Türkçe öğretmeni adaylarının yaratıcı yazma becerilerinin, şekilsel düzeyde olduğu ve içerik boyutuna 

geçerek yaratıcılık niteliğine ulaşmadığı söylenebilir. Bunun içinde yaratıcı yazma dersinin, yaratıcı 

düşünmeden ayrı olmadığı için yaratıcı düşünmeyi geliştirecek orijinal uygulamalarla öğrencilerin 

yaratıcılıklarının gelişimine katkı sağlanmalıdır. “Yaratıcı Yazma Atölyeleri”, “Yaratıcı Yazma 

Kulüpleri” gibi uygulamaların yanı sıra bu uygulamalar Türkçe öğretmenleri ve öğretmen adaylarının 

yanı sıra ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle yapılacak çalışmalarla öğretmenler ve öğretmen 

adaylarının farkındalıklarının gelişimine katkı sağlanabilir. Ayrıca bu şekildeki uygulamalarla mesleğe 

başlamadan önce süreci bizzat deneyimleyen öğretmen adayları daha yetkin bir şekilde süreci 

yönetecekleridir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, fen öğretiminde sınıf içerisindeki deneysel uygulamalar sürecinde fen derslerine 

karşı ilgisiz olan öğrencilere yönelik, aksiyon araştırması temelli deneysel uygulamaların grup etkinliklerine 

dayalı katı ve sıvı basıncı konusu ile ilgili uygulamalar geliştirip öğrencilerin grup bütünlüğü içerisinde 

başarılarını arttırabilmektir. 

Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminde Trabzon Araklı Mehmet Akif Ersoy 

Anadolu Lisesindeki 10. Sınıflarda öğrenim gören 26 öğrenciye altı ders saati boyunca uygulanmıştır. 

Araştırmacı, araştırmanın tüm süreçlerinde uygulamaların bizzat içinde bulunarak, uygulama sürecinde 

karşılaşılan sorunları anlamlandırıp çözmeye yönelik sistematik veriler toplayarak analizlerini yapmıştır.  

Araştırmada, aksiyon araştırması türlerinden teknik/bilimsel/işbirlikçi aksiyon araştırması türü 

kullanılmıştır. Araştırma sürecinde katı ve sıvı basıncı konusunda öğretim sağlanırken oluşabilecek aksaklıklar 

uygulama sürecinde aksiyon araştırmacısı tarafından tespit edilerek öğrenme ortamlarında ortaya çıkabilecek 

sorunların en az olması için süreç, araştırmacının uzmanlığı çerçevesinde sorunlara bizzat müdahale edilerek 

analizleri yapılmıştır. Araştırma sürecinde, uygulamalar boyunca sürecin betimlenmesi araştırmacının temel 

amaçlarından birisidir. 

Araştırmanın hipotezlerini test etmek için “üç” veri toplama aracı kullanılmıştır. Bu araçlardan ilki, 

öğrencilerin katı ve sıvı basıncı konusundaki bilgilerini ölçmeye yönelik geliştirilen başarı testidir. İkincisi, 

geliştirilen aksiyon araştırması uygulamasının öğrencilerin konu ile ilgili anlama zorluklarının giderilmesine, 

süreç içerisindeki uygulama becerilerine ve başarılarına etkilerini belirleyebilmek için kullanılan gözlemler, 

üçüncüsü öğrenci dokümanlarıdır. 

Altı ders saati boyunca uygulama gruplarına aksiyon araştırmacısı tarafından geliştirilerek yenilikçi 

teknoloji ile desteklenen süreç uygulanmıştır. Uygulama basamaklarının öğretim içeriğini kapsayacak nitelikte 

ve kazanımları sağlayabilecek içerikte olmak üzere; deney etkinlik süreci, simülasyon etkinlik süreci, analoji 

geliştirebilme süreci, günlük yaşamdan video bulup yorumlayabilme süreci ve model geliştirebilme süreçleri 

değerlendirilerek nitel ve nicel ölçme teknikleri kullanılarak analizleri yapılmıştır.  

Uygulama basamaklarındaki etkinliklerin ve uygulamaların öğrencilerin anlama seviyelerine etkisini 

belirleyebilmek için her bir aşamada öğrencilere yöneltilen sorular ayrı ayrı toparlanmış ve grupların verdikleri 

ortak cevaplar kodlanmıştır. Her bir aşamadaki soruların doğru cevapları 20 puan ve toplamda 100 puan olacak 

şekilde puanlanmış, başarı puanı olarak 50 puan değerlendirilmiştir. Bu puan kriterine göre çalışma yaprağındaki 

sorular ayrı ayrı kategorize edilerek analiz edilmiştir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Mathematics and Science Classroom Observation Profile System 

(M-SCOPS, 2003) yapılandırılarak geliştirilen “Yarı Yapılandırılmış Gözlem Formu (YYGF)” kullanılmıştır. 

YYGF ile zihinsel olmayan değişkenler açısından öğrenciler gözleme tabi tutularak her bir öğrencinin grup 

etkinliklerindeki katkısı ve grup başarısının oluşmasındaki etkisi ortaya konulabilmiştir. Çalışmanın sonucunda 

elde edilen nicel verileri test etmek için one sample t-testi analiz teknikleri uygulanmıştır. 

mailto:ahmetkumas_61@hotmail.com
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Verilerin analizleri sonucunda aksiyon araştırmacısı tarafından geliştirilen uygulamaların öğrencilerin 

grup başarılarına anlamlı katkı sağladığı, anlama seviyelerine ve süreç içerisindeki uygulama becerilerine 

belirlenen beş gözlem basamağında olumlu katkı sağladığı fakat akademik başarı yönünden yüksek öğrencilerin 

tutum ve motivasyonları açısından olumsuzluklar taşıdığı belirlenmiştir. Bu duruma sebep olarak, grup başarısını 

ileriye taşıyabilmek için başarılı öğrencilerin, akademik başarısı düşük öğrencilere fazla zaman ayırıp birlikte 

öğrenmenin zaman kaybı olarak görülmesidir. Çalışmaların içeriklerinin simülasyon ve video destekli olduğu 

aşamalarda öğrenci motivasyonunun ve ilgisinin en üst seviyelere çıktığı tespit edilmiştir. 

Deney ve simülasyon çalışmalarında, öğrenciler yanlışlar yapsa bile uygulamaların bizzat öğrencilere 

yaptırılması, öğrencilerin sorumluluk ve özgüvenlerine katkı sağlaması bakımından yararlı olacağı dikkate 

alınarak, bu sistematiğin takip edilmesi faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fen Öğretimi, Aksiyon Araştırması, Grup Başarısı, Basınç 

ABSTRACT 

The aim of this study is to improve the students' achievement in group integrity by developing 

applications related to solid and liquid pressure based on group activities of action research based experimental 

applications for students who are indifferent to science courses in science teaching. 

The research was applied to 26 students in the 10th grade in the Trabzon Araklı Mehmet Akif Ersoy 

Anatolian High School during the first semester of the 2018-2019 academic year. The researcher carried out the 

analyzes by collecting systematic data to understand and solve the problems encountered in the application 

process by taking the applications personally in all processes of the research. 

In the research, a type of technical / scientific / collaborative action research was used. In order to 

minimize the problems that may occur in the learning environment determined by the action researcher during 

the implementation process, the process has been analyzed and handled personally by the problems of the 

researcher within the framework of the expertise of the researcher. During the research process, the description 

of the process is one of the main objectives of the researcher. 

To test the hypotheses of the study, three data collection tools were used. The first of these tools is the 

achievement test developed to measure students' knowledge about solid and fluid pressure. The second is the 

observations used in order to determine the effects of the developed action research application on the students' 

understanding of the subject, the effects on their application skills and achievements in the process, and the third 

is the student documents. 

It was developed by the action researcher in six groups during the six hours of the course. To be able to 

cover the teaching content of the application steps and to ensure the achievements; Experimental activity 

process, simulation activity process, process of developing analogies, process of finding and interpreting videos 

from daily life and model development process were evaluated and analyzed by using qualitative and 

quantitative measurement techniques. 

In order to determine the effect of activities and practices on the students' level of understanding, the 

questions directed to the students at each stage were collected separately and the common answers given to the 

groups were coded. The correct answers of the questions in each stage were scored with a score of 20 points and 

a total of 100 points. The questions in the study sheet were categorized and analyzed separately according to this 

score criterion. 

In this study, the semi-structured observation form (YYGF) was used as the data collection tool 

Mathematics and Science Classroom Observation Profile System (M-SCOPS, 2003). In terms of non-mental 

variables, the students were able to observe the contribution of each student in group activities and the effect of 
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group achievement. In order to test the quantitative data obtained as a result of the study, one sample t-test 

analysis techniques were applied. 

As a result of the analysis of the data, it was determined that the applications developed by the action 

researcher had a significant contribution to the group success of the students, and provided a positive 

contribution to the five observation steps determined in the level of comprehension and the application skills in 

the process, but in terms of the attitudes and motivations of the students who were high in academic 

achievement. The reason for this situation is that it is a waste of time for successful students to spend more time 

and to learn together. It has been determined that the motivation and interest of the students are at the highest 

level during the simulation and video supported stages. 

In experimental and simulation studies, it will be useful to follow this systematic considering that the 

students will be helpful in making the applications themselves for the students and contributing to the students' 

responsibility and self-confidence even if they make mistakes. 

Keyword: Science Teaching, Action Research, Group Success, Pressure 

GİRİŞ 

Dinamik bir öğrenme sistematiğine sahip olan fen bilimleri kapsamındaki; fen ve teknoloji, 

fizik, kimya ve biyoloji derslerinin etkili ve nitelikli olarak öğrencilere sunulabilmesi için 

uygulayıcıların yeni ve değişime açık bir uygulama becerisine sahip olmaları, uygulamalarında 

bilimsel metodolojiyi kullanmaları ve sundukları bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak deneysel 

uygulamalarla sunmaları gerekmektedir (Kumaş, 2015). 

Ülkemizde eğitim programlarımızın kazanım içeriklerinde deneysel uygulamaların gerekliliği 

vurgulanmasına karşın, sınıf içi uygulamalarda farklı çevresel, fiziki ve eğitsel mecburiyetlerden 

dolayı yeterli miktarda deneysel uygulamalara yer verilmemektedir (Kılıç ve Aydın, 2018; Kumaş, 

2015, Güneş vd., 2013; Demir, Böyük ve Koç, 2011; Türk, 2010). Fen bilimleri kapsamındaki ders 

içeriklerinin, hayatın her bölümünde dinamik olarak etkin olduğu dikkate alınarak, günlük yaşamdaki 

bağlam ve olayları yansıtacak güncel içerikte deneysel uygulamalar yapılmadan fen derslerinin 

içeriğinin başarılı bir şekilde sunulamayacağı ortaya çıkmaktadır (Kılıç ve Aydın, 2018; Yılmaz ve 

Karaçöp, 2018).  

Aksiyon araştırması, uygulayıcı öğretmenlerin bilimsel bilgi ve deneyimlerini temel alarak 

sınıflarında bizzat uyguladıkları sistematik bir araştırma türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Araştırmacı öğretmenler, aksiyon araştırmasını kullanarak, öğretim uygulamalarının niteliğini ve 

etkililiğini arttırabilirler (Boran ve Tarım, 2018). Araştırmacı öğretmen tarafından iyi planlanmış bir 

aksiyon araştırması, araştırmacının mesleki gelişimine ve öğretmen olarak rolünü daha iyi icra 

etmesine katkı sağlayabilir (McNiff, Lomax ve Whitehead, 1996).  

Aksiyon araştırmalarında temel çıkış noktası olarak, araştırmacının bizzat içerisinde olduğu ve 

öğretim ortamında karşılaştığı problemlerdir. Araştırmacı karşılaşılan bu problemlere öğretim 

ortamındaki diğer uygulayıcılar ile birlikte işbirliği içerisinde sistematik çözüm önerileri geliştirerek 

uygulamaya sokar (Johnson, 2005; Watson ve Geest, 2005; Mertler, 2006; Yıldırım ve Şimşek, 2008; 

Flessner, 2009; Mead ve Maxwell, 2010; Gade, 2012; Bütüner, 2014; Kumaş, 2015; Demircioğlu ve 

Vural, 2016). 
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YÖNTEM 

Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminde Trabzon Araklı Mehmet Akif 

Ersoy Anadolu Lisesindeki 10. Sınıflarda öğrenim gören 26 öğrenciye altı ders saati boyunca 

uygulanmıştır. Araştırmacı, araştırmanın tüm süreçlerinde uygulamaların bizzat içinde bulunarak, 

uygulama sürecinde karşılaşılan sorunları anlamlandırıp çözmeye yönelik sistematik veriler toplayarak 

analizlerini yapmıştır. 

Araştırmada, aksiyon araştırması türlerinden teknik/bilimsel/işbirlikçi aksiyon araştırması türü 

kullanılmıştır. Bu araştırma türüne göre, aksiyon araştırmacısının sınıfta öğrencilerinin içinde 

bulunduğu bir problemi fark etmesi, çözüme dönük sistematik bir yol geliştirerek ulaştığı sonuçları 

diğer uygulayıcı öğretmenler ile paylaşarak dinamik bir öğrenme ortamının oluşturulması olarak 

adlandırılır (Cohen vd., 2000; Küçük, 2002; Yıldırım ve Şimşek, 2008; Tekin, 2008; Çepni, 2009; 

Bütüner, 2014; Kumaş, 2015; Demircioğlu ve Vural, 2016). Bu kapsamda ulaşılan sonuçlar, araştırma 

kapsamındaki benzer durumlara örnek olarak genelleme yapılabilir (Cohen vd., 2000; Ekiz, 2003; 

Patthey ve Thomas-Spiegel, 2013; Balakrishnan ve Cornforth, 2013; Bütüner, 2014; Kumaş, 2015; 

Demircioğlu ve Vural, 2016). 

Araştırma sürecinde katı ve sıvı basıncı konusunda öğretim sağlanırken oluşabilecek 

aksaklıklar uygulama sürecinde aksiyon araştırmacısı tarafından tespit edilmiş, öğrenme ortamlarında 

ortaya çıkabilecek sorunların en az olması için süreç, araştırmacının uzmanlığı çerçevesinde sorunlara 

bizzat müdahale edilerek analiz edilmiştir. Araştırma sürecinde uygulamalar boyunca sürecin 

betimlenmesi araştırmacının temel amaçlarından birisidir. 

Araştırmanın hipotezlerini test etmek için “üç” veri toplama aracı kullanılmıştır. Bu araçlardan 

ilki, öğrencilerin katı ve sıvı basıncı konusundaki bilgilerini ölçmeye yönelik geliştirilen başarı 

testidir. İkincisi, geliştirilen aksiyon araştırması uygulamasının öğrencilerin konu ile ilgili anlama 

zorluklarının giderilmesine, süreç içerisindeki uygulama becerilerine ve başarılarına etkilerini 

belirleyebilmek için kullanılan gözlemler, üçüncüsü öğrenci dokümanlarıdır. 

Bu araştırma kapsamında, Mills (2003) aksiyon araştırması döngüsel yapısı, ortamın fiziksel 

ve öğrencilerin akademik hazırbuluşluğuna göre şekillendirilerek uygulanmıştır. Bu süreç şekil 1’deki 

gibi uygulanmıştır. 

Şekil 1. Araştırma kapsamında uygulanan aksiyon araştırması uygulama basamakları 

 

Veriler 
•Bu aşamada veriler toplanır 

Analiz 

•Elde edilen veriler fiziki ve zihinsel yeterliliğe göre anlamlandırılır. 

•Veriler, öğrencilerin ve ortamın hazırbulunuşluğuna göre şekillendirilir. 

Eylem Planı 

•Elde edilen veriler ışığında süreç betimlenir. 

•Sürece uygun eylem planı hazırlanır. 

Sürecin 
Yansıtılması 

•Planlanan öğrenme süreci ile karşılaşılan durum ilişkilendirilir. 

•Planlanan süreç ile karşılaşılan durum arasındaki uyumsuzluk giderilir. 

Problem 

•Uygulama sürecindeki problemler tespit edilir. 

•Problemlerin çözümüne yönelik aksiyon araştırmacısı tarafından öneriler sunulur. 
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Altı ders saati boyunca, uygulama gruplarına aksiyon araştırmacısı tarafından geliştirilerek 

yenilikçi teknoloji ile desteklenen süreç uygulanmıştır. Uygulama basamaklarının öğretim içeriğini 

kapsayacak nitelikte ve kazanımları sağlayabilecek içerikte olmak üzere; deney etkinlik süreci, 

simülasyon etkinlik süreci, analoji geliştirebilme süreci, günlük yaşamdan video bulup 

yorumlayabilme süreci, model geliştirebilme süreci ve değerlendirme süreçleri yapılandırılarak nitel 

ve nicel ölçme teknikleri kullanılarak analizleri yapılmıştır.  

Uygulama basamaklarındaki etkinliklerin ve uygulamaların öğrencilerin anlama seviyelerine 

etkisini belirleyebilmek için her bir aşamada öğrencilere yöneltilen sorular ayrı ayrı toparlanmış ve 

grupların verdikleri ortak cevaplar kodlanmıştır. Her bir aşamadaki soruların doğru cevapları 

kategorize edilerek toplamda 100 puan olacak şekilde puanlanmış, başarı puanı olarak 50 puan 

değerlendirilmiştir. Bu puan kriterine göre çalışma yaprağındaki sorular ayrı ayrı kategorize edilerek 

analiz edilmiştir. 

Araştırmada kullanılan çalışma yaprağı basamakları kategorize edilerek aşağıdaki gibi 

sunulmuştur. 

1. Deney etkinlik süreci 

 
 

2. Simülasyon etkinlik süreci 
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3. Analoji geliştirme süreci 

 
 

4. Günlük yaşamdan video bulup yorumlama süreci 

 

Katı ve sıvı basıncı ile ilgili video bulunuz, basınç ile ilişkilendirerek grup 

arkadaşlarınızla sunumunu yapınız. 

 

5. Model geliştirme süreci 

 

Deney ve uygulamalar sonucunda katı ve sıvı basıncı ile ilgili matematiksel 

modellemeler oluşturunuz. 

Katı basıncı matematiksel modellemesi: 

Sıvı basıncı matematiksel modellemesi: 

6. Değerlendirme süreci 

 

 
 

Araştırmada veri toplama aracı olarak (M-SCOPS, 2003) yapılandırılarak geliştirilen “Yarı 

Yapılandırılmış Gözlem Formu (YYGF)” kullanılmıştır. YYGF ile zihinsel olmayan değişkenler 
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açısından öğrenciler gözleme tabi tutularak her bir öğrencinin grup etkinliklerindeki katkısı ve grup 

başarısının oluşmasındaki etkisi ortaya konulabilmiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen nicel 

verileri test etmek için One-Sample T-Testi analiz teknikleri uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Grup bütünlüğü içerisindeki uygulamalar sürecinde, öğrencilerin öğrenim boyuca YYGF ile 

zihinsel olmayan değişkenler açısından gözlemlenerek, “Katı ve Sıvı Basıncı” konularında altı 

aşamadan oluşan etkinlikler sonucunda elde edilen gözlem verileri değerlendirilerek aşağıdaki 

bulgular elde edilmiştir. 

Araştırma kapsamında elde edilen gözlem bulguları tablo 1’de gösterilmiştir 

Tablo 1. Altı aşamalı aksiyon araştırması temelli laboratuar uygulama sürecinde elde edilen gözlem 

bulguları. 

 

Okul: Araklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Öğretmen: Ahmet KUMAŞ Sınıf: 10/C Tarih: (05.11-

19.11.2018)        Saat:Altı ders saati 

Öğrenim amaçları: 

Katı ve sıvı basıncı  

 

Gözlemlenecek Davranışlar 
Gruplar ve Puanları 

Toplam 

Puan 

1 2 3 4 5 6  

Teorik anlatım aşamasındaki işbirliği ve 

tartışmalar 
15 13 14 16 16 13 87 

Deneysel uygulamalar esnasındaki işbirliği 15 15 16 16 16 16 94 

Simülasyon uygulamaları aşamasında işbirliği 16 16 16 16 16 16 96 

Grup bütünlüğü kapsamındaki işbirliği ve 

tartışmalar 
13 12 12 13 13 13 76 

Model oluşturma aşamasındaki işbirliği ve 

tartışmalar 
10 10 10 10 10 11 61 

Değerlendirme sorularındaki işbirliği ve 

tartışmalar 
15 15 15 14 14 15 88 

Video uygulaması esnasındaki işbirliği 16 16 16 16 16 16 96 

Ders sürecindeki 

öğrenci 

davranışları 

 İlk haftadan itibaren grup ve bireysel değerlendirme dikkate alınacağı 

hatırlatıldığı için grup içerisinde iş bölümü dikkatle yapılmakta 

Cep telefonu kullanımı konusunda yoğun baskı var. 

Analoji yorumlamalarında güçlükler yaşanmakta. 

Uygun videonun niteliği konusunda grup içerisinde tartışmalar var. 

Herkes aktif olarak gruplarda sorumluluk almaya zorlanılıyor. 

Model oluşturma konusunda ciddi problemler ve tartışmalar var. 

Simülasyon aşaması eğlenceli geçmektedir. 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, öğrencilerin Altı aşamalı aksiyon araştırması temelli laboratuar 

uygulama sonucunda her bir aşamada istendik düzeyde gelişim gösterdikleri ortaya çıkmıştır. 

Çalışma yapraklarındaki her bir aşama dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda 

öğrenci gruplarının aldıkları puanlamalar tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Altı aşamalı aksiyon araştırması temelli laboratuar uygulama sürecinde çalışma 

yapraklarındaki süreçlerden öğrencilerin aldıkları puanlamalar. 

Etkinlik Değerlendirme Süreci 
1.Grup 

Puanı 

2.Grup 

Puanı 

3.Grup 

Puanı 

4.Grup 

Puanı 

5.Grup 

Puanı 

6.Grup 

Puanı 

Deney süreci (15 puan) 10 15 10 10 15 15 

Simülasyon süreci (15 puan) 15 15 15 15 15 15 

Analoji süreci (15 puan) 5 5 10 10 5 5 

Video bulup yorumlama süreci (20 puan) 10 10 10 10 5 15 

Model geliştirme süreci (15 puan) 10 10 10 5 5 10 

Değerlendirme süreci (20 puan) 15 15 10 15 15 10 

Toplam Puanlar (100 puan) 65 70 65 65 60 70 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğrenci grupları altı aşamalı aksiyon araştırması temelli laboratuar 

uygulama sürecindeki deney süreci, simülasyon süreci ve değerlendirme süreçlerinde oldukça başarılı 

oldukları, analoji sürecinde oldukça başarısız oldukları, model geliştirme ve video bulup yorumlama 

süreçlerinde ise orta düzeyde başarı gösterdikleri görülmektedir. 

Altı aşamalı aksiyon araştırması temelli laboratuar uygulama sonucunda başarı testinden elde 

edilen bulgular tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Altı aşamalı aksiyon araştırması temelli laboratuar uygulama sürecinde One-Sample t-testi 

analizi verileri 

N X S sd t p 

26 87.88 4.04 25 22.55 .000 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, altı aşamalı aksiyon araştırması temelli laboratuar uygulama 

sürecinde aksiyon araştırması temelli uygulamalar sonucu katı ve sıvı basıncı konusunda etkinlikler ile 

gözlemlenmiştir. Bu durum, öğrencilerden başarı olarak beklenen 50 puan değerine göre anlamlı 

farklılık olduğunu göstermektedir. T(25)=22.55, p<.01, öğrencilerin etkinlikler sonucunda ortalama 

puanlarının yaklaşık 88 puan olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇLAR 

Altı aşamalı aksiyon araştırması temelli laboratuar uygulama sürecinde elde edilen sonuçlar 

aşağıda sıralanmıştır. 

 Aksiyon araştırmacısı tarafından geliştirilen uygulamaların öğrencilerin bireysel ve 

grup başarılarına anlamlı katkı sağlamıştır. 

 Öğrencilerin anlama seviyelerine ve süreç içerisindeki uygulama becerilerine 

belirlenen yedi gözlem basamağında olumlu katkı sağlamıştır.  

 Akademik başarı yönünden yüksek öğrencilerin tutum ve motivasyonları açısından 

olumsuzluklar oluşturmaktadır. 

 Akademik başarı yönünden yüksek öğrencilerin tutum ve motivasyonlarının 

olumsuzluklarına sebep olarak, grup başarısını ileriye taşıyabilmek için başarılı öğrencilerin, 

akademik başarısı düşük öğrencilere fazla zaman ayırıp birlikte öğrenmenin zaman kaybı olarak 

görülmesidir.  
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 Çalışmaların içeriklerinin simülasyon ve video destekli olduğu aşamalarda öğrenci 

motivasyonu ve ilgisi en üst seviyelere çıkmıştır.  

ÖNERİLER 

Altı aşamalı aksiyon araştırması temelli laboratuar uygulama sürecinde elde edilen sonuçlar 

kapsamında aşağıdaki öneriler ortaya konulmuştur. 

 Deney ve simülasyon çalışmalarında, öğrenciler yanlışlar yapsa bile uygulamaların 

bizzat öğrencilere yaptırılması, öğrencilerin sorumluluk ve özgüvenlerine katkı sağlaması 

bakımından yararlı olacağı dikkate alınarak, bu sistematiğin takip edilmesi faydalı olacaktır. 

 Simülasyonlarda somut ve güncel içeriklere yer verilmesi faydalı olacaktır. 

 Modelleme uygulamaları akademik yönden yüksek öğrenci gruplarında uygulanması 

faydalı olacaktır. 

 Uygulama öncesinde, çalışma yapraklarındaki süreçlerde uygulamalarda öğrencilerin 

günlük yaşam problemlerine vurgu yapabilme kapsamında ilgi-tutum anketi yapılarak 

etkinliklerin şekillendirilmesi faydalı olacaktır. 

 Model oluşturabilme süreci ileri düzeyde bir öğrenme faaliyeti olarak kabul 

edildiğinden, sürecin betimlenmesinde öğrenci gruplarına bireysel ve grup desteği sağlanması 

faydalı olacaktır. 

 Analoji etkinlikleri hem süreç faaliyeti, hem de değerlendirme aracı olarak 

kullanılması öğrencilerin öğrenimine pozitif katkı sağlayacaktır. 

 Süreç betimlenip anlamlandırılırken disiplinler arası konu olması durumunda zümre 

içi ve fen bilimleri zümreler arası etkileşime geçilmesi sürece katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Eğitim kurumlarına vizyon kazandıran, okul yöneticileridir. Okul yöneticilerinin seçimi objektif 

kriterlere dayalı olmalıdır. Bundan dolayı okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarını etkileme gücü, okulun 

hedeflerini gerçekleştirmesi ve okul  yönetimi daha işlevsel olacaktır. Okul yöneticilerin seçiminde Milli Eğitim 

Bakanlığı Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Konuyla ilgili literatür 

tarafından bu görevlendirmelerde görev süresi dolan okul yöneticileri için; yöneticiliği kaybedebileceği endişesi 

yöneticilerin çalışma ve iş güvencesini etkilemektedir. Bu bağlamda bu çalışma okul yöneticilerinin seçiminde 

uygulanan yönetmeliğin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak politika yapıcılara fikir vermesi açısından 

önem arz etmektedir. 

Bu araştırmanın temel amacı Rize ilinde görev yapan 4 ve 8 yılını dolduracak okul yöneticilerinin, Millî 

Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin yöneticiliği görevlendirme 

süreciyle ilgili görüş ve önerilerini belirlemektir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 151 okul yöneticisi 

oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan “Milli 

Eğitim Bakanlığı 2018 Yılı 4 ve 8 Yıllık Görev Süresi Dolacak Okul Yöneticileri Yönetmeliği Üzerine Bir 

Değerlendirme” başlıklı anket yardımıyla toplanmıştır. Bu ankette birinci bölüm katılımcılara yönelik 

demografik bilgilere, ikinci bölümde yönetmeliğe yönelik 11 adet beşli likert tipinde soru, üçüncü bölümde ise 3 

adet çoktan seçmeli soruya yer verilmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin çoğunluğu tarafından katılınan maddeler;  (i) Okul 

yöneticilerini görevlendirmede merkezi sınav puanı esas alınması, (ii) okul yöneticilerinin öğretmen olarak 

atandığında performanslarının düşmesi, (iii) okul yöneticisi yetiştirmede YÖK- MEB işbirliğinin arttrılması, (iv) 

Değerlendirme döneminde, okul yöneticilerinin kaygılarının artması, (v) Okul yöneticiliğinin daimi kadro olması 

halinde yöneticiler kendilerini güvende hissetmesi, (vi) Belli bir süre aynı kurumda çalışan okul yöneticilerinin 

görev yerinin değiştirilmesi,  (vii) okul yöneticiliğinin bir uzmanlık alanı olması, (viii) okul yöneticilerini 

görevlendirmede merkezi sınav puanının esas alınmasıdır. 

Okul yöneticilerinin çoğunluğu tarafından yönetici olarak atanmada katılınmayan maddeler; (i) alanında 

doktora yapanlara öncelik tanınması, (ii) Mülakatın, okul yöneticilerinin değerlendirilmesinde objektif veri 

sağlaması, (iii) Okul yöneticilerinin yetkilerinin az, sorumluluklarının fazla olması, (iv) yeniden atanamayan 

yöneticilerin aynı okula öğretmen olarak atanmasıdır.  

Araştırma sonuçlarına göre okul yöneticisi görevlendirme sürecinde objektif olmayan değerlendirme 

ölçütlerinin şeffaf bir hale getirilmesi ve özlük haklarına uygun yasal düzenlemelerin yapılarak yönetmelikteki 

eksikliklerin giderilmesi önemli görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticisi, Performans, Yönetmelik, Değerlendirme, Vizyon 

  

                                                            
2 Bu çalışma Giresun Üniversitesi EYTPE tezsiz yüksek lisans projesinden üretilmiştir. 

mailto:erguntas53@hotmail.com
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An Assessment on 2018 Regulation on School Administrators: A Sample on Rize 

ABSTRACT 

School administrators are those who bring vision to educational institutions. The selection of school 

administrators should be based on objective criteria. Therefore, the power of school administrators to influence 

the education staff, the achievement of the goals of the school and the school management will be more 

functional. The selection of school administrators is carried out within the framework of the Ministry of National 

Education Regulation on Executive Assignment. According to the literature, the concern of school administrators 

whose term of office has expired that they may lose their managerial status affects their work and job security. In 

this context, this study is important in terms of giving an idea to policy makers by revealing the positive and 

negative aspects of the regulations applied in the selection of school administrators. 

The main purpose of this research is to determine the opinions and suggestions of the school 

administrators who will finish their fourth and eight years in their professional life in Rize province about the 

process of appointing administrators to the Educational Institutions affiliated to the Ministry of National 

Education. The study group of this research consists of 151 school administrators. The research was conducted 

using survey model. The research is a survey model. The data were collected by a questionnaire prepared by the 

researchers. This questionnaire has three parts. The first part consists of questions about demographic 

information of the participants, the second part consists of 11 five Likert type questions about the regulation, and 

the third part consists of 3 multiple choice questions.  

According to the results of the research, the majority of the school administrators agreed on the 

following items: (i) Central exam score is the basis for appointing school administrators, (ii) performance of 

school administrators decreases when they are appointed as teachers, (iii) improving the cooperation between the 

Council of Higher Education and the Ministry of National Education in training school administrators (iv) school 

administrators’ concern increases during the evaluation period, (v) if the school administration is a permanent 

job, the administrators will feel safe, (vi) changing the place of duty of school administrators working in the 

same institution for a certain period of time, and (vii) school administration is a specialty.  

On the other hand, the majority of the school administrators disagreed on the following items: (i) 

Priority should be given to the candidates who have completed their PhD in the related field, (ii) interview 

provides objective data for the evaluation of school administrators, (iii) school administrators have less authority 

but more responsibilities, (iv) and non-reassigned administrators are assigned as teachers to the same school. 

According to the results of the research, it is important to make the non-objective evaluation criteria objective in 

the process of appointing school administrators and to eliminate the deficiencies in the regulation by making 

legal arrangements in accordance with personal rights. 

Key Words: School Administrator, Performance, Regulation, Evaluation, Vision.  

 
1. GİRİŞ 

Okul yönetimi, eğitim yönetiminin en önemli aşamalarından biridir. Okulların bu özel konumu 

nedeniyle okul yöneticilerinin liyakat sahibi olması oldukça önemlidir. Okul yöneticileri, başta 

öğretmenleri peşinden sürükleyerek okula anlam katabilmelidir. Bursalıoğlu (1994) bu nedenle okul 

yöneticisini, okulda rutin ve soyut işleri değil, paylaşılan ve ortak değerlere ulaşılan yenilerini ortaya 

çıkaran ve bu yolla toplumun moral değerlerini ayakta tutan, örgütlerin diri kalmasını sağlayan bir 

düzenleyici rolünü üstlenen kişi olarak tanımlar. 

Okulların iyi yönetilmesi, toplumun ve okulun hedeflerine ulaşımını kolaylaştıracaktır. Okul 

yöneticilerinin ilk başta liyakat ölçütleri önemsenerek seçilmesi atılacak doğru bir adım olacaktır. Bu 

bağlamda okulların daha iyi yönetilmesi ve nitelikli yöneticilerin seçimi için MEB Yönetici Atama 
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Yönetmeliğini tekrarlayan yıllarda (1998, 2004, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014) değiştirmiştir. 2017 

yılındaki atama yönetmeliğinde sadece mülakatla yöneticilerin (Müdür, Müdür Yrd.) seçimi 

getirmiştir. 4 - 8 yıl aynı kurumda çalışan yöneticilere rotasyon uygulamasına son üç yönetmelikte 

devam edilmiştir. Yönetici görevlendirmesinde sınav uygulamasından vazgeçilerek mülakat puanının 

çok etkili olduğu bir uygulamayla okul yöneticisi görevlendirmesi son uygulamalarda devam 

etmektedir. Uygulanan mülakat ve rotasyon biçiminde; yöneticilerin atanması daha objektif kriterler 

dikkate alınarak yapılırsa okullardaki huzur ortamı artacak, yöneticiler daha liyakatli seçilip okulların 

yönetimi daha sağlıklı olacak, rotasyona uğrayan yöneticilerin ise içsel kabulle yeni kurumlarını daha 

da sahiplenebileceği söylenebilir. Bundan dolayıdır ki Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim 

Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğindeki eksikliklerin ortaya çıkarılması, kurumları 

daha iyi yönetecek liyakatli yöneticilerin seçiminde uygulayıcı konumunda olan kişilere yok 

göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Eğitim hedeflerinin ve öğretim faaliyetlerinin uygulama alanı okullardır. Okullara vizyon 

kazandıran ise okul yöneticileridir. Okulları yönetecek olan kişilerin seçimi objektif kriterlere dayalı 

olursa yöneticiler daha ehliyetli ve liyakat sahibi olacaklardır. Yöneticilerin liyakat sahibi olarak görev 

almaları kendilerine olan güvenlerini artıracak, bundan dolayı da yöneticinin, eğitim çalışanlarını 

etkileme gücü artarak okulun hedeflerini gerçekleştirilmesinde ve okulların  yönetiminde daha işlevsel 

ve etkili olacaktır. Okul yöneticilerin seçiminde, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Görevlendirme 

Yönetmeliği ölçüt durumundadır. Liyakat ve değerlendirme kriterleri gözetilmeden okul 

yöneticilerinin görevlendirmesi eğitim kurumlarının yönetsel sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. 

Liyakat sahibi yöneticilerin de ideolojik düşüncelerle yöneticiliği kaybedebileceği endişesi  

yöneticilerin çalışma ve iş güvencesine yönelik özlük haklarını etkilemektedir. Bu durum yönetici olan 

kişilerin kendilerine olan güvenlerini azaltıp çalışma performansalrının kırılmasına neden olabilir. Bu 

durum ise okul  yönetim sürecini olumsuz etkileyebilecek olasılıklar arasında yer almaktadır. Bu 

durum aynı zamanda okul yöneticisinin çalışma heyecanını etkileyerek okul paydaşlarıyla olan 

çalışma uyumunu bozabilecek olasılıklara neden olabilir. Bundan dolayıdır ki bu çalışma, okulları 

yönetecek olan okul yöneticilerinin seçiminde uygulanan yönetmeliğin olumlu ve olumsuz yönlerini 

ortaya koyarak politika yapıcılara fikir vermesi açısından önem arz etmektedir. 

Bu araştırmanın temel amacı Rize ilinde görev yapan 4 ve 8 yılını dolduracak okul 

yöneticilerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 

yöneticiliği görevlendirme süreciyle ilgili görüş ve önerilerini belirlemektir. 

Bu amaç bağlamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1- Okul yöneticilerinin seçiminde eğitim durumuna öncelik verilmeli midir? 

2- Okul yöneticilerinin yetişmesinde diğer kurumlarla işbirliği gerekli midir? 

3- Liyakatlı yöneticilerin seçiminde mülakat yeterli midir? Yönetmeliğin olumlu ve olumsuz 

tarafları nelerdir? 

4- Okul yöneticiliği yapmış kişilerin öğretmenliğe dönmesi durumunda öğretmenlik 

performansları nasıl etkilenir? 
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5- Okul yöneticilerinin il içerisinde yer değiştirmesi ne derece doğrudur? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Tarama modelleri genel olarak mevcut duruma müdahale etmeden durumu ya da gerçekliği 

olduğu gibi araştırıp açıklamayı amaçlamaktadır. Tarama modeli; nesneye, olguya, olaya, bireye 

ilişkin günümüzdeki ya da geçmişteki verilerin tamamının gözden geçirilmesi anlayışına 

dayanmaktadır. Araştırmada var olan durumu olduğu hiç değiştirmeden betimlemeyi hedeflemektedir. 

Bu sebeple çalışma tarama modelinde yapılandırılmıştır.  

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan 

“Yönetici Atama Yönetmeliği Değerlendirme Anketi” yardımıyla toplanmıştır. Bu kapsamda 

yöneticiliği sona erecek ve yöneticiliğe başvuruda bulunan yönetici adayları çalışmanın 

katılımcılarıdır.  

Bu araştırmanın çalışma evreni, Rize ili ve ilçelerinde görev yapan okul müdürü, müdür 

başyardımcısı ve müdür yardımcılarından oluşmaktadır. Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan 

bilgiler çerçevesinde görev 4 ve 8 yılını doldurmuş 18 müdür, 3 müdür başyardımcısı ve 20 müdür 

yardımcısı ile müdürlük mülakatına başvurmuş 89 müdür, 15 müdür başyardımcısı ve 219 müdür 

yardımcısı bulunmaktadır. Çalışmanın evreni, toplamda 364 okul yöneticisi ve öğretmenden 

oluşmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini basit tesadüfü yöntemle belirlenen 151 yönetici adayı 

oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 11’i kadın 140’ı erkektir. Araştırmaya katılan 151 kişiden 3 kişi 

okul öncesi eğitim kurumlarında, 62 kişi ilkokulda, 32 kişi ortaokulda, 28 kişi akademik lisede, 25 kişi 

meslek lisesinde, 1 kişi öğretmen evi akşam sanat okulunda görev yapmaktadır. 

Araştırma katılımcılarından 19 kişi köy, 5 kişi belde, 42 kişi ilçe ve 63 kişi il merkezindeki 

yerleşim birimlerinde çalışmaktadır. Araştırma katılımcılarından 53 kişi 1-5 Yıl arası, 41 kişi 6-10 yıl 

arası, 24 kişi 11-15 yıl, 16 kişi 16-20 yıl ve 17 kişi 20 yıl ve üzeri okul yöneticiliği kıdemine sahiptir. 

Araştırma katılımcılarından 86’sı okul müdürü, 11’i müdür başyardımcısı; 54’ü müdür yardımcısı 

olarak okul yöneticisi görevlerini yürütmektedirler.  

2.2. Verilerin Toplanması 

Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan “Yönetici Atama Yönetmeliği Değerlendirme Anketi” 

başlıklı ölçme aracıyla toplanmıştır. Bu ölçme aracı için sürdürülen işlem basamakları aşağıdadır: 

(i) İlkokul, ortaokul ve liseden gönüllü birer öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. 

(ii) Nitel yolla elde edilen içerik analizi sonucu anket için madde yazımı gerçekleştirilmiştir. 
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(iii) Ölçme aracındaki maddelerinin kapsam geçerliği, açıklık ve netlik için üç farklı 

üniversiteden uzman görüşüne başvurulmuştur. Elde edilen uzman görüşleriyle birlikte araştırmacı 

arasındaki görüş birliğiyle ölçme aracındaki maddeler belirlenmiştir. 2 soru kapsam dışı 

bulunduğundan ölçme aracına alınmamıştır. İki madde de birleştirilerek ankete son şekli verilmiştir. 

Uzman görüşlerinin son haliyle 14 maddede ölçme aracı netleştirilmiştir. Bu bağlamda veri toplama 

aracı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü adaylarla ilgili kişisel bilgilerle ilgili maddelerden ve 

ikinci bölümü yönetici görevlendirme yönetmeliğiyle ilgili beşli Likert tipi maddelerden ve üçüncü 

bölüm çoktan seçmeli maddelerden oluşmaktadır. 

(iv) Elde edilen ölçme aracının anlaşılırlık ve netliği için 12 okul yöneticisi üzerinde pilot 

uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama sonucu ölçme aracı maddelerine son hali verilmiştir. 

(v) Veri toplama aracı, katılımcılara Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yönetici adaylarıyla 

ilgili listeleri açıklamasıyla gönüllü okul yöneticilerine uygulama yapılmış ve eksik veya hatalı 

cevaplanan çalışmalar değerlendirmeye alınmamıştır. Değerlendirmeye alınan 151 veri toplama 

aracındaki bilgiler bilgisayara aktarılarak cevapların frekans ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır.  

2.3. Verilerin Analizi 

Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel analizlerini yapmak için istatistiksel 

paket programının kullanılmasıyla elde dilmiştir. Bulguların analizinde araştırma problemi ile alt 

problemleriyle ilgili, istatistiksel analizlerden frekans ve yüzdeden faydalanılmıştır.         

3. BULGULAR 

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgular, sonuç ve öneriler yer almaktadır. 

Tablo 1’de Yönetici Atama Yönetmeliği Değerlendirme Anketinde yer alan maddeler ve buna 

karşılık gelen ifadeler verilmiştir. 

Tablo 1. Yönetici Atama Yönetmeliği Değerlendirme Anketi 

Maddeler  İfadeler 

1 Okul yöneticiliği bir uzmanlık alanı olmalıdır 

2 Okul yöneticilerini görevlendirmede merkezi sınav puanı esas alınmalıdır 

3 Mülakat, okul yöneticilerinin değerlendirilmesinde objektif veri sağlar 

4 Yönetici olarak atanmada, alanında doktora yapanlara öncelik tanınmalıdır 

5 Belli bir süre aynı kurumda çalışan okul yöneticilerinin görev yeri değiştirilmelidir 

6 Okul yöneticiliği daimi kadro olursa, yöneticiler kendilerini güvende hisseder 

7 Okul yöneticilerinin yetkileri az, sorumlulukları fazladır  

8 Değerlendirme döneminde, okul yöneticilerinin kaygıları artar 

9 Yeniden atanamayan yöneticilerin aynı okula öğretmen olarak atanması uygundur 

10 Okul yöneticileri öğretmen olarak atandığında performansları düşer 

11 Okul yöneticisi yetiştirmede YÖK- MEB işbirliği artırılmalıdır 

 

12. Okul yöneticisi belli süre sonunda rotasyona tabi tutulmalıdır. 

(  ) Evet 

(  ) Hayır 

(Cevabınız evetse lütfen 13. soruyu cevaplayınız) 
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13. Aynı okulda kaç yıl çalıştıktan sonra rotasyona tabi tutulmalıdır? 

(  ) 1-3 

(  ) 4-7 

(  ) 8-11 

(  ) Diğer: ………………. 

14. Okul müdür yardımcılığına ilk atama nasıl olmalıdır? 

(  ) Merkezi Sınavla 

(  ) Mülakatla (Sözlü) 

(  ) Sınav + Mülakat 

(  ) Öğretmenler arasından valilik görevlendirmesi 

(  ) Diğer: ……………….. 

Çalışmanın bu bölümünde Yönetici Atama Yönetmeliği Değerlendirme Anketindeki maddelere 

verilen cevaplar detaylı olarak incelenmiştir. 

Tablo 2. Okul Yöneticiliğinin Bir Uzmanlık Alanı Olmasıyla İlgili Sonuçlar 

Madde  Frekans  Yüzde  

Asla Katılmıyorum 4  2,7 

Kısmen Katılıyorum 20  13,3 

Bazen Katılıyorum 4  2,7 

Çoğunlukla Katılıyorum 49  32,7 

Daima Katılıyorum 73  48,7 

 
Tablo 2’ye göre, yöneticiliğin bir uzmanlık alanı olup olmadığını 4 kişi (2,7) “asla 

katılmıyorum” , 20 kişi (13,3) “kısmen katılıyorum”, 4 kişi (2,7) “bazen katılıyorum”, 49 kişi (32,7), 

“çoğunlukla katılıyorum” 73 kişi (48,7) “daima katılıyorum” olarak belirtmiştir. İlgili soruyu 1 kişi ise 

cevaplamamıştır.  

Tablo 3. Okul Yöneticilerini Görevlendirmede Merkezi Sınav Puanı Esas Alınması Sonuçları  

Madde Frekans  Yüzde  

Asla Katılmıyorum 20  13,4 

Kısmen Katılıyorum 29  19,5 

Bazen Katılıyorum 13  8,7 

Çoğunlukla Katılıyorum 46  30,9 

Daima Katılıyorum 41  27,5 

 
Okul yöneticilerini görevlendirmede merkezi sınav puanının esas alınmasıyla ilgili sonuçlar 

Tablo 3’de belirtilmiştir. Bu sonuçlara göre 20 kişi (13,4) “asla katılmıyorum”, 29 kişi (19,5) “kısmen 

katılıyorum”, 13 kişi (8,7) “bazen katılıyorum”, 46 kişi (30,9) “çoğunlukla katılıyorum”, 41 kişi (27,5)  

“daima katılıyorum”u belirtmiştir. 
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Tablo 4. Mülakatın Okul Yöneticilerinin Değerlendirilmesinde Objektif Veri Sağlaması Sonuçları  

Cevap  Frekans  Yüzde  

Asla Katılmıyorum 78 51,65 

Kısmen Katılıyorum 43  28,47 

Bazen Katılıyorum 16 10,59 

Çoğunlukla Katılıyorum 10 6,62 

Daima Katılıyorum 4 2,64 

 

Tablo 4’te mülakatın, okul yöneticilerinin değerlendirilmesinde objektif veri sağlamasıyla 

ilgili analiz sonuçlarının; 78 kişi (52,65), “asla katılmıyorum”, 43 kişi (28,47); “kısmen katılıyorum”, 

16 kişi (10,59) “bazen katılıyorum”,10 kişi (6,62) “çoğunlukla katılıyorum”, 4 kişi (2,64) “daima 

katılıyorum” olduğu görülmektedir.  

Tablo 5. Yönetici Olarak Atanmada, Alanında Doktora Yapanlara Öncelik Tanınması Sonuçları 

Cevap  Frekans  Yüzde  

Asla Katılmıyorum 39 25,82 

Kısmen Katılıyorum 37 24,50 

Bazen Katılıyorum 18 11,92 

Çoğunlukla Katılıyorum 28 18,64 

Daima Katılıyorum 29 19,22 

 
Tablo 5’te yönetici olarak atanmada, alanında doktora yapanlara öncelik tanınmasıyla ilgili 

analiz sonuçlarının; 39 kişi (25,82), “asla katılmıyorum”, 37 kişi (24,5), “kısmen katılıyorum”, 18 kişi 

(11,92) “bazen katılıyorum”, 28 kişi (18,64) “çoğunlukla katılıyorum”, 29 kişi (19,22) “daima 

katılıyorum” olduğu görülmektedir.  

Tablo 6. Belli Bir Süre Aynı Kurumda Çalışan Okul Yöneticilerinin Görev Yerinin Değiştirilmesi 

Sonuçları  

Cevap  Frekans  Yüzde  

Asla Katılmıyorum 5 3,2 

Kısmen Katılıyorum 35 23,3 

Bazen Katılıyorum 22 14,6 

Çoğunlukla Katılıyorum 37 24,5 

Daima Katılıyorum 52 34,4 

 
Tablo 6’da belli bir süre aynı kurumda çalışan okul yöneticilerinin görev yerinin 

değiştirilmesiyle ilgili analiz sonuçlarının; 5 kişi (3,2) “asla katılmıyorum”, 35 kişi (23,3) “kısmen 

katılıyorum”, 22 kişi (14,6) “bazen katılıyorum” 37 kişi (24,5) “çoğunlukla katılıyorum”, 52 kişi 

(34,4) “daima katılıyorum” olduğu görülmektedir.  

Tablo 7. Okul Yöneticiliği Daimi Kadro Olursa, Yöneticiler Kendilerini Güvende Hisseder Sonuçları 

Cevap  Frekans  Yüzde  

Asla Katılmıyorum 11 7,3 

Kısmen Katılıyorum 22 14,6 

Bazen Katılıyorum 9 6 

Çoğunlukla Katılıyorum 36 23,9 

Daima Katılıyorum 73 48,4 

 
Tablo 7’de okul yöneticiliği daimi kadro olursa, yöneticilerin kendilerini güvende 

hissetmesiyle ilgili analiz sonuçlarının;  11 kişi (7.3) “asla katılmıyorum”, 22 kişi (14,6) “kısmen 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1030 

katılıyorum”, 9 kişi (6) “bazen katılıyorum”, 36 kişi (23,9) “çoğunlukla katılıyorum”, 73 kişi (48,4) 

“daima katılıyorum” olduğu görülmektedir.  

Tablo 8. Okul Yöneticilerinin Yetkileri Az, Sorumlulukları Fazladır Sonuçları 

Cevap  Frekans  Yüzde  

Asla Katılmıyorum 1 0.7 

Kısmen Katılıyorum 8 5,29 

Bazen Katılıyorum 9 6 

Çoğunlukla Katılıyorum 37 24,5 

Daima Katılıyorum 96 63,57 

 
Tablo 8’de okul yöneticilerinin yetkilerinin az, sorumluluklarının fazla olmasıyla ilgili analiz 

sonuçlarının;  1 kişi (% 0.7) “asla katılmıyorum”, 8 kişi (5,29) “kısmen katılıyorum”, 9 kişi (6) “bazen 

katılıyorum”, 37 kişi (24,5) “çoğunlukla katılıyorum”, 96 kişi (63,57) “daima katılıyorum” olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 9. Değerlendirme Döneminde Okul Yöneticilerinin Kaygılarının Artması Sonuçları 

Cevap  Frekans  Yüzde  

Asla Katılmıyorum 3 2  

Kısmen Katılıyorum 20 13,2 

Bazen Katılıyorum 17 11,3 

Çoğunlukla Katılıyorum 50 33,11 

Daima Katılıyorum 61 40,4 

 
Tablo 9’da değerlendirme döneminde, okul yöneticilerinin kaygılarının artmasıyla ilgili analiz 

sonuçlarının;   3 kişi (2) “asla katılmıyorum”, 20 kişi (13,2) “kısmen katılıyorum”, 17  kişi (11,3) 

“bazen katılıyorum”, 50  kişi (33,11) “çoğunlukla katılıyorum”, 61 kişi  (40,4 ) “daima katılıyorum” 

olduğu görülmektedir.  

Tablo 10. Yeniden Atanamayan Yöneticilerin Aynı Okula Öğretmen Olarak Atanması Sonuçları 

Cevap  Frekans  Yüzde  

Asla Katılmıyorum 99 65,56 

Kısmen Katılıyorum 30 19,86 

Bazen Katılıyorum 9 5,96 

Çoğunlukla Katılıyorum 9 5,96 

Daima Katılıyorum 4 2,64 

 
Tablo 10’da yeniden atanamayan yöneticilerin aynı okula öğretmen olarak atanmasının uygun 

olup olmadığıyla ilgili analiz sonuçlarının; 99 kişi (65,56) “asla katılmıyorum”, 30 kişi (19,86) 

“kısmen katılıyorum”, 9 kişi (5.96) “bazen katılıyorum”, 9 kişi (5.96) “çoğunlukla katılıyorum”, 4 kişi  

(2,64) “daima katılıyorum” olduğu görülmektedir. 

Tablo 11. Okul Yöneticileri Öğretmen Olarak Atandığında Performansları Düşer 

Cevap  Frekans  Yüzde  

Asla Katılmıyorum 3 2 

Kısmen Katılıyorum 35 23,2 

Bazen Katılıyorum 22 14,5 

Çoğunlukla Katılıyorum 38 25,2 

Daima Katılıyorum 53 35.1  
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Tablo 11’de okul yöneticilerinin öğretmen olarak atandığında performanslarının düşüp 

düşmemesiyle ilgili analiz sonuçlarının; 3 kişi (2); “asla katılmıyorum”, 35 kişi (23,3) “kısmen 

katılıyorum”, 22 kişi (14,5) “bazen katılıyorum”, 38 kişi (625,2) “çoğunlukla katılıyorum”, 53 kişi 

(35,1) “daima katılıyorum” olduğu görülmektedir. 

Tablo 12. Okul Yöneticisi Yetiştirmede YÖK- MEB İşbirliği Artırılmalıdır 

Cevap  Frekans  Yüzde  

Asla Katılmıyorum. 9 6 

Kısmen Katılıyorum. 11 7 

Bazen Katılıyorum. 16 10,6 

Çoğunlukla Katılıyorum. 45 30, 

Daima Katılıyorum. 70 46,4  

 
Tablo 12’de okul yöneticisi yetiştirmede YÖK- MEB işbirliğinin artırılmasıyla ilgili analiz 

sonuçlarının; 9 kişi (6) “asla katılmıyorum”, 11 kişi (23,3); “kısmen katılıyorum”, 22 kişi (14,5) 

“bazen katılıyorum”, 38 kişi (625,2) “çoğunlukla katılıyorum”, 53 kişi  (35,1) “daima katılıyorum” 

olduğu görülmektedir. 

 Tablo 13. Okul Yöneticisi Belli Süre Sonunda Rotasyona Tabi Tutulmalıdıra İlişkin Sonuçlar 

Cevap  Frekans Yüzde  

Evet  126 83.4 

Hayır  25 16,6 

 
Tablo 13’de okul yöneticilerinin belli süre sonunda rotasyona tabi tutulmasıyla ilgili analiz 

sonuçlarında; 126 kişinin (83.4) evet uygulanmalıdır, 25 kişinin (16,6) ise “hayır uygulanmamalıdır” 

görüşünü yansıttıkları görülmektedir. 

Tablo 14. Aynı Okulda Çalıştıktan Sonra Rotasyona Tabi Tutulma Süresine İlişkin Sonuçlar 

Cevap  Frekans  Yüzde  

1-3 yıl 0 0 

4-7 yıl 46 34,3 

8-11 yıl 77 57,5 

Diğer  11 8,2 

 
Tablo 14’de görüldüğü gibi rotasyonun kaç yıl olması gerektiğine ilişkin 134 kişiden cevap 

gelmiştir. Cevap vermeyen 17 kişi bir önceki soruya hayır dediği için cevap vermemiştir. Çalışma 

katılımcılarının, aynı okulda kaç yıl çalıştıktan sonra rotasyona tabi tutulmalıdır maddesine sorusuna 

cevap olarak rotasyonun 1-3 yıl görüşü gelmemiştir. 4-7 yıl çalıştıktan sonra uygulanmalıdır diyenler 

46 kişi (34,3), 8-11 yıl çalıştıktan sonra uygulanmalıdır diyenler 77 kişi (57,5) 11 yıldan daha fazla 

çalıştıktan sonra uygulanmalıdır diyenler ise 11 kişi (8,2) olarak görülmüştür.  

Tablo 15. Okul Müdür Yardımcılığına İlk Atama Türüne İlişkin Sonuçlar 

Cevap  Frekans  Yüzde  

Merkezi sınav 57 37,7 

Sözlü Mülakat 5 3,3 

Sınav + Mülakat 24 15,9 

Öğretmenler arasından valilik görevlendirmesiyle 15 9,9 

Diğer  24 15,9  
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Tablo 15’de görüldüğü gibi okul müdür yardımcılığına ilk atamanın nasıl olması gerektiğine 

ilişkin 151 katılımcıdan cevap gelmiştir. Okul müdür yardımcılığına ilk atamanın; 57 kişi (37,7) 

merkezi sınavla; 5 kişi (3,3) mülakatla; 50 kişi (33,1) sınav + mülakatla, 15 kişi (33,1) öğretmenler 

arasından valilik görevlendirmesiyle 15 kişi (9,9), diğer seçeneğiyle 25 kişi (15,9) çalışma katılımcısı 

olarak yer almaktadır. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırmanın analizleri bağlamında ulaşılan sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir. 

Okul yönetimiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın tartışmalı konulardan birisi de okul 

yöneticiliğinin bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmemesidir. Bu bağlamda en fazla değişikliğin 

yapıldığı yönetmeliklerden biri de “Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine 

İlişkin Yönetmelik”idir (Taş ve Önder, 2010). “Asıl olan öğretmenliktir” anlayışı MEB tarafından o 

kadar yaygın kabul görmüştür ki 2018 yılında yeni çıkan yönetmelik “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı 

Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği” adlandırılarak yayımlanmıştır. Yani okul 

yöneticiliğini belli bir zaman diliminde, ikinci bir görev şeklinde görevlendirme olarak kabul 

etmektedir. Bu araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de okul yöneticiliğinin bir uzmanlık alanı 

olarak kabul görmesidir. Konuyla ilgili literatür tarafından MEB’nın okul yöneticilerinin yeterli 

kriterlerinin neler olduğunu ortaya koyarak yapısal değişikliklerle okul yöneticiliğinin bir uzmanlık 

alanı olarak görülmesi çalışmaları (Ağaoğlu, Altınkurt, Yılmaz ve Karaköse, 2012) bulunmaktadır.  

Bu araştırmada, okul müdürlüğüne atamanın sınavsız yapılması yönünde baskın bir sonucun 

ortaya çıktığı söylenemez. Bu sonuç bizlere okul yöneticilerinin teorik bilgileri (kanun, yönetmelik 

genelge vb.) bilmeleri gerektiğini, bunun da sınavla belirleneceği yönünde değerlendirilebilir. Ayrıca 

sınavla yönetici seçmenin tek başına yeterli bir kıstas olmaması, aynı zamanda yönetici adaylarının 

liderlik özelliklerinin de değerlendirileceği objektif bir seçimin dikkate alınması gereken bir husus 

olarak yorumlanabilir. 

Çelik’e (2002) göre eğitimde gelişmeyi sağlayan ülkelerde okul yöneticilerinin görevi liderlik 

özelliklerini geliştirerek okulda yönetim ve iş bölümü periyotlarını planlama, uygulama ve 

değerlendirebilmektir. Trail’e (2000) göre okul müdürünün verimli bir yönetim etkinliği, öğretmen ve 

öğrencilerin etkileşimini duygu boyutunda yorumlayıp onlara liderlik etmesiyle ilişkilendirmektir. 

MEB’in 2013 yılındaki Yönetici Atama Yönetmeliği’nde “Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle 

müdürlük için en az beş yıl ve müdür yardımcılığı için en az üç yıl öğretmen kadrosunda görev yapmış 

olmak” şartı getirilmiştir. 2014 yılında yapılan değişiklikle okul yöneticiliğinde müdürlük için sınav 

şartı kaldırılmış, müdür yardımcılığı için sınav şartı uygulamasına devam edilmiştir. 2017 yılında 

yapılan yönetmelik değişikliği ile tüm yönetici kademelerindeki sınav şartı kaldırılmış, okul 

yöneticiliği kadrosuna sözlü mülakat puanlarıyla görevlendirme uygulaması getirilmiştir. 

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından bir diğeri ise mülakatın objektifliği ve güvenirliği ile 

ilgilidir. Bu araştırmanın katılımcısı olan okul yöneticilerinin tamamına yakını mülakatla 

görevlendirilmesine karşın mülakatın objektifliğiyle ilgili sağlıklı bir değerlendirmenin yapılamadığı 

yansıtılmıştır. 78 kişinin asla katılmadığı, 43 kişinin kısmen katıldığı,12 kişinin ise bazen katıldığı 

mülakatta objektif değerlendirmenin olmadığı görüşü ağır basmaktadır. Yönetici seçiminin mülakatla 
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yapıldığı dönemlerde toplumdaki farklı faktörler ve kurumlar tarafından sonuçlara etki edebilecek 

müdahaleler olabilir. Bu durum, nitelikli yöneticilerin göreve getirilmesini engelleyebilir. Ayrıca 

objektifliği tartışılan bir mülakat sonucu görevlendirilen yöneticiler de, okullarda çalışanlar tarafından 

eleştirilme olasılığı olabilecek, okullarda çalışanları arkasından sürükleyecek bir liderlik sergilemede 

zorlanabilir. Karip ve Köksal’ın (1999) çalışmasında bu araştırmanın sonuçlarına eşdeğer biçimde, 

yönetici atamalarına politik ve sendikal vb. gibi görüşlerden uzak tutulması gerektiği araştırmaya 

katılanlar tarafından dile getirilen bir görüştür.  

Araştırmanın katılımcıları tarafından, doktora yapanların öncelikli olarak okul yöneticiliğine 

atanmasına katılımcıların %37’si (57 kişi) olumlu bulmasına rağmen katılımcıların çoğunluğu 

tarafından doktora yapanlara öncelik verilmemesi sonucu ağırlık kazanmıştır. Doktora derecesine 

sahip olan kişilerin uzman olarak kabul görülmesine rağmen öncelikli olarak okul yöneticiliğinde yer 

verilmemesi meslekteki kariyer gelişimiyle tezat bir durum oluşturmaktadır. Bu sonuca karşın 19. 

Milli Eğitim Şurası’nda okul yöneticiliğine atamada, eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim almış 

olma ile okul müdürlüğü için yönetici yeterliklerini esas alan, uygunluk belgesi edilmiş kurumlarca 

verilebilen belli sürede eğitim alındığını gösterir belgeye sahip olma şartları okul yöneticisi seçiminde 

tercih kararı olarak yer almaktadır. Bu bağlamda 19. Milli Eğitim Şurası’nın kararı dikkate alındığında 

yüksek lisans ve doktora yapan kişilerin öncelikle atanması ya da ek puan verilerek atanması alanında 

uzman eğitimi almış kişilerin okul yöneticiliğinde profesyonelleşmesine öncülük edebilir. Günay 

(2004) tarafından, okul yöneticiliğine başvuranlar arasında görevlendirme tercihinin EYTPE alanında 

yapılmış doktora ve tezli yüksek lisans derecesine sahip yönetici adaylarının görevlendirilmesi 

gerektiği belirtilmiştir. 

Katılımcıların %83’ü rotasyonun belli bir süre çalıştıktan sonra uygulanmasında görüş birliği 

yönündedir. Bu araştırmada, aynı kurumda 8-11 yıl çalıştıktan sonra rotasyon uygulanmalıdır 

sonucuna ulaşılmıştır. Konuyla ilgili literatür tarafından, rotasyonun objektif kriterler kapsamında 

uygulanması kabul görülen bir uygulama olup bundan sonra da rotasyon uygulamasına devam 

edilmesi gerektiği söylenebilir. Nural ve Çıtak’ın (2012) yaptıkları çalışmaya katılan okul 

yöneticilerinin  % 67’si zorunlu görev yeri değişikliğini yararlı bulurken, %33’ü tarafından yararlı 

bulunmadığı ifade edilmiştir. 

Araştırmada, okul yöneticilerine daimi kadro verilmemesi yöneticilerin kendini güvende 

hissetmemeleri duygusunu yaşamalarına sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bir yöneticinin kendini 

yönetim alanında yetiştirmesi bu alanla ilgili bilimsel yayımları, kitapları okuması, çeşitli hizmetiçi 

faaliyetlere katılması çok önemli bir mesleki gelişimdir. Buna yönetim alanında lisansüstü eğitim 

yapması da eklenebilir. Bütün bu yapılan mesleki gelişimlere karşın 4 yıl sonra yapılacak olan bir 

değerlendirmede yöneticiliğinin sona erdirilme ihtimali bağlamında okul yöneticilerinin 

performanslarını sergilemede bir engel olabilir. Yine bu araştırmanın sonuçlarından biri de 

yöneticilerin %73’ü tarafından değerlendirileceği dönemde kaygı yaşadığıdır. Cemaloğlu’na (2005) 

göre, Türkiye’de okul yöneticiliğinin mesleki garantisi bulunmamaktadır. Geleceğiyle ilgili kaygı 

duyan bir okul yöneticisi, yeteneklerini kurumuna aktarmada ve mesleki olarak kendini geliştirmede 

ne derece başarılı olabilecektir? Bu tartışılması gereken oldukça önemli bir konudur. Güvensizlik hissi 

içinde tedirgin bir şekilde çalışanların enerjik ve üretken olamamaları doğal bir gelişmedir (Eren, 

2010). Bu bağlamda yapılması gereken en önemli çalışmalardan bir tanesi de okul yöneticilerinin 

mesleki güvencelerini sağlayan kanuni değişikliklerin yapılmasıdır. 
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Araştırma sonuçlarından bir diğeri ise, okul yöneticilerinin yetkilerinin az ama 

sorumluluklarının fazla olmasıdır. Bu bağlamda özellikle iş güvenliği yasasında tüm sorumluluğun 

okul yönetiminde olması, okulun tüm iş ve işlemlerinde okul yöneticileri sorumludur. Sorumluluğun 

fazla olduğu buna karşı yetkinin sınırlı olduğu bir ortamda okul yöneticilerinin yetkilerinin arttırılması 

gerekmektedir. Okul yöneticilerinin, kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi eksikliği olabilir. Bilgi 

eksikliğinin giderilmesi ve yetkilerinin neler olduğu, nasıl kullanılması gerekliğiyle ilgili göreve 

başlamadan önce hizmetiçi eğitim faaliyetiyle yönetici adaylarının bu eksiklikleri giderilebilir. 

Araştırma sonuçlarından bir diğeri ise, belli bir süre yöneticilik yaptıktan sonra yöneticilik 

görevi verilmeyen okul yöneticilerinin öğretmen olarak görev yaptığı okula öncelikli olarak 

görevlendirilmesine katılımcıların %65 ile kesinlikle, %19 kısmen katıldıklarıdır. Bu bağlamda 

yöneticilik görevi sona eren kişilerin öğretmen olarak görevlendirilmelerinin farklı bir okula yapılması 

gerektiği söylenebilir. Çünkü yönetici olarak görev yaptığı kurumda çalışan diğer öğretmenlerle 

çatışma yaşayabilir ya da kuruma gelen bir misafirin kendini hala müdür olarak bilip kendisinden 

istekte bulunabilir. Bu durum, eski okul yöneticisinin motivasyonuna olumsuz etki edebilir. Olumsuz 

bir durum da bazı öğrenci ve öğretmenlerin kendisine yönelik küçük düşürücü davranışlarda 

bulunabileceğidir. Yine bu araştırmada öğretmenliğe dönen okul yöneticilerinin öğretmenlik 

performanslarının düşeceği yönünde bir sonuca ulaşılmıştır. Pratikle uygulama çok farklıdır. Yıllarca 

kendini yöneticilikte yetiştiren bir kişiden olumlu öğretmen performansı beklemek biraz hayalcilik 

olur. Özellikle yapılandırıcı yaklaşımla müfredat değişikliğini, sınıf ikliminde uzak kalan bir kişinin 

bir anda sınıfa girip öğrencilere adapte olması zordur. Akman’ın (2015) yaptığı bir çalışmada, okul 

yöneticilerinden aynı okulda öğretmen olarak görev yapan eski yöneticilerin sınıf içi öğretmenlik 

performanslarında da benzer sorunlar yaşadıkları sonucuna ulaşmıştır. 

Okul yöneticiliği bir uzmanlık işidir. Her meslekte olduğu gibi okul yöneticilerinin de mesleki 

gelişimleri için hizmet içi eğitimler oldukça önemlidir. Bu araştırmada da okul yöneticisi yetiştirilmesi 

bağlamında MEB’in YÖK ile işbirliği yapması gerektiği belirtilmektedir. Yüksek lisans eğitimlerinde, 

eğitim yönetimi alanında tezsiz yüksek lisans uygulamalarının daha cazip hale getirilmesi, ayrıca her 

yıl uygun bir zamanda Üniversitelerle yapılacak planlamaya göre hizmetiçi faaliyetlerle yöneticilerin 

yetiştirilmesi gerekliliği bulunmaktadır. Gülmez ve Yavuz ‘un (2016) çalışmasında yöneticilere 

yüksek lisans eğitiminin verilmesi, üniversitelerle işbirliğine gidilerek yöneticilere hizmetiçi eğitim 

verilmesi, bu çalışmanın bu sonucunu destekler niteliktedir. 

Okul yöneticiliğinin ilk aşaması olan okul müdür yardımcılığına görevlendirmenin ağırlıklı 

olarak sınav ve mülakatla belirlenmesi sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda mesleki açıdan nitelikli bir 

müdür yardımcısının göreve gelebilmesi için öğretmenlikte belirli bir süre çalışması gerektiği, 

yönetmeliğe hâkim olabilmesi için mutlaka bir sınava girmiş olması, liderlik becerilerinin de olması 

gerektiği söylenebilir. Müdür yardımcılarının belirlenmesinde sınavın etki değerinin fazla ve aynı 

zamanda objektif bir mülakat değerlendirmesi önemlidir. 

Öneriler  

1. Okul yöneticiliği bir uzmanlık alanı olarak kabul görülüp bu anlamda yapısal reformlar 

yapılmalıdır, 
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2. Okul müdürlüğüne ve müdür yardımcılığına ilk görevlendirmelerde sınavın etki değerine 

objektif bir mülakat yapılarak atamaların yapılması, 

3. Mülakat tartışmasını en aza indirecek şekilde; alanında uzman kişilerden oluşan bir 

komisyon tarafından yapılması, olası itiraz ve eleştiriler için mülakatın ses ve görüntülü yöntemlerle 

kayıt altına alınması, 

4. Doktora yapanların öncelikli olarak atanması, yüksek lisans yapanlara daha fazla ek puan 

verilmesi, 

5. Rotasyon uygulamasına devam edilmesi sürenin 8 yıl olarak uygulanması, 

6. Rotasyonun objektif kriterlere göre yapılması, 

7. Okul yöneticilerine daimi kadro verilmesi,  

8. Okul yöneticilerinin özlük haklarının yeniden düzenlenmesi,  

9. Yöneticilik görevi verilmeyen eski okul yöneticilerinin farklı okullara öğretmen olarak 

atanması, 

10. Öğretmenliğe dönen eski okul yöneticilerinin uyum seminerlerine alınarak öğretmenliğe 

başlatılması, 

11. Yönetici yetiştirilmesinde MEB ile YÖK’ün daha fazla işbirliği yapması olarak 

sıralanabilir. 
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ÖZET 

Programlama dillerinin geliştirildiği ilk yıllarda makine dili ile uygulama geliştirmek ileri düzey bilgi 

gerektiren bir süreçti. Yazılım teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte günümüzde artık herkesin kolay bir şekilde 

uygulama geliştirebileceği araçlar geliştirilmiştir. Son yıllarda özellikle eğitim alanında öğrencilerin ilgisini 

çekecek ve kodlamayı kolaylaştıracak blok tabanlı sürükle bırak şeklinde çalışan araçlar geliştirilmektedir. 

Yapılan bu çalışmada sürükle bırak ve blok mantığıyla çalışan ve MIT tarafından geliştirilen mobil uygulama 

geliştirme ortamı olan AppInventor’ın eğitim bilimlerinde nasıl kullanıldığı tanıtılacaktır. Ayrıca öğrencilerin 

sürekli kullandıkları android tabanlı telefon üzerinde sensörleri tanımaları ve bu sensörleri kodlama ile nasıl 

yönetecekleri anlatılacak ve öğrencilerin kullandıkları telefonlar üzerinde geliştirici bakış açısına sahip olmaları, 

farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kodlama, Mobil Programlama, Kodlama Eğitimi, App Inventor. 

ABSTRACT 

In the early years when programming languages were developed, developing applications with machine 

language was a process requiring advanced knowledge. Nowadays, with the advances in software technologies, 

tools that everyone can easily develop applications have been developed. In the last few years, block based drag 

and drop tools have been developed which will attract the attention of the students and facilitate the coding. In 

this study, we will introduce how to use AppInventor, a mobile application development environment developed 

by MIT, which works with drag and drop and block logic, in educational sciences. In addition, it is aimed that 

the students will be able to recognize the sensors on the android-based phone they use and how they will manage 

these sensors with coding, and the students will have a developer perspective on the phones they use and 

increase their awareness. 

Keywords: Coding, Mobile Programming, Coding Training, App Inventor. 
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1.GİRİŞ 

Programlama dilleri bilgisayar donanımlarının geliştirilmesi ile donanıma bağlı olarak bir 

gelişim sergilemiştir. Donanımların gelişmesi ile bu donanımlar üzerinde çalışacak programları 

geliştirecek insan ihtiyacı da ortaya çıkmıştır. Uygulama geliştirme sürecinin donanıma bağlı olduğu 

ilk dönemlerde,  uygulama geliştirme zor bir süreç olarak değerlendirilmekte ve ileri düzey bilgi 

gerektirmekteydi. Donanımların gelişmesi, yazılımın giderek donanımdan soyutlaşması ve 

derleyicilerin de geliştirilmesi ile yazılım geliştirme süreci gittikçe kolaylaşmaya başlamıştır. 2000’li 

yılların başına geldiğimizde yazılım geliştirme işlemi artık okullarda öğrencilere öğretilebilecek bir 

kolaylığa ve sadeliğe ulaşmıştır.  

App Inventor projesinin gelişimine bakıldığında 2007 yılında Android işletim sistemi 

geliştirilmiş 2008 yılında Google App Inventor geliştirilmiş 2011 yılında Google Lab kapatılmış ve 

proje Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)’ne devredilmiştir. 2013 yılında ise son halini almış 

“MIT App Inventor” olarak isimlendirilmiştir (Kamriani, n.d.). Günümüzde 400.000 aylık tekil 

kullanıcı yaklaşık 22.000.000 uygulama geliştirmektedir. Dünyanın 195 ülkesinde kullanılmaktadır. 

Kullanıcıların büyük çoğunluğu 18 yaşının altındadır. Yaş büyüdükçe kullanıcı sayısı da azalmaktadır 

( App Inventor,2019; Kamriani, n.d.)  

Literatürde öğrencilere programlama kavramlarının anlatılması için geliştirilmiş farklı 

platformlar bulunmaktadır bunlardan bazıları Alice, Blokly, Touch Develop, CodeOrg, Beetle Blocks, 

Snap, Packet Code, Tickle, Code Studio, Codable, Scratch, Kodulab projeleridir (Numanoğlu & 

Keser, 2017; Eldem, 2016). Bu projelerin hepsinin amacı öğrencilerin erken yaşlarda Programlama ile 

tanışmalarını sağlamak ve bilişsel gelişimlerini desteklemektir. 2013 yılında ortaokul birinci sınıf 

öğrencilerine yönelik Scratch tabanlı bir Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi müfredatı önerilmiştir 

(Karabak & Güneş, 2013). MBot Robot kit kullanılarak öğrencilere programlama kavramları daha 

hızlı ve anlaşılır bir şekilde sürükle bırak bloklarıyla anlatılmıştır. Programlama eğitimde robot 

kullanarak soyut kavramlar somutlaştırılmış ve öğrencilerin yazdıkları kodun çıktısını robot üzerinde 

görmeleri sağlanmıştır (Numanoğlu & Keser, 2017). 

Literatüre bakıldığında App Inventor mobil uygulama geliştirme platformu yazılım eğitimi 

dışında mühendislik projelerinde de kullanılmaktadır. Gerçek zamanlı okul servisi ve öğrenci takip 

sistemi için geliştirilen sistemde mobil uygulama kısmı App Inventor kullanılarak gerçekleştirilmiştir 

(Küçük, Çelik, & Bayılmış, 2018). Öğrenci yoklamalarının telefon üzerinden karekod kullanılarak 

alınmasını sağlayan bir sistem geliştirilmiştir. Web tabanlı geliştirilen sistemin mobil kısmı App 

Inventor ile gerçekleştirilmiştir (Duman & Gökgöz, 2018). 

2.UYGULAMA YAPISI VE SENSÖRLER 

App Inventor öğrencilerin mobil uygulama geliştirmesi amacıyla geliştirilmiş bir geliştirme 

ortamıdır. Geliştirme işlemi için bir Google hesabı gereklidir. Diğer geliştirme ortamlarında olduğu 

gibi bir tümleşik geliştirme ortamının (IDE- Integrated Development Environment) bilgisayara 

kurulmasına ihtiyaç duymamaktadır. Masaüstü uygulama yerine web tarayıcısı üzerinden 

çalışmaktadır. Bu yapısı çoğu masaüstü uygulamanın web tabanlı geliştirildiği bir ortamda gelişime 

açık ve yenilikçi bir geliştirme ortamı olduğunu bize göstermektedir. Google hesabı ile sisteme giriş 
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yapıldıktan sonra uygulamalar ekranı ile karşılaşmakta ve yeni bir proje başlatılmaktadır( Şekil 1). 

Proje başlatıldıktan sonra standart bir uygulama geliştirme ekranı ile karşılaşılmaktadır(Şekil 2). 

Ekranın sol tarafında araçlar paneli orta kısmında telefon ekran görüntüsü sağ tarafında bileşenler ve 

özellikler paneli bulunmaktadır (Şekil 2). Arka planda yapılacak işlemlerin gerçekleştirildiği, blokların 

birleştirildiği kısım bulunmaktadır bu kısım uygulama geliştirme yazılımlarında kodun yazıldığı alana 

karşılık gelmektedir (Şekil 3). 

 

Şekil1. Giriş ve Projeler Arayüzü 

 

Şekil 2. Geliştirme Arayüzü Önyüz 

 

Şekil 3. Geliştirme Arayüzü Arkayüz 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1040 

Şekil 3 incelendiğinde blok yapısı bir biriyle uyumsuz olan parçaların bir birleriyle 

birleştirilemeyecek şekilde tasarlandığı görülmektedir. Bu yapı kodlama yaparken hata yapma 

olasılığını ortadan kaldırmaktadır.Ayrıca bu yapı sayesinde yazılım geliştirme yapılırken sık 

karşılaşılan yazım hatası (syntax error) ortadan kaldırılmaktadır. 

App Inventor ile olay güdümlü programlama gerçekleştirilmektir. Olaylar tetiklendiğinde 

yapılması istenen işlemler olayın içerisine eklenmektedir. Şekil 3’de yer alan bloklara bakıldığında 

uygulamaya eklenen bir butonun tıklandığında yapılması istenilen işlemler “when Buton1 Click”  

olayının içerisine blok olarak atılmakta ve butona tıklandığında içerideki işlemlerin gerçekleşmesi 

sağlanmaktadır. 

2.1. AppInventor Sistem Kaynakları ve Sensörleri 

App Inventor uygulama geliştirme aracı ile telefonumuzun sistem kaynaklarına erişmek 

mümkün olmaktadır. Uygulama geliştirirken farklı türde bileşenlerin kullanılması gerekmektedir. Bu 

bileşenler gruplar altında toplanmıştır. Temel bileşenler (buton, label vb.) kullanıcı ara yüzü başlığı 

altında toplanmıştır (Şekil 4.1). Bu Bileşenler her uygulama geliştirme aracında olan bileşenlerdir. 

Uygulama ekranının yerleşim düzeni ile ilgili bileşenler yerleşim başlığı altında toplanmıştır (Şekil 

4.2). Kamera, ses kaydı, müzik çalma bileşenleri medya başlığında toplanmıştır (Şekil4.3). Çizim 

araçları nesnelerin hareket ettirilmesi işlemleri çizim ve animasyon başlığında toplanmıştır (Şekil 4.4). 

Harita konum işlemleri harita başlığında toplanmıştır(Şekil 4.5). Sensör bileşenleri sensör başlığında 

toplanmıştır (Şekil 4.6). Mesajlaşma, çağrı yönetimi, rehber erişimi sosyal bileşeni içine alınmıştır 

(Şekil 4.7). Dosya ve depolama işlemleri dosya bileşeni altına alınmıştır (Şekil 4.8). Farklı uygulama 

çağırma ve mavi diş yönetimi bağlantı bileşeni altına alınmıştır(Şekil 4.9). 

 
Şekil 4.1. Temel Bileşenler 

 
 

Şekil 4.2. Yerleşim Bileşenleri 

 

 
Şekil 4.3. Medya Araçları 
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Şekil 4.4. Çizim Animasyon 

Bileşenleri 

 
Şekil 4.5. Harita Bileşenleri 

 
Şekil 4.6. Sensör Bileşenleri 

 

Şekil 4.7. Sosyal Bileşenler 

 

Şekil 4.8. Depolama Bileşenleri 

 

 
Şekil 4.9. Bağlantı Bileşenleri 

 

 

Şekil 4. App Inventor Temel Bileşenleri (Kaynak: http://ai2.appinventor.mit.edu) 

 

Telefon kaynaklarından erişilebilen sensörler tüm telefonlarda olmamakla birlikte akıllı 

telefon olarak adlandırdığımız yeni nesil telefonların çoğunda bulunmaktadır. Bunlar ivmeölçer 

(accelerometer), kamera, barkod okuyucu, zamanlayıcı (timer), jiroskop (gyroscope), konum (gps), 

yakın alan (near field), oryantasyon, adım ölçer, yakınlık ( proximity), mavi diş (bluetooth) 

sensörüdür. Bu sensörlerin verilere erişmek, özelliklerini kullanmak için hazır fonksiyonlar App 

Inventor içerisinde geliştirilmiştir. 

Akıllı telefon üzerinde bulunan sensörler incelendiğinde karşımıza ilk olaak ivmeölçer 

çıkmaktadır. Bu sensör ile telefonun sallanıp sallanmadığı hareket edip etmediği anlaşılabilmektedir. 

Kamera sensörü ile telefonun kamerasından fotoğraf veya video kaydı gerçekleştirilmesi mümkündür. 

Barkod okuyucu ayrı bir sensör değildir kamera sensörü üzerinden çalışmaktadır. Zamanlayıcı ile tarih 

saat işlemleri, sayaç, belirli bir süre aralığıyla gerçekleştirilecek işlemler yapılabilmektedir. Jiroskop 

ile telefonun konumun yatay, dikey, sağa, sola, öne, arkaya hareketi anlaşılabilmektedir. Konum 

sensörü ile cihazın dünya üzerindeki konum bilgisi koordinatlarına erişilebilmektedir. Yakın alan 

sensörü ise son yıllarda sıkça kullanılmaya başlayan ve kısa mesafeden etiket okumayı sağlayan bir 
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teknolojidir. Yakınlık sensörü telefon ile bir nesne arasında yakınlık olup olmadığı anlaşılmaktadır. 

Mavi diş sensörü özellikle 2000’li yılların başında popüler olan teknolojidir. Mavidiş sensörü bulunan 

cihazlar arasında veri aktarımını sağlayan bir teknolojidir. 

Akıllı telefonlar içerisinde yer alan sensörlerin özellikleri, parametreleri, olayları, okunan 

değerler, değer yazma gibi işlemler için hazır bloklar uygulama geliştirme arayüzünde hazır olarak 

bulunmakta bloklar sürüklenerek yapılması istenen işlem gerçekleştirilmektedir, örnek olarak 

ivmeölçer sensörünün sallama olayı, ivmenin değişme olayı bu sensör tarafından kullanılabilecek 

olaylardır (Şekil 5). Ayrıca ivmeölçerin aktif-pasif yapılması ölçülen X, Y, Z verilerine erişilebilmesi, 

sensör hassasiyetinin ayarlanabilir olması da hazır bloklarda bulunmaktadır( Şekil 6). 

 

Şekil 5. İvme Ölçer Olayları 

 

Şekil 6. İvme Ölçer Özellikleri ve Parametreleri 

3.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Mobil uygulama geliştirmek için günümüz gelişmiş programlama dillerinin bilinmesi 

gerekmektedir. Bu dillere bakıldığında Java, Kotlin, Objective-C, Swift dilleri ön plana çıkmaktadır. 

Programlama dillerinin yapısı, yazım kuralları, mimarisi ve benzeri kavramlar öğrenilmeden uygulama 

geliştirilmesi mümkün olmamaktadır. Bu bilgilerin öğrenilmesi de ciddi bir eğitim süreci 

gerektirmektedir. Ayrıca geliştirme yapılacak geliştirme yazılımının( Android Studio gibi)’da 

öğrenilmesi gerekmektedir. App Inventor ile oluşturulan geliştirme ortamı sayesinde programlama 

bilgisi ihtiyacı en aza indirilmiş kod yazma süreci ortadan kaldırılmış blokların birleştirilmesi ile 

uygulama yazma mümkün hale getirilmiştir. Bu yenilik uygulama geliştirmeyi ortaokul öğrencisinin 

bile rahatça yapabileceği bir hale getirmiştir. Ayrıca telefon içerisinde bulunan sensörlerin ve 

kaynakların kolayca erişilebilir olması öğrencilerin geliştirdikleri uygulamalardan somut çıktılar 

almalarına da imkân tanımaktadır. Örneğin telefonun sallandığında müzik çalınması geliştirilen 
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uygulamanın çıktısını fiziksel olarak bize sunmaktadır. App Inventor aracı uygulama geliştirme 

eğitiminde bir dönüşüm yaşanmasını sağlamakta programlama eğitiminin daha küçük yaşlarda 

başlamasına ve herkesin bu imkâna erişmesine yardımcı olmaktadır. Günümüzde artık algoritma 

geliştirme gittikçe önemli hale gelmekte geliştirme araçlarında bu algoritmaları uygulamak 

basitleşmektedir. App Inventor geliştirme ortamında öğrencilerin algoritmalarını hayata geçirmeleri 

kolaylaşmaktadır.(Eldem, 2016) 
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ÖZET 

Bu araştırma matematik öğretmenlerinin okullarda maruz kaldığı öğretmen yıldırmasını (mobbingi) 

incelemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması modeli 

kullanılmıştır. Araştırmaya üçü kadın üçü erkek toplam altı matematik öğretmeni katılmıştır. Araştırma 

kapsamında öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. Çalışmada toplanan veriler içerik 

analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi için görüşme formundan elde edilen veriler NVİVO programında 

kodlanmış ve bu kodlar ortak özelliklerine göre sınıflandırılarak kategoriler oluşturulmuştur. Çalışmanın 

sonucunda matematik öğretmenlerinin maruz kaldığı mobbing mobbinge maruz kalma nedenleri, mobbinge 

maruz kalmalarının ortaya çıkardığı sonuçlar, mobbing unsuru, mobbing uygulayıcısı ve mobbinge yönelik 

çözüm önerisi kategorilerinde toplanmıştır. Çalışmanın sonuçları matematik öğretmenlerinin daha çok müdürleri 

tarafından mobbinge maruz bırakıldığına işaret etmiştir. Bununla birlikte matematik öğretmenlerinin diğer 

öğretmenlerden farklı olarak dersin zorluğundan dolayı da mobbinge maruz kaldıkları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Matematik öğretmeni, mobbing, öğretmen yıldırması 

ABSTRACT 

This study was conducted to investigate the mobbing of mathematics teachers in schools. Case study 

model, one of the qualitative research designs, was used in the study. Six mathematics teachers, three females 

and three males, participated in the study. Semi-structured interviews were conducted with the teachers. The data 

collected in the study were subjected to content analysis. For the content analysis, the data obtained from the 

interview form were coded in NVİVO program and these codes were classified according to their common 

characteristics and categories were formed. As a result of the study, the reasons of mobbing exposure to 

mathematics teachers, the results of mobbing exposure, mobbing element, mobbing practitioner and solution 

suggestion for mobbing were collected in the categories. The results of the study indicated that mathematics 

teachers were exposed to mobbing by their principals. However, it was determined that mathematics teachers 

were exposed to mobbing because of the difficulty of the course. 

Keywords: Mathematics teacher, mobbing, teacher bulling 
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GİRİŞ 

İnsan doğası gereği çevresinde olup bitenlerden etkilenen bir varlıktır. İnsanın çevresinde 

oluşan olaylar onun çalışma potansiyelini ve verimliliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Buna rağmen 

insanın çevresinde oluşan olumsuz durumların engellenmesi çok da kolay değildir. Özellikle toplumun 

tüm kesimleri ile iletişim halinde bulunan öğretmenlerin pek çok olumsuz durumla karşılaşması 

muhtemeldir. Bu durum öğretmenler üzerinde çeşitli baskılara yol açmaktadır. Öğretmenlerin üzerinde 

oluşabilecek baskılara bazen bir aile neden olabileceği gibi bazen de meslektaşları neden olabilir. 

Öğretmenler üzerinde oluşturulan baskı ve dayatmalar genellikle öğretmen yıldırması veya mobbing 

olarak isimlendirilir. Öğretmenlerin mobbinge maruz kalmalarının sebebi cinsiyet, görev yaptığı 

yerleşim birimi, öğretmenlik alanı gibi çeşitli etkenler olabilir. Özellikle ülkemizde öğrencilerin pek 

çok sınava giriyor olmaları sınav yapılan derslerin öğretmenlerine yönelik mobbing uygulanmasına 

sebep olabilir. Çünkü hem aileler hem de okul yönetimleri öğrencinin başarılı olmasını isterken bu 

başarının yolunun genelde öğretmenden özelde ise matematik öğretmeninden geçtiğini düşünmektedir. 

Bu durum onların matematik öğretmenlerinden beklentilerinin yüksek olmasına sebep olmaktadır. 

Nitekim TIMSS ve PISA gibi uluslararası sınavlarda da ülkemizin matematik alanında başarısız 

olması matematik öğretmenlerinin üzerindeki yükü biraz daha ağırlaştırmaktadır. Bu bağlamda 

matematik öğretmenlerinin kimler tarafından mobbinge maruz kaldığı ve mobbinge maruz kalma 

nedenlerinin incelenmesi önemlidir. Bu çalışma matematik öğretmenlerini maruz kaldığı öğretmen 

yıldırmasını (mobbingini) incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Bir grubun veya bir kişinin çalışma alanında başka bir kişiyi uzaklaştırmak veya etkisiz hale 

getirmek için olumsuz antisosyal faaliyetlerde, sürekli ve düzenli psikolojik şiddet içeren tutum ve 

davranışlarda bulunması mobbing olarak tanımlanır. Mobbing çalışma ortamında çalışanlar açısından 

aşırı bir sosyal stres etkenidir ve pek çok mesleki, sağlık, güvenlik sorununu ortaya çıkartmaktadır 

(Aşkın & Aşkın, 2018; Dangleben, 2019). Mobbing çalışanların motivasyonlarını ve çalışma 

performanslarını düşürür, streslerini arttırır ve çalıştıkları yerin hedeflerinden uzaklaşmalarına neden 

olur (Malahy, 2015). Mobbinge maruz kalanların başta ‘ruh sağlığı’ olmak üzere sağlığı 

bozulmaktadır. Mobbingle karşı karşıya kalanların “onurlu çalışma hakkı” zedelenmekte, işyerlerine 

bağlılıkları azalmakta ve işten ayrılmaktadırlar (Aşkın & Aşkın, 2018). Mobbing ile ilgili Heinz 

Leymann’ın (1990) ortaya koyduğu model mobbingi bir terör olayı gibi açıklamaktadır. Bunun nedeni 

olarak mobbinge maruz kalarak işten ayrılan bireylerin çeşitli sorunlarla karşılaştığı, iş bulamadığı 

hatta bazen toplum tarafından kötü gözle bakılmaya başladığını göstermiştir.  

Öğretmenlerde mobbing belki diğer sektörlerdeki gibi işten ayrılma noktasına gelmemektedir. 

Ancak çeşitli psikolojik durumların ortaya çıkmasına, yaptığı işte gönülsüz olmaya, minimum sayıda 

derse girerek okuldan uzak kalma gibi olumsuz isteklerin oluşmasına neden olmaktadır. 

Öğretmenlerde mobbing üzerine yapılmış pek çok çalışma alan yazında mevcuttur. Bu çalışmalarda 

mobbinge maruz kalan öğretmenlerin motivasyon sorunu, işe gitmek istememe, huzursuzluk, 

depresyon ve öğrencilere yansıtma sorunları ile karşılaştığı ortaya çıkarılmıştır (Yaman, Vidinlioğlu & 

Çitemel, 2010).  

Alan yazın incelendiğinde mobbing ile ilgili pek çok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bir 

çok farklı alanda olduğu gibi eğitim alanında da çalışmalar mevcuttur. Ancak günümüzde Türkiye’de 

eğitimde beklenen durum öğrencilere bilgi yüklemek ve temel derslerde (matematik, Türkçe, sosyal, 
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fen gibi) öğrencinin başarılı olmasını sağlamaktır. Bu durum öğrencileri olduğu kadar öğretmenleri de 

etkilemektedir. Bu nedenle bu derslerin öğretmenleri üzerinde daha fazla baskı oluşmakta ve 

mobbinge maruz kalmaktadırlar. Bu bağlamda matematik öğretmenlerinin maruz kaldığı mobbingin 

diğer öğretmenlerden farklı olması beklenen durumdur. Bu çalışma matematik öğretmenlerinin maruz 

kaldıkları mobbingleri incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışmada aşağıdaki araştırma sorularına 

yanıt aranmıştır:  

1) Matematik öğretmenlerinin mobbinge maruz kalma nedenleri nelerdir?  

2) Matematik öğretmenlerinin mobbinge maruz kalmaları ne gibi sonuçların ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır?  

3) Matematik öğretmenleri ne tür yollarla mobbinge maruz kalmaktadır?  

4) Matematik öğretmenleri kim ya da kimler tarafından mobbinge maruz kalmaktadır?  

5) Matematik öğretmenleri maruz kaldıkları mobbinge yönelik ne tür çözüm önerileri 

getirmektedir? 

YÖNTEM 

Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. McMillan 

(2000) durum çalışmasını, bir ya da birbirine bağlı bir kaç olayın derinlemesine incelenmesi olarak 

tanımlamıştır. Bu çalışmada öğretmenlerin maruz kaldığı mobbing durumunun incelenmesi 

amaçlandığından bu model kullanılmıştır. 

Çalışmaya Türkiye’nin doğusunda bir ilde devlet okulunda görev yapan altı matematik 

öğretmeni katılmıştır. Çalışmanın katılımcılarından üçü kadın üçü erkek öğretmendir. Katılımcıların 

seçiminde ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya katılmanın ölçütü olarak daha önce en az 

bir kez mobbinge maruz kalma şartı aranmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenler ve demografik 

özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 Cinsiyet Yaş Medeni Durum Kıdem Mobbinge maruz kalma süresi 

Kıymet Kadın 26 Evli 4 yıl 3 yıl 

Kısmet Kadın 26 Bekar 3 yıl 2 yıl 

Ertan Erkek 29 Evli 7 yıl 2 yıl 

Erkan Erkek 27 Bekar 5 yıl 2 yıl 

Erhan Erkek 25 Evli 2 yıl 2 yıl 

Kader Kadın 27 Bekar 2 yıl 2 yıl 

 

Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen formda şu sorulara yer verilmiştir: “Çalıştığınız okulda ne tür bir 

mobbinge maruz kaldınız?”, “Mobbingi uygulayan kim ya da kimlerdi. Eğer birden fazlaysa kimlerden 

ne tür mobbinge maruz kaldınız?”, “Mobbinge maruz kalmanızın gerekçesinin ne olduğunu 

düşünüyorsunuz?”, “Mobbinge maruz kalmak çalışma performansınızı etkiliyor mu, etkiliyorsa nasıl 

etkiler?”, “Mobbinge maruz kalmanızın nedeninin diğer branşlardaki öğretmenlerin mobbing 

nedenlerinden farklı olduğunu düşünüyor musunuz, evetse neden?”, “Eklemek istediğiniz herhangi bir 

durum veya örnek olay var mı?” 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1047 

Çalışmada kullanılan form birinci araştırmacı tarafından hazırlanmış ve eğitim yönetimi 

alanında uzman bir öğretim üyesine sunularak görüşleri alınmıştır. Uzman soruların uygun olduğu 

yönünde görüş belirtmiştir. Ardından yüksek lisans öğrencisi bir öğretmen ile pilot çalışma 

yürütülmüş ve dil düzeltmesi yapılmıştır. 

Toplanan verilere içerik analizi uygulanarak verilerin analizi yapılmıştır. Bunun için NVIVO 

programı yardımıyla ilk olarak veriler kodlanmıştır. Ardından toplanan verilerden ortak kategoriler 

oluşturulmuş ve çalışmanın bulguları bu kategoriler ışığında sunulmuştur. 

BULGULAR 

Çalışmada elde edilen bulgular matematik öğretmenlerinin mobbinge yönelik görüşlerinin 

mobbing sebebi, mobbing sonucu, mobbing unsuru, mobbing uygulayıcısı ve mobbing çözüm önerisi 

olarak beş kategoride toplandığını göstermiştir. Aşağıda bu kategoriler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Mobbinge Maruz Kalma Nedenleri 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin mobbinge maruz kalma nedenleri Şekil X’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 12. Matematik öğretmenlerinin mobbinge maruz kalma nedenleri 

 

Şekil 1 incelendiğinde matematik öğretmenlerinin mobbinge maruz kalmalarının 

nedenlerinden ilkinin sendika olduğu görülmektedir. Buna yönelik görüş belirten öğretmen Erkan 

“Ben A sendikasındaydım o B sendikasında. Ama ben temelde başarımı kıskandığını düşünüyorum.” 

ifadelerini kullanmıştır. 

Çalışmaya katılan matematik öğretmenlerinden bazıları da belirli gün ve haftalardan dolayı 

mobbinge maruz kalmıştır. Bu görüşü belirten öğretmenlerden Kıymet aşağıdaki açıklamada 

bulunmuştur:  

“Öğretmenlik benim çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir meslekti. Çalışmaya ilk 

başladığım okulda adaylık dönemimde danışman öğretmenimle ya da okul müdürüyle herhangi bir 

problem yaşamadım. Ancak 1 yıl sonra bu okulda göreve başladığımda üzerinden daha birkaç hafta 

geçmişken 29 Ekim töreninde öğrencileri izlediğim ve konuşan öğrencileri susturmaya çalışmadığım 

sebebiyle müdür yardımcılarının odasına çağırıldım ve okulun iki müdür yardımcısının önünde müdür 

tarafından azarlandım.” 
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Benzer görüş belirten öğretmenlerden Erkan ise “… Çalıştığım okulda müdür tüm önemli gün 

ve haftalarda beni görevlendiriyordu. Kutlanması gereken tüm haftalarda ben görevlendiriliyordum.” 

İfadelerini kullanmıştır. 

Çalışmaya katılan erkek öğretmenlerden ikisi ise okul yönetiminin kadın öğretmenlere pozitif 

ayrımcılıkta bulunduğunu ifade etmiştir. Bu görüşü belirten öğretmenlerden Erkan “Bayan 

öğretmenlerin ders programlarını istediğini gibi ayarlıyordu, bana gelince hocam seninkini 

düzenleyemedik diyordu.” ifadelerine yer vermiştir. Benzer görüş belirten Ertan ise “İdareciler 

genellikle bayan ve kendi adamlarının ders programlarını daha iyi yapıyorlardı.” ifadelerini 

kullanmıştır. 

Çalışmaya katılan öğretmenlerden Ertan kendilerine dayatmada bulunularak mobbinge maruz 

bırakıldıklarını ifade etmiştir. Ertan öğretmen aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır:  

“Bu konularda onlarla hiç tartışmaya girmedim, bir keresinde kurs programının istediğim gibi 

olmaz ise kurslara katılamayacağımı belirttim rica da bulundum. Her zamanki gibi yine istediğim 

şekilde ders programı yapılmamıştı, ben de o zaman kursa katılmayacağımı belittim ancak o şekilde 

kendilerini bana mecbur hissettikleri için programımı yapabilmişlerdi.” 

Çalışmaya katılan öğretmenlerden ikisi ders programının istemedikleri şekilde yapılması 

nedeniyle mobbinge maruz kaldıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerden Erkan “Okulum ikili öğretim 

yapıyordu ve bizde öğleciydik. Cuma namazı saatlerine ders koyuyordu. 29 saat derse girdiğim için 

sadece bir saat boşluk kalıyordu bende o saati Cuma namazı saatine ayarlamak istiyordum. Ancak 

hiçbir kolaylık sağlamıyordu. Bende tepki gösterdiğim için her türlü konuda üzerime geliyordu.” 

ifadelerini kullanmıştır. Ertan Öğretmen ise “Her zamanki gibi yine istediğim şekilde ders programı 

yapılmamıştı, ben de o zaman kursa katılmayacağımı belittim ancak o şekilde kendilerini bana mecbur 

hissettikleri için programımı yapabilmişlerdi.” ifadeleriyle bu konudaki düşüncesini açıklamıştır. 

Çalışmaya katılan öğretmenlerden Erkan “Müdürün kıskançlığı. Ben çok çalışıyordum, 

başarılı olup okulda herkesin takdirini kazanıyordum. Okulda benim müdürden çok konuşuluyor 

olmam onu rahatsız ediyordu. Belki de sendika farklılığımızı sıkıntı ediyordu.” ifadelerini kullanmıştır. 

Öğretmenin ifadelerinden okul müdürünün kendisini kıskandığını düşündüğü anlaşılmaktadır. 

Mobbinge maruz kalma nedeni olarak giyim tarzı ve kültürel farklılıkları gösteren Kader 

öğretmen ise “Giyim tarzım ve görev yaptığım okul. Burası benim ilk görev yerim. Başka okullarda da 

böyle mi onu bilmiyorum ama belki de ben imam hatip okulunda görev yaptığım için böyledir… 

Okullarda kimse kimsenin kıyafetine karışmasın.” ifadelerini kullanmıştır. 

Çalışmaya katılan öğretmenlerden Erhan ise mobbing sebebi olarak matematik dersinin 

zorluğunu göstermiştir. “Evet, matematik öğretmeni olmak daha farklı mobbing sebepleri oluşturuyor. 

Çünkü bizim dersimiz zor görülüyor. Takviye ders gerektiriyor. Bu yüzden mobbinge maruz kalma 

türlerimizde farklılaşıyor.” ifadelerinden Erhan öğretmenin matematik dersinin zor olması nedeniyle 

mobbinge maruz kaldığını düşündüğü anlaşılmaktadır. Kıymet öğretmen ise aşağıdaki cümlelerle 

düşüncesini dile getirmiştir:  
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“Okulda yapılan diğer dayatmalara örnek vermem gerekirse bunların en başında proje 

yarışmaları geliyor. Branşımızdan dolayı matematik öğretmenlerine yakıştırılan bir projeci yaftası var 

maalesef. Bizim okulda da bu algı almış başını gitmiş durumda. Tübitak’ın düzenlediği hem 4006 

sergilerinde hem de 2204 ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışmalarında matematik 

öğretmenlerine fazladan görev veriliyor… Ayrıca maalesef öğrencilerin en başarısız oldukları ve en 

çok zorlandıkları ders matematik dersi. Özellikle 8. sınıf öğrencilerini sınava teşvik etme görevi 

matematik öğretmenlerinin omuzlarına diğer branşlara göre daha çok yüklenmiş durumda. Matematik 

öğretmenlerinden okul çıkışlarındaki etütlerle derslerin desteklenmesi beklenmekte. Bu sebeple diğer 

öğretmenlere nazaran daha çok çalıştığımızı düşünüyorum. Teneffüs aralarında öğrencilerin soruları 

ile ilgilenirken çoğu zaman kuruyan boğazlarımızı ıslatmaya vakit bile bulamadan yeniden derse 

çıkıyoruz. Değinmek istediğim bir diğer konu da yazılılar. Hiçbir öğretmen hele ki ortaokulda 

çalışıyorsa öğrencilerine öğretmediği bir konuyu sırf onlar zorlansınlar diye tutup da sınavda sormaz. 

Derste yazdırdığımız soruların aynılarını sorsak bile çalışmayan öğrencilerin aldığı notlar 40’tan 

yukarı olmuyor. Bu durum da maalesef bizim başımızı derde sokuyor. Bildiğiniz üzere öğrencilerin 

liseye yerleştirme puanlarında okul ortalamalarının da önemi var. Hâl böyle olunca okul ortalamasının 

yüksek olması için idare kısmı yazılı notlarını kontrol ediyor ve yüksek olmasını bekliyor. İki arada bir 

derede kalan öğretmenler de kimi zaman verdikleri ekstra proje ödevleriyle kimi zaman da yazılıyı 

basitleştirip tekrarlayarak öğrencilerin notlarını yükseltmeye çalışıyor. Bu çırpınma süresinde yazılısı 

düşük öğrencilerin velileriyle uğraşmak da cabası.” [Kıymet Öğretmen] 

Erhan öğretmen matematik dersinin zor olması nedeniyle özel ders piyasası oluştuğunu ifade 

etmiş ve durumu şu cümlelerle açıklamıştır: 

“Tabi bunda özel ders piyasası da etkili. Kendi öğrencilerine özel ders veren öğretmenler. 

Hatta bu arkadaşlarımdan birisi bana özel ders verdiği öğrenci ücreti ödemeyince sözlü notunu 

düşürdüğünü anlattı. Ben özel ders vermiyorum verenlere de (kendi öğrencisine verenler hariç) karşı 

çıkmıyorum. Ancak sadece özel ders potansiyeli olan öğrencilerin sınıfını alan, hafta içi ders almak 

istemeyip hafta sonu kursu alan arkadaşlar var. Bu arkadaşlar tarafından mobbinge maruz 

kalıyorum.”… “Özel ders piyasası ve kısaca para olduğunu düşünüyorum.” 

Çalışmaya katılan öğretmenlerden bazıları okul yöneticilerinin çeşitli nedenlerle taraflı 

davrandıklarını belirtmiştir. Bu görüşü belirten öğretmenler ve görüşleri şöyledir:  

“İdareciler genelde adam kayırıyorlar. Her okulda onların gözde öğretmenleri oluyor. Şimdi 

çalıştığım okulda nedendir bilmiyorum, derslerine girdiğim sınıftaki iyi öğrenciler iki üç hafta sonra 

benim derslerine girmediğim başka sınıflara dağıtıldı. Bunun sebebini sormadım idareye ama 

öğrencilerden duyduğum kadarıyla rastgele diğer sınıflarda dahil olmak üzere öğrenci dağılımı olmuş 

ama her nedense bendeki iyi öğrenciler gitmiş kötü öğrenciler gelmiş. Yapılan çok ayıp bir uygulama 

ama ben böyle basit şeyleri dikkate almıyorum.” [Ertan Öğretmen] 

“Yeni okulumda dediğim gibi müdür beyin gözde öğretmenleri var sınıfları da öğrencileri de 

onlara göre ayarlıyor. Öğretmenleri bu iyi bu kötü diye kategoriye koymuş anladığım kadarıyla ona 

göre de sınıflara öğretmen dağılımı yapıyor.” [Ertan Öğretmen] 
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“Evet düşünüyorum. Çünkü mobbing uygulayan kişinin yakın çevresinden kişilere ayrı 

olmayan kişilere ayrı muamelede bulunduğunu düşünüyorum.” [Kısmet Öğretmen] 

Çalışmaya katılan öğretmenlerden üçü mobbing sebeplerinin tüm branşlar için ortak olduğunu 

belirtmiştir (Ertan, Erkan ve Kader Öğretmen). Bu öğretmenlerden Kader’in ifadeleri şöyledir:  

“Hayır düşünmüyorum. Belki aramızda bir kültür farkı vardır bu etkiliyordur. Ben Egeliyim. 

Bizim oralarda böyle giyim gayet normal. Hatta ben ölçülü giydiğimi bile düşünüyorum. Ama kültürel 

farktan kaynaklı bir durum var. Ben kimse içinde kendimden taviz veremem.” 

Mobbing Sonucu 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin maruz kaldıkları mobbing sonuçları Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 13. Mobbing sonucu oluşan düşünceler 

 

Çalışmaya katılan matematik öğretmenlerinin maruz kaldıkları mobbing sonucunda 

zihinlerinde oluşan düşünceye belirttikleri ifadelerden ilki okulun işlerinden uzak durmadır. Bu 

düşünceyi belirten Kısmet Öğretmen “Performansımı etkiliyor. Okul ile ilgili durumlarda elimden 

geldiğince uzak durmaya çalışıyorum sadece dersimle ve girdiğim sınıfla ilgileniyorum.” ifadelerini 

kullanmıştır. 

Olumlu etkilediğini belirten Erhan Öğretmen ise “Etkiliyor evet. Daha çok çalışıyorum. 

Onların inadına daha çok çalışıyorum. Özel ders vermesinler diye gönüllü özel dersler veriyorum. Her 

öğrencimle bireysel ilgilenmeye çalışıyorum. Kısaca onlar beni daha idealist yapıyor.” ifadelerini 

kullanmıştır. Öğretmenin ifadelerin mobbinge karşı geliştirdiği düşünce ile olumlu etkiye 

dönüştürdüğü anlaşılmaktadır.  

Mobbingin kendisini olumsuz etkilediğini belirten Kader Öğretmen ise “Evet etkiliyor. 

Çalışma performansımı düşürüp beni isteksiz hale getiriyor. Benim giyimimle bilgimin anlattığım 

dersin ne alakası var. Ki öğrencilerime sorsalar onlar beni çok seviyor.” ifadelerine yer vermiştir. 

Çalışmaya katılan öğretmenlerden Kıymet meslek sevgisine olumsuz etki yaptığını 

belirtmiştir. Kıymet Öğretmen “Meslek sevgime aldığım ilk darbeydi bu olay ve asla unutacağımı 

düşünmüyorum.” ifadelerini kullanmıştır. 
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Performansını etkilemediğini düşünen öğretmenlerden Ertan Öğretmen “Bu yaşadıklarım için 

performansımın etkilendiğini söyleyemem. Ama farklı şeyler yaşamış olsam yine de performansım 

etkilenmez diyemem.” ifadelerini kullanmıştır. Erkan Öğretmen ise “Etkilememişti. Ben hep çok 

çalıştım. Kendini bilmez bir insan için öğrencileri feda edemezdim.” ifadelerine yer vermiştir. 

Mobbing Unsuru 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin maruz kaldıkları mobbing unsurları Şekil 3’de gösterilmiştir  

 

Şekil 3. Mobbing Unsuru 

 

Çalışmaya katılan matematik öğretmenleri kendilerine mobbing uygularken kullanılan 

unsurlardan ilki olarak soruşturma açmayı belirtmiştir. Kıymet Öğretmen “Genelde okul müdürü 

tarafından baskı görüyoruz. Bu bazen sözel bazen de yazılı savunma isteme şeklinde olabiliyor.” 

İfadelerini kullanmıştır. Benzer görüş belirten katılımcılardan Erkan Öğretmen ise “Milli Eğitim 

Müdürlüğünün verdiği görevlere gitmediğimi iddia ediyordu. Beni soruşturma açmakla tehdit 

ediyordu. Bende her yaptığım şeyi fotoğraflayıp delillerini çürütüyordum. Sonra benimle doğrudan 

iletişim kurmamaya başladı. Sonra ben tayin isteyip okuldan uzaklaştım.” ifadelerine yer vermiştir. 

Azarlandığını belirten Kıymet öğretmenin yukarıda belirtilen ifadesinden alınmış bir açıklama 

“… Müdür yardımcılarının odasına çağırıldım ve okulun iki müdür yardımcısının önünde müdür 

tarafından azarlandım.” şeklindedir. Açıklamadan anlaşıldığı üzere öğretmen azarlanmak suretiyle 

mobbinge maruz bırakılmıştır. 

Mobbing Uygulayıcısı 

Çalışmaya katılan öğretmenlere maruz kaldıkları mobbingin uygulayıcıları Şekil 4’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. Mobbing Uygulayıcısı 
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Çalışmaya katılan öğretmenlerin mobbing uygulayıcısından ilki meslektaştır. Meslektaş 

mobbingine maruz kalan Erhan Öğretmen “Ben meslektaşlarım tarafından mobbinge maruz kaldım. 

Matematik öğretmeni arkadaşlarım iyi öğrencileri kendilerine alıp başarı düzeyi düşük disiplin 

problemi yaşanan öğrencilerin olduğu sınıfları bana bırakıyorlar.”… “Meslektaşlarım. Tür olarak bir 

şey diyemeyeceğim ama temel sebep özel ders ve nitelikli öğrenci.” ifadelerini kullanmıştır. 

Çalışmaya katılan öğretmenlerden üçü ise müdür yardımcısı tarafından mobbinge maruz 

bırakılmıştır. Müdür yardımcısı tarafından mobbinge maruz kalan Ertan Öğretmen “Sadece müdür 

yardımcısı” cevabını vermiştir. Kıymet Öğretmen ise “Müdür yardımcılarımız ise maalesef müdürün 

izinden gidiyorlar ve o olmadığı zamanlarda bile onun yokluğunu aratmıyorlar. Mesela her gün 

nöbetçi öğretmenlerin yerlerinin denetlenmesi müdür yardımcılarının görevi.” İfadelerini kullanarak 

müdür yardımcısı tarafından mobbinge maruz kaldığını belirtmiştir. Yine müdür yardımcısı tarafından 

mobbinge maruz kaldığını belirten Kader öğretmen aşağıdaki ifadelere yer vermiştir: 

“Müdür yardımcısı mobbingine maruz kalıyorum. Ben istediğim gibi giymek istiyorum. O da 

burası imam-hatip böyle giyemezsin diyor. Ben davranışlarımda bir problem olmadığını 

düşünüyorum, ama yine de giyimime kafayı takmış durumda. Benim kıyafetlerim yüzünden beni 

bilgisiz cahil gibi görüyor. Oysa ben bilgi düzeyi olarak yeterliyim. Hatta alanda yüksek lisansımı 

yapıyorum. Burada üniversitede hocalarla irtibat halindeyim ancak yine de giyimim yüzünden 

başarısız gözüyle görülüyorum.” [Kader Öğretmen] 

“Müdür yardımcımız. Diğer insanlar karışmıyor. Sadece müdür yardımcımız karışıyor. 

Onunda hakkı olmadığını düşünüyorum.” [Kader Öğretmen] 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin beşi müdür tarafından mobbinge maruz kaldıklarını ifade 

etmişlerdir. Bu görüşü belirten Ertan Öğretmen “Yeni okulumda da müdür”, Erkan Öğretmen ise 

“Hayır sadece okul müdürü.” yanıtını vermişlerdir. Benzer görüş bildiren Kıymet Öğretmen “Genelde 

okul müdürü tarafından baskı görüyoruz. Bu bazen sözel bazen de yazılı savunma isteme şeklinde 

olabiliyor. Çok basit bir şey için dahi örneğin bir toplantıya katılmama gibi bir sebepten dahi müdür 

tarafından katılamamama gerekçemizi sunan yazılı bir belge sunmamız istenebiliyor.” İfadelerini 

kullanmıştır. Kısmet öğretmen ise “Okul müdürü, açıklama yapmama izin vermiyor ve izin 

konularında sıkıntı çıkarıyor.” … “Yaptığım işlerin açıklamasını yapmama izin verilmiyor. Doğru ya 

da yanlış sorgulanmadan böyle olacak deniyor ve yapmak zorunda bırakılıyor. Mazaret izni alırken 

sıkıntı çıkarılıyor. Deneyimsiz ve bir şey bilmez konumuna düşürülüyor.” ifadelerini kullanmıştır. 

Mobbing Çözüm Önerisi 

Çalışmaya katılan öğretmenlere maruz kaldıkları mobbing için sundukları çözüm önerisi ise 

kura çekimidir. Erhan Öğretmen “Bunun için okullarda şubelerin kura ile belirlenmesi gerekiyor. 

Arkadaşlar benden kıdemliler. Müdürle araları da iyi okuldaki sınıfları da biliyorlar. İlkokul 

öğretmenleriyle de araları iyi dolayısıyla iyi şubeleri alıyorlar. Sonra sınavlarda başarılı çıkıp iyi 

öğretmen profili çiziyorlar.” ifadeleriyle düşüncesini dile getirmiştir. 
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SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Matematik öğretmenlerinin maruz kaldığı mobbingi incelemek amacıyla yürütülen bu 

çalışmanın sonucunda mobbinge maruz kalma nedenleri, mobbing sonucu, mobbing unsuru, mobbing 

uygulayıcısı ve mobbing çözüm önerisi kategorilerine ulaşılmıştır. Bununla birlikte matematik 

başarısının veliler ve okul tarafından aşırı önemsenmesi nedeniyle öğretmenlere uygulanan mobbingde 

(özel ders verme gibi) farklılaşmalar olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin daha çok müdür tarafından 

mobbinge maruz kaldığı tespit edilmiştir. Öğretmenlere mobbing unsuru olarak soruşturma açma ve 

azarlama yollarının kullanıldığı belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin mobbinge maruz 

kalmalarının bazen olumsuz etki bırakırken bazen hiç etki yapmadığı bazen de olumlu etki yaptığı 

bulunmuştur. Mobbinge maruz kalma nedenleri arasında ise çok çeşitli nedenler gösterilmiştir.   

Çalışmanın sonucunda matematik öğretmenlerinin maruz kaldıkları mobbingin alan 

yazındakilerle örtüşen yanları olduğu görülmektedir. Çalışmaya katılan matematik öğretmenlerinden 

bazılarının belirli gün ve haftalardan dolayı mobbinge maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Çalışmaya 

katılan erkek öğretmenlerden bazıları okul yönetiminin kadın öğretmenlere pozitif ayrımcılıkta 

bulunduğunu ifade etmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenlerden bazıları ders programının istemedikleri 

şekilde yapılması nedeniyle mobbinge maruz kaldıklarını belirtmiştir. Öğretmenler mobbinge maruz 

kalma nedeni olarak giyim tarzı ve kültürel farklılıkları göstermiştir. Öğretmenlerden mobbing sebebi 

olarak matematik dersinin zorluğunu göstermiştir. Çalışmaya katılan öğretmenlerden bazıları okul 

yöneticilerinin çeşitli nedenlerle taraflı davrandıklarını ifade etmişlerdir. Çalışmaya katılan 

öğretmenlerden bazıları mobbing sebeplerinin tüm branşlar için ortak olduğunu belirtmiştir. Bu bulgu 

alan yazındaki pek çok çalışmanın sonucunu desteklemektedir (Aşkın & Aşkın, 2018; Malahy, 2015). 

Çalışmanın sonuçları matematik öğretmenlerinin bazılarının maruz kaldıkları mobbing 

sonucunda okulun işlerinden uzak durduklarını veya performanslarının olumsuz etkilendiğini 

göstermiştir. Malahy (2015) mobbingin çalışanları işyerinden uzaklaştırdığını belirlemiştir. Dangleben 

(2019) ise öğretmenlere uygulanan mobbingin onların performanslarını olumsuz etkilediğini tespit 

etmiştir. Çalışmada öğretmenlerin mobbing sonucunda okulun işlerinden uzak durduklarını veya 

performanslarının olumsuz etkilendiği belirtmeleri sözü geçen yazarların araştırmalarını 

desteklemektedir. Buna karşın çalışmaya katılan öğretmenlerden performansının etkilenmediği ve 

olumlu etki oluşturduğuna yönelik görüş belirten öğretmenlerde mevcuttur.  

Çalışmaya katılan öğretmenler soruşturma açma ya da azarlama yoluyla mobbinge maruz 

bırakıldıklarını belirtmiştir. Blase ve Blase (2003) yaptıkları çalışmada öğretmenlere soruşturma açma, 

kötü muamelede bulunma, yasal olmayan isteklerde bulunma yoluyla mobbing uygulandığını 

belirlemişlerdir. Bu bağlamda bu çalışmada öğretmenlerin soruşturma açma ya da azarlama yoluyla 

mobbinge maruz bırakıldıklarını belirtmesinin alan yazını desteklediği söylenebilir.  

Çalışmaya katılan öğretmenler müdür, müdür yardımcısı ve diğer öğretmenler tarafından 

mobbinge maruz kaldıklarını belirtmiştir. Alan yazındaki pek çok araştırma da öğretmenlerin okul 

yönetimi veya diğer öğretmenler tarafından mobbinge maruz kaldığına işaret etmiştir (Blase & Blase, 

2003; Dangleben, 2019). Çalışmaya katılan öğretmenler mobbinge maruz bırakılmalarının çözümü 

olarak kura çekimini önermiştir.  
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Gelecek araştırmacılar öğretmenler üzerinde daha geniş kitlelerle çalışma yaparak 

öğretmenlerin mobbinge maruz kalma nedenlerini inceleyebilir. Ayrıca okul yöneticilere mobbing 

hakkında bilgilendirme toplantısında bulunularak öğretmenlerin mobbinge maruz kalmalarının önüne 

geçilebilir. Bununla birlikte profesyonel okul yöneticiliği sistemine geçilmesi de öğretmenlerin maruz 

kalacağı mobbingi engelleyebilir. 
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ÖZET 

Eğitimde mizah kullanılması sınıf atmosferine katkı sağlar, çocukların tüm alanlarda gelişmelerine yardımcı 

olur, yaratıcılıklarını geliştirir. Okul öncesi dönemdeki çocukların eğlenerek öğrenmelerini, olumsuz duygularıyla başa 

çıkarak rahatlamalarını sağlar. Okul öncesi öğretmenlerin eğitimde mizah kullanılmasına yönelik olumlu tutuma sahip 

olmalarının, kendilerinin ve çocukların sınıfta mizaha yer vermeleri açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 

noktadan hareketle bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerin eğitimde mizah kullanımına ilişkin tutumlarını çeşitli 

değişkenler açısından incelemek amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 

Türkiye’nin farklı şehirlerinde görev yapmakta olan 140 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 

2019 yılının şubat ayında elektronik ortamda toplanılmıştır. Araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerine anlatılmıştır. 

Katılmaya gönüllü olan öğretmenler çevrimiçi ölçekleri doldurmuşlardır. Araştırmanın verileri öğretmenlerin kişisel 

bilgilerini belirlemeye yönelik hazırlanan “Genel Bilgi Formu” ve “Eğitimde Mizahın Kullanımına Yönelik Tutum 

Ölçeği” (Balta, 2016) aracılığıyla toplanılmıştır. Ölçek 17 madde ve 3 boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada, 

öğretmenlerin eğitimde mizah kullanılmasına yönelik tutum ölçeğinden aldıkları toplam puanların yüksek olduğu ancak 

ölçekten aldıkları toplam puanlar ve alt boyutlarından aldıkları puanların;  öğretmenlerin çalıştığı okul türü,  yaş, mesleki 

kıdem, çalıştığı yaş grubu değişkenlerine bağlı olarak anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Mizah, Okul Öncesi Öğretmeni 

ABSTRACT 

The use of humor in education contributes to the classroom atmosphere, helps children develop in all areas, and 

improves their creativity. It enables preschool children to learn with fun and to relieve negative emotions. Preschool 

teachers' positive attitude towards the use of humor in education is thought to be important for themselves and children to 

include humor in the classroom. In this study, it is aimed to examine the attitudes of preschool teachers about humor use 

in education in terms of various variables. The research is in screening model. The working group of the study who were 

working in different cities of 140 pre-school teachers in Turkey. The data of the study was collected in February 2019 in 

electronic environment. The aim of the study was explained to preschool teachers. The teachers who volunteered to 

participate completed the online scales. The data of the study was collected through the General Information Form which 

was prepared to determine the personal information of teachers and the Attitude Scale for the Use of Humor in Education 

(Balta, 2016). The scale consists of 17 items and 3 dimensions. In the study, it was found that the total scores of the 

teachers from the attitude scale towards the use of humor in education were high, but the total scores and sub-dimensions 

obtained from the scale; It was concluded that the teachers did not show significant differences depending on the 

variables of school type, age, professional seniority and age group. 

Keyword: Preschool, Humor, Preschool Teacher. 
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1. GİRİŞ 

Eğitimde kalite, günümüzde eğitimle ilgili en önemli konudur. Devletlerin, eğitim bakanlıklarının, 

okulların öncelikli hedeflerinden biri eğitimde kaliteyi artırmaktır. Bu bağlamda her geçen gün yeni 

yöntemler, yeni yaklaşımlar ortaya konmaktadır. Öğrencinin daha iyi eğitilebilmesine yönelik yapılan bu 

çalışmalarda, nitelikli insan yetiştirebilme, en temel endişe olarak göze çarpmaktadır. Öğrencinin akademik 

süreçte aldığı eğitim bu açıdan ayrı bir önem taşımaktadır. Nitelikli bir eğitimin de büyük ölçüde öğretmen 

faktörüne bağlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda öğretmenlerin mesleklerinin gerektirdiği bilgi ve 

becerilere sahip olmaları, öğrenme-öğretme etkinliklerinin verimliliğini, kalitesini yükseltecek; eğitim 

hedeflerine ulaşılmasını hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır (Saracaloğlu, Gündoğdu, Çelik ve Altın, 2013; 

Sıvacı ve Gülbahar, 2018).  

Öğretmenlerin verimliliğini, performansını, eğitimin kalitesini etkileyen faktörlerden biri mizah 

tarzlarıdır (Sıvacı ve Gülbahar, 2018). Çocuklar, gülen ve mizah duygusuna sahip arkadaşça öğretmenleri 

tercih etmektedirler. Mizah duygusuna sahip olmak, öğretmenin bir insan olduğunun ve gruba katılabildiğinin 

belirtisidir. Mizah içeren olumlu bir öğrenme ortamı oluşturulduğunda, çocuklar ve öğretmen arasındaki ilişki 

gelişmekte ve olumlu bir iletişim ortamı sağlanabilmektedir (Saracaloğlu vd., 2013). Öğretmenlerin 

başvurdukları mizah tarzıyla motivasyon, verimlilik, iş doyumu, stres ve gerginlik düzeyi arasında da bir ilişki 

olduğunu söylemek mümkündür (Sıvacı ve Gülbahar, 2018). Öğretmenlerin mizahı bir öğretim, etkileşim ve 

yönetim aracı olarak kullanmaları, eğitim deneyimlerini şekillendirmektedir (Lovorn ve Holaway, 2015). 

Ayrıca mizah, öğretmenlerin motivasyonunu, üretkenliklerini ve iş doyumunu artırmada ve öğretmenlerin 

yaşadıkları stresi ve gerginlikleri azaltmada etkili olabilmektedir (Özdemir ve Recepoğlu 2010). 

1.1. Problem Durumu 

Eğitimde mizah kullanılması sınıf atmosferine katkı sağlar, çocukların tüm alanlarda gelişmelerine 

yardımcı olur, yaratıcılıklarını geliştirir. Okul öncesi dönemdeki çocukların eğlenerek öğrenmelerini, olumsuz 

duygularıyla başa çıkarak rahatlamalarını sağlar. Okul öncesi öğretmenlerin eğitimde mizah kullanılmasına 

yönelik olumlu tutuma sahip olmalarının,  kendilerinin ve çocukların sınıfta mizaha yer vermeleri açısından 

önemli olduğu düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin eğitimde 

mizah kullanımına ilişkin tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek amaçlanmıştır. Bu temel amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

 Okul öncesi öğretmenlerinin eğitimde mizah kullanımına yönelik tutum düzeyleri nasıldır? 

 Okul öncesi öğretmenlerinin eğitimde mizah kullanımı ile ilgili tutumları öğretmenlerin 

çalıştığı okul türü, yaş, mesleki kıdem,  çalıştığı yaş grubu, sınıf mevcudu,  mizah dergisi takip etme 

durumu, mizah sitesi/bloğu takip etme durumu arasında anlamlı fark var mıdır? 

2. YÖNTEM 

Araştırma tarama modelindedir. Tarama modeli, geçmişte veya devam etmekte olan bir durumu, var 

olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlamaktadır (Karasar, 2005).  Bu çalışmada da okul öncesi öğretmenlerinin 

eğitimde mizah kullanımına yönelik tutumları betimlenmeye çalışılmıştır. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1057 

2.1. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin farklı şehirlerinde görev yapmakta olan 400 okul öncesi 

öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki öğretmenlerin demografik bilgileri Tablo 1.’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma Grubundaki Öğretmenlerin Demografik Bilgileri 

  f % 

Çalışılan okul 

türü 

Anasınıfı 203 50.7 

Anaokulu 155 38.8 

Özel okul öncesi eğitim kurumu (kreş/gündüz 

bakımevi) 

42 10.5 

Mezun Olunan 

Program 

Okul Öncesi Öğretmenliği 320 80 

Diğer (Çocuk Gelişimi/Anaokulu Öğretmenliği) 80 20 

Yaş 

25 ve altı 51 12.8 

26-30 125 31.3 

31-35 106 26.5 

36-40 77 19.3 

41 ve üzeri 41 10.3 

Mesleki Kıdem 

0-5 Yıl 151 37.8 

6-10 Yıl 115 28.7 

11-15 Yıl 82 20.5 

16 ve Üzeri 52 13 

Çalıştığı Yaş 

Grubu 

0-48 ay 57 14.2 

49-60 ay 242 60.5 

61-72 ay 101 25.3 

Sınıf Mevcudu 

10 ve altı 47 11.8 

11-15 98 24.5 

16-20 125 31.3 

21 ve Üzeri 130 32.5 

Mizah dergisi 

takip etme 

durumu 

Takip ediyor 49 12.3 

Takip etmiyor 351 87.7 

Mizah sitesi/bloğu 

takip etme 

durumu 

Takip ediyor 230 57.5 

Takip etmiyor 170 42.5 

TOPLAM  400 100 

 

2.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri öğretmenlerin kişisel bilgilerini belirlemeye yönelik hazırlanan “Genel Bilgi 

Formu”  ve “Eğitimde Mizahın Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” (Balta, 2016) aracılığıyla toplanılmıştır. 

17 maddeden oluşan ölçek; eğitimde gerekli görme, dil ve öğretime etki ve sınıf düzeninin sağlanmasına etki 

olmak üzere 3 boyuttan oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 17,  en yüksek puan 85’tir. 

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0, 92’dir. 

2.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri 2019 yılının şubat ayında elektronik ortamda toplanılmıştır. Araştırmanın amacı 

okul öncesi öğretmenlerine anlatılmıştır. Katılmaya gönüllü olan öğretmenler çevrimiçi ölçekleri 

doldurmuşlardır.  
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2.4. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Yüzde ve frekans gibi istatistikler tablolar halinde 

verilmiştir. Ölçeklerden alınan puanlar için çarpıklık ve basıklık değerleri -1,5 +1,5 aralığında 

değerlendirilmiştir. Mizah dergisi takip etme dışındaki tüm verilerin bu aralıkta yer almasından dolayı normal 

dağılım gösterdiği kabul edilmiştir. Mizah sitesi/bloğu takip etme durumu değişkenine bağlı olarak 

farklılıkları tespit edebilmek için Bağımsız Örneklemler T Testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin çalıştığı okul 

türü,   yaşı, mesleki kıdem, sınıf mevcudu, çalıştığı yaş grubu değişkenine bağlı olarak farklılıkları tespit 

edebilmek için Varyans analizi kullanılmıştır. Mizah dergisi takip etme durumlarına ilişkin veriler için ise 

Mann Whitney U-Testi kullanılmıştır. 

3. BULGULAR 

Bu bölümde okul öncesi öğretmenlerinin eğitimde mizah kullanımına yönelik tutumlarına ilişkin 

bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 2. Öğretmenlerin Eğitimde Mizahın Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin 

Betimsel İstatistik Değerleri 

   N X ss 

Mizah Toplam Puan 400 72,4525 8,65824 

Eğitimde gerekli görme  400 21,8525 2,78570 

Dil ve öğretime etki  400 34,2500 4,40067 

Sınıf düzeninin sağlanmasına etki 400 16,3500 2,74798 

  

Tablo 2.’ ye göre öğretmenlerin eğitimde mizah kullanılmasına yönelik tutum ölçeğinden aldıkları 

toplam puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 3. Öğretmenlerin Çalıştığı Okul Türüne Göre Eğitimde Mizahın Kullanımına Yönelik Tutum 

Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin Anova Sonuçları 

                             

Varyansın 

                             

Kaynağı 

Kareler Toplamı sd 
Kareler 

Ortalaması 
   F     p 

Mizah Toplam Puan 

Gruplar Arası 28,573 2 14,287 
,190 

  

,827 

  
Gruplar İçi 29882,524 397 75,271 

Toplam 29911,098 399   

Eğitimde  

gerekli görme 

Gruplar Arası 13,987 2 6,994 
,901 

  

,407 

  
Gruplar İçi 3082,310 397 7,764 

Toplam 3096,298 399   

Dil ve öğretime etki 

Gruplar Arası 20,014 2 10,007 
,515 

  

,598 

  
Gruplar İçi 7706,986 397 19,413 

Toplam 7727,000 399   

Sınıf düzeninin 

sağlanmasına  

etki 

Gruplar Arası 9,179 2 4,590 

,607 ,546 Gruplar İçi 3003,821 397 7,566 

Toplam 3013,000 399   

 

Tablo 3’e göre öğretmenlerin ölçekten aldıkları toplam puanlar çalıştıkları okul türüne bağlı olarak 

anlamlı farklılık göstermemektedir (F=,190, sd=399, p=,827). Aynı şekilde öğretmenlerin ölçeğin alt 

boyutlarından aldıkları puanlar da çalıştıkları okul türüne bağlı olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. 
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Tablo 4. Öğretmenlerin Yaşına Göre Eğitimde Mizahın Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeğinden Aldıkları 

Puanlara İlişkin Anova Sonuçları 

                             

Varyansın 

                             

Kaynağı  

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması    F     p 

Mizah Toplam  

Puan 

Gruplar Arası 185,567 4 46,392 
,616 

  

,651 

  
Gruplar İçi 29725,531 395 75,255 

Toplam 29911,097 399   

Eğitimde gerekli 

görme 

Gruplar Arası 26,071 4 6,518 
,839 

  

,501 

  
Gruplar İçi 3070,226 395 7,773 

Toplam 3096,297 399   

Dil ve öğretime etki Gruplar Arası 47,693 4 11,923 
,613 

  

,653 

  
Gruplar İçi 7679,307 395 19,441 

Toplam 7727,000 399   

Sınıf düzeninin 

sağlanmasına etki 

Gruplar Arası 45,388 4 11,347 

1,510 ,198 Gruplar İçi 2967,612 395 7,513 

Toplam 3013,000 399   

 

Tablo 4’e göre öğretmenlerin ölçekten aldıkları toplam puanlar yaşlarına bağlı olarak anlamlı farklılık 

göstermemektedir (F=,616, sd=399, p=,651). Aynı şekilde öğretmenlerin ölçeğin alt boyutlarından aldıkları 

puanlar da yaşlarına bağlı olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. 

Tablo 5. Öğretmenlerin Mesleki Kıdemine Göre Eğitimde Mizahın Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeğinden 

Aldıkları Puanlara İlişkin Anova Sonuçları 

                             Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd 
Kareler 

Ortalaması 
   F     p 

Mizah Toplam  

Puan 

Gruplar Arası 81,785 3 27,262 
,362 

  

,781 

  
Gruplar İçi 29829,312 396 75,327 

Toplam 29911,098 399   

Eğitimde gerekli 

görme 

Gruplar Arası 21,672 3 7,224 
,930 

  

,426 

  
Gruplar İçi 3074,626 396 7,764 

Toplam 3096,297 399   

Dil ve öğretime etki 

Gruplar Arası 30,204 3 10,068 
,518 

  

,670 

  
Gruplar İçi 7696,796 396 19,436 

Toplam 7727,000 399   

Sınıf düzeninin 

sağlanmasına etki 

Gruplar Arası 27,464 3 9,155 

1,214 ,304 Gruplar İçi 2985,536 396 7,539 

Toplam 3013,000 399   

 

Tablo 5’e  göre öğretmenlerin ölçekten aldıkları toplam puanlar mesleki kıdeme bağlı olarak anlamlı 

farklılık göstermemektedir (F=,362, sd=399, p=,781). Aynı şekilde öğretmenlerin ölçeğin alt boyutlarından 

aldıkları puanlar da mesleki kıdeme bağlı olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. 

Tablo 6. Öğretmenlerin Çalıştığı Yaş Grubuna Göre Eğitimde Mizahın Kullanımına Yönelik Tutum 

Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin Anova Sonuçları 

                             Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd 
Kareler 

Ortalaması 
   F     p 

Mizah Toplam Puan 

Gruplar Arası 109,837 2 54,918 
,732 

  

,482 

  Gruplar İçi 29801,261 397 75,066 

Toplam 29911,098 399   

Eğitimde gerekli 

görme 

Gruplar Arası 4,121 2 2,060 ,265 

  

,768 

  Gruplar İçi 3092,177 397 7,789 
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Toplam 3096,297 399   

Dil ve öğretime etki 

Gruplar Arası 17,987 2 8,993 
,463 

  

,630 

  
Gruplar İçi 7709,013 397 19,418 

Toplam 7727,000 399   

Sınıf düzeninin 

sağlanmasına etki 

Gruplar Arası 23,941 2 11,971 

1,590 ,205 Gruplar İçi 2989,059 397 7,529 

Toplam 3013,000 399   

 

Tablo 6’a göre öğretmenlerin ölçekten aldıkları toplam puanlar çalıştıkları yaş grubuna bağlı olarak 

anlamlı farklılık göstermemektedir (F=,732, sd=399, p=,482). Aynı şekilde öğretmenlerin ölçeğin alt 

boyutlarından aldıkları puanlar da çalıştıkları yaş grubuna bağlı olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. 

Tablo 7. Öğretmenlerin Sınıf Mevcuduna Göre Eğitimde Mizahın Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeğinden 

Aldıkları Puanlara İlişkin Anova Sonuçları 

                            Varyansın 

                             Kaynağı 
Kareler Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması 
   F     p 

Mizah Toplam 

Puan 

Gruplar Arası 315,776 3 105,259 
1,408 

  

,240 

  Gruplar İçi 29595,322 396 74,736 

Toplam 29911,098 399   

Eğitimde gerekli 

görme 

Gruplar Arası 63,583 3 21,194 
2,767 

  

,042* 

  
Gruplar İçi 3032,714 396 7,658 

Toplam 3096,298 399   

Dil ve öğretime 

etki 

Gruplar Arası 52,452 3 17,484 
,902 

  

,440 

  
Gruplar İçi 7674,548 396 19,380 

Toplam 7727,000 399   

Sınıf düzeninin 

sağlanmasına etki 

Gruplar Arası 8,969 3 2,990 

,394 ,757 Gruplar İçi 3004,031 396 7,586 

Toplam 3013,000 399   

 

Tablo 7’e göre öğretmenlerin ölçekten aldıkları toplam puanlar sınıf mevcuduna bağlı olarak anlamlı 

farklılık göstermemektedir (F=1,408, sd=399, p=,240). Ancak öğretmenlerin “eğitimde gerekli görme” alt 

boyutundan aldıkları puanlar sınıf mevcuduna bağlı olarak anlamlı farklılık göstermektedir (f=2,767, sd=399, 

p= , 042). Gözlenen farklılığın hangi gruplar arasında meydana geldiğini belirlemek için post-hoc analizlerden 

Tukey HSD uygulanmıştır. 

Tablo 8.  Öğretmenlerin Sınıf Mevcuduna Göre Eğitimde Mizahın Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeğinden 

Aldıkları Puanların Tukey HSD Analiz Sonuçları 

    Sınıf Mevcudu Değişkenleri  Ortalamalar Farkı   p 

Eğitimde 

gerekli görme 

11-15   10 ve altı ,90773 ,252 

  16-20 1,01037* ,036* 

  21 ve üzeri ,44144 ,632 

 

Tablo 8’e göre sınıf mevcudu 11-15 olan öğretmenlerin  “eğitimde gerekli görmek” boyutundan 

aldıkları puanların sınıf mevcudu 16-20 olan öğretmenlerin puanlarına göre anlamlı derecede yüksek olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 9. Öğretmenlerin Mizah Dergisi Takip Etme Durumlarına Göre Eğitimde Mizahın Kullanımına 

Yönelik Tutum Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin Mann Whitney U-Testi Sonuçları 

  
Mizah Dergisi 

Takip Etme                     
  N SO ST U   Z                             p 

Toplam Puan 
Takip Ediyor 49 245,20 12015,00 6409,000 -2,893 ,004* 

Takip Etmiyor 351 194,26 68185,00       

 Eğitimde  

gerekli görme 

Takip Ediyor 400 243,30 11921,50 6502,500 -2,810 ,005* 

Takip Etmiyor 49 194,53 68278,50       

 Dil ve  

öğretime etki 

Takip Ediyor 351 237,45 11635,00 6789,000 -2,408 ,016* 

Takip Etmiyor 400 195,34 68565,00       

 Sınıf düzeninin 

sağlanmasına etki 

Takip Ediyor 49 242,76 11895,00 6529,000 -2,770 ,006* 

Takip Etmiyor 351 194,60 68305,00       

 

Tablo 9’a göre öğretmenlerin ölçekten aldıkları toplam puanlar mizah dergisi takip etme durumuna 

bağlı olarak anlamlı farklılık göstermektedir (U=6409,000, p=,004). Öğretmenlerin ölçeğin tüm alt 

boyutlarından aldıkları puanlar da mizah dergisi takip etme durumuna bağlı olarak anlamlı farklılık 

göstermektedir. Mizah dergisi takip eden öğretmenlerin ölçekten ve ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanlar 

mizah dergisi takip etmeyen öğretmenlere göre anlamlı derecede yüksektir. 

Tablo 10. Öğretmenlerin Mizah Sitesi/Bloğu Takip Etme Durumlarına Göre Eğitimde Mizahın Kullanımına 

Yönelik Tutum Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin Bağımsız Örneklemler t testi Analizi Sonuçları 

  
Mezun olunan 

bölüm 
N X SS       t sd p 

Mizah Toplam Puan 
Takip Ediyor 230 73,6391 7,86375 

3,226 398 ,001* 
Takip Etmiyor  170 70,8471 9,41735 

Eğitimde gerekli 

görme 

Takip Ediyor 230 22,2522 2,40394 
3,381 398 ,001* 

Takip Etmiyor  170 21,3118 3,15898 

 Dil ve öğretime etki 
Takip Ediyor 230 34,8478 3,95481 

3,197 398 ,002* 
Takip Etmiyor  170 33,4412 4,83571 

Sınıf düzeninin 

sağlanmasına etki 

Takip Ediyor 230 16,5391 2,74629 
1,604 398 ,109 

Takip Etmiyor  170 16,0941 2,73753 

 

Tablo 10’a göre öğretmenlerin ölçekten aldıkları toplam puanlar mizah sitesi/bloğu takip etme 

durumuna bağlı olarak anlamlı farklılık göstermektedir (t= 3,226, sd=398, p=,001).  Aynı şekilde 

öğretmenlerin “eğitimde gerekli görme” alt boyutundan aldıkları puanlar mizah sitesi/bloğu takip etme 

durumuna bağlı olarak anlamlı farklılık göstermektedir (t=3,381, sd=398, p= , 001). Öğretmenlerin “dil ve 

öğretime etki” alt boyutundan aldıkları puanlar mizah sitesi/bloğu takip etme durumuna bağlı olarak anlamlı 

farklılık göstermektedir (t=3,197, sd=398, p= , 002).  Mizah sitesi/bloğu takip eden öğretmenlerin ölçekten 

aldıkları toplam puanlar, “eğitimde gerekli görme” ve  “dil ve öğretime etki” alt boyutlarından aldıkları 

puanlar mizah sitesi/bloğu takip etmeyen öğretmenlere göre anlamlı derecede yüksektir. 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Okul öncesi öğretmenlerinin eğitimde mizah kullanımına ilişkin tutumlarını çeşitli değişkenler 

açısından incelemek amacıyla yapılan bu çalışmaya 400 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın 

verileri öğretmenlerin kişisel bilgilerini belirlemeye yönelik hazırlanan “Genel Bilgi Formu”  ve “Eğitimde 

Mizahın Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” (Balta, 2016) aracılığıyla toplanılmıştır. Verilerin analizi 

sonucunda, öğretmenlerin eğitimde mizah kullanılmasına yönelik tutum ölçeğinden aldıkları toplam 

puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin ölçekten aldıkları toplam puanlar ve alt 
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boyutlarından aldıkları puanlar;  öğretmenlerin çalıştığı okul türü,  yaş, mesleki kıdem, çalıştığı yaş grubu 

değişkenlerine bağlı olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>.05). 

Öğretmenlerin ölçekten aldıkları toplam puanlar sınıf mevcuduna bağlı olarak anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p>.05). Ancak öğretmenlerin “eğitimde gerekli görme” alt boyutundan aldıkları puanlar 

sınıf mevcuduna bağlı olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p< .05). Sınıf mevcudu 11-15 olan 

öğretmenlerin  “eğitimde gerekli görmek” boyutundan aldıkları puanlar sınıf mevcudu 16-20 öğretmenlerin 

puanlarına göre anlamlı derecede yüksektir. Öğretmenlerin ölçekten aldıkları toplam puanlar mizah dergisi 

takip etme durumuna bağlı olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p< .05). Öğretmenlerin ölçeğin tüm alt 

boyutlarından aldıkları puanlar da mizah dergisi takip etme durumuna bağlı olarak anlamlı farklılık 

göstermektedir (p< .05). Mizah dergisi takip eden öğretmenlerin ölçekten ve ölçeğin alt boyutlarından 

aldıkları puanlar mizah dergisi takip etmeyen öğretmenlere göre anlamlı derecede yüksektir. Öğretmenlerin 

ölçekten aldıkları toplam puanlar, “eğitimde gerekli görme” ve “dil ve öğretime etki” alt boyutundan aldıkları 

puanlar mizah sitesi/bloğu takip etme durumuna bağlı olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p< .05). Mizah 

sitesi/bloğu takip eden öğretmenlerin ölçekten aldıkları toplam puanlar, “eğitimde gerekli görme” ve  “dil ve 

öğretime etki” alt boyutlarından aldıkları puanlar mizah sitesi/bloğu takip etmeyen öğretmenlere göre anlamlı 

derecede yüksektir. 

Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin eğitimde mizah kullanımına ilişkin tutumları belirlenmeye 

çalışılmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimde mizah kullanımına ilişkin tutumlarını belirlemeye ve 

karşılaştırmalı olarak incelemeye yönelik çalışmalar yapılabilir. Farklı branşlardaki öğretmenlerin eğitimde 

mizah kullanımına ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapılabilir. Okul öncesi öğretmenlerinin 

sınıfta mizaha ne şekilde yer verdiklerini ortaya koymaya yönelik nitel çalışmalar yapılabilir. Okul öncesi 

öğretmenlerinin eğitimde mizah kullanımına ilişkin tutumları ile sınıflarındaki çocukların mizah gelişimleri 

arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalar yapılabilir. Cinsiyet, yaratıcı olma gibi değişkenler ile mizah 

tutumları arasında ilişkinin incelendiği çalışmalar yapılabilir. Okul öncesi öğretmenlerinin;  çocukların mizah 

gelişim özelliklerini bilmelerinin ve buna bağlı olarak çocukların mizah duygularını geliştirmek için eğitim 

ortamında bazı düzenlemeler yapmaları yararlı olabilir. Bu nedenle verilen hizmet öncesi ve hizmet içi 

eğitimlerle öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin bu konuda bilgilendirilmesi sağlanabilir. 
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ÖZET 

 “Oyun zamanı” çocukların kendi planlamalarını yaparak, istedikleri öğrenme merkezinde çalıştığı bir zaman 

dilimidir. Çocukların özgürce oyun oynayarak kendi öğrenmelerini gerçekleştirdikleri, sosyalleştikleri oyun zamanı 

çocukların bitmesini istemedikleri bir zaman dilimidir. Oyun zamanı, öğretmenler açısından çocukları tanımak, 

gelişimlerini takip edebilmek ve ilgilerini belirleyebilmek için gözlem yapmaya en elverişli süredir. Bu noktadan 

hareketle okul öncesi öğretmenlerin bu zaman dilimine ne şekilde yer verdiklerinin belirlenmesinin alan yazına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerin “oyun zamanı” hakkındaki görüşlerinin 

incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu okul öncesi eğitim 

kurumunda görev yapan 15 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından 

hazırlanan, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme formu; oyun zamanının gerekli 

görülme/ yer verilme durumunu, oyun zamanı için eğitim ortamında yapılan düzenlemeleri, oyun zamanında çocukların 

bağımsız olma durumunu belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri çalışmaya gönüllü olan 

öğretmenlerle yüz yüze yapılan bireysel görüşmelerle toplanılmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemi ile 

analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 45 dk.- 1 saat arasında her gün oyun 

zamanına yer verdikleri, bu süreçte çoğunlukla çocukları gözlemledikleri, oyun zamanı etkinliğini gerçekleştiremedikleri 

günlerde çocukların diğer etkinliklere adapte olamadıkları, öğretmenlerin hepsinin oyun zamanını gerekli gördükleri, 

oyun zamanının çocukları geliştirmesi, sosyal becerilerini desteklemesi, enerjilerini atmalarını sağlamaları, duygu ve 

düşüncelerini rahat ifade etmeleri açısından önemli olduğu, çocukların tamamının oyun zamanında istedikleri öğrenme 

merkezlerinde arkadaşlarıyla oyun oynadıkları saptanmıştır. Öğretmenlerin oyun zamanında öğrenme merkezlerine ek 

materyaller koyma, masalara etkinlikler hazırlama, öğrenme merkezlerini ayırma, çevreyi düzenleme, çocukların 

istedikleri malzemeleri hazırlama ve geçici öğrenme merkezleri oluşturma gibi çalışmalar yaptıkları, bazı öğretmenlerin 

ise dolaplar duvara sabit olduğundan ya da sınıf küçük olduğundan oyun zamanına yönelik sınıfta düzenlemeler 

yapmadıklarını belirttikleri görülmüştür. Ayrıca çocukların tamamının öğrenme merkezlerinde istedikleri materyallerle 

oynadıkları, büyük bir çoğunluğunun oyun zamanında evcilik ve blok merkezini tercih ettikleri, bu farklılığın cinsiyet, 

yaş ve bireysel/grup olarak oynamalarından kaynaklandığı, öğretmenlerin tamamının oyun zamanında kuralların 

olduğunu belirttikleri ve büyük çoğunluğunun çocukların birbirlerine zarar vermemeleri ve öğrenme merkezlerinde 

oynayacak çocuk sayısına ilişkin kurallar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Oyun Zamanı, Öğretmen, Öğrenme Merkezi 

ABSTRACT 

 “Play time” is a period of time in which children make their own planning and work in the desired learning 

center. Children play freely when they realize their own learning, socialized play time is a period in which children do 

not want to end. Play time is the best time for teachers to make observations in order to recognize children, to follow 
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their progress and to determine their interest. From this point of view, it is thought that determining how preschool 

teachers include this time period will contribute to the literature. The aim of the study was to examine the views of 

preschool teachers about “play time”. The research was conducted in a qualitative research design. The study group 

consisted of 15 preschool teachers working in preschool education institution. The data of the study was collected 

through a semi-structured interview form prepared by the researchers. Interview form; It is composed of the questions 

about determining the necessity / availability of play time, the arrangements made in the educational environment for 

play time, and the independence of children during play time. The data of the study was collected through face-to-face 

interviews with teachers who volunteered for the study. The data of the research was analyzed by content analysis 

method. As a result of the research, the majority of the teachers included play time every day between 45 min. - 1 hour, 

mostly observed children during this process, children could not adapt to other activities on the days when they could not 

perform play time activity, all of the teachers deemed necessary play time, social skills were developed. It was found that 

it was important to support, to get rid of energy, to express their feelings and thoughts easily, and that all of the children 

played with their friends in the learning centers they wanted during play time. Teachers put additional materials into 

learning centers during play time, preparing activities on desks, separating learning centers, organizing the environment, 

preparing children's desired materials and creating temporary learning centers, and some teachers stated that they did not 

make arrangements for play time because the cabinets were fixed to the wall or the classroom was small. In addition, all 

of the children play in the learning centers with the materials they want, most of them prefer the house and block center 

during the play, this difference is due to their gender, age and individual / group play, all teachers stated that there are 

rules at the time of play and the majority of the children do not harm each other and do not harm each other. It is 

concluded that there are rules regarding the number of children to play in the centers. 

Keyword: Preschool, Playtime, Teacher, Learning Center. 

  

1. GİRİŞ 

Oyun, çocukların kendi hayallerine hayat verdiği bir süreçtir. Çocuklar hayatı oyunlarla tanırken aynı 

zamanda aile bireyleri ve eğitimciler de çocukları oyun yoluyla tanıma olanağı bulmaktadırlar (Uyanık 

Aktulun vd., 2018). Okul öncesi dönemdeki çocukların temel ihtiyaçlarından biri olan oyun, aynı zamanda 

çocuklar için yaşamı öğrenme aracıdır ve çocukların gelişimlerinde büyük bir öneme sahiptir (Kandır & Tezel 

Şahin, 2011). Bu açıdan çocuklar oyun oynayarak bedensel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimleri için 

gerekli deneyimleri yaşama fırsatına sahip olmaktadır ve gelişimin her yönü ile ilgili yaşantılar kazanmaktadır 

(Tezel Şahin ve Tutkun, 2018). Çocukların oynarken oyuncaklarıyla kurduğu ilişkiler sonunda; düşünme, akıl 

yürütme, problem çözme, algılama gibi zihinsel becerileri artmakta, yaratıcılıkları gelişmekte ve nesneleri 

yakından tanıma fırsatı bularak, mekansal konumları ayırt edebilmektedirler. Bununla birlikte çocuk, nesneler 

arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt etmeyi, gruplandırmayı, eşleştirmeyi öğrenerek dikkatini bir şey 

üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Çocuğun gelişiminde etkin rol oynayan oyun ve oyuncaklar; görme, işitme, 

dokunma gibi duyuları desteklemektedir. Ayrıca çocuğun iletişime geçmesine, dilini akıcı bir şekilde 

kullanmasına ve sözcük dağarcığını geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, yardımlaşma, 

paylaşma, işbirliği yapabilme, kurallara uyabilme gibi sosyal becerileri artarken, çocuğun gelecekteki rollerini 

benimsemesinde de etkili olmaktadır (Yalçınkaya, 1996; Oğuzkan ve Avcı, 2000; Bronson, 2003). 

Milli Eğitim Bakanlığı 2013 okul öncesi eğitim programında günlük eğitim akışında yer alan “oyun 

zamanı” çocukların kendi planlamalarını yaparak, istedikleri öğrenme merkezinde çalıştığı, özgürce oyun 

oynayarak kendi öğrenmelerini gerçekleştirdikleri, sosyalleştikleri oyun zamanı çocukların bitmesini 

istemedikleri bir zaman dilimidir. Oyun zamanı etkinlikleri çocuğun yaratıcılığını geliştirme, kendisini ifade 

etmesini sağlama, yardımlaşma, paylama, işbirliği, başladığı işi bitirme konusunda kararlı olma, sorumluluk 

alma ve aldığı sorumluluğu yerine getirme, problem çözme, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma ve 
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kas becerilerini geliştirme açısından önemlidir (MEB, 2012). Çocuklara serbest bir şekilde yeni deneyimler 

edinebileceği, zengin oyun ortamları hazırlamak önemlidir. Kaliteli oyun ortamında çocuk diğer çocuklarla, 

zaman zaman yetişkinlerle ve istediğinde kendi başına oynayabilmelidir. Çocuğa oyun oynama fırsatının 

verilmesi, oyunların mekân ve materyal olarak yeterli olması çocuğun oyundan alacağı verimi arttırmaktadır. 

Çocuk oyun oynadığında çevresi ile iletişime geçmektedir. Çocuğun bulunduğu ortam, çocuğa belirli oyun 

fırsatları sunmaktadır. Buna karşılık çocuk kişisel özelliklerini, becerilerini, sınırlarını ve deneyimlerini bu 

iletişime yansıtır. Bunun için oyun için düzenlenen ortamları oyunun özelliğine uygun olmalıdır. Oyun 

oynanacak yerin dar ya da geniş, normalden sıcak ya da soğuk, gürültülü, havasının kirli olması oyunla 

ulaşılmak istenen kazanımlara ulaşmayı etkilemektedir (Özdemir, 2014). Çocuklara öğrenme merkezleri 

arasından tercih yapma şansının verilmesi, çocukların öğrenme kalıcılığını ve görev tamamlamayı 

öğrenmelerine yardımcı olmaktadır (Uyanık Aktulun vd., 2018). Öğrenme merkezleri okul öncesi eğitim 

kurumlarında öğrenme ortamının temel bileşenidir ve çalışma alanı, etkinlik alanı, etkinlik köşesi, istasyon 

gibi tanımlamaları yapılmaktadır. İkinci öğretmen olarak görülen fiziksel çevrenin önemli bir parçası olan 

öğrenme merkezleri çocuklara deneme ve keşfetme fırsatı sağlayan çocukların küçük grupla ya da bağımsız 

olarak çalıştığı bir yerdir ve öğrenme merkezleri farklı materyalleri içermekte, fiziksel olarak sınırları belirgin, 

birçok deneyimin ve etkinliğin oluştuğu bir alan özelliğine sahiptir (Metin, 2017). 

1.1. Problem Durumu 

Oyun çocuğun gelişimsel seviyesini yansıtmaktadır. Bu nedenle, bir teşhis aracı olarak da 

kullanılabilmektedir. Çocukları oyun sırasında gözlemleyerek bilişsel süreçler, duygusal süreçler ve 

kişilerarası süreçler hakkında bilgi edinilebilmektedir. Bu açıdan Erikson’da oyunu, çocuğun duygusal 

süreçlerini öğrenebilecek bir pencere olarak tanımlamaktadır (Russ, 2004). Oyun zamanı, öğretmenler 

açısından çocukları tanımak, gelişimlerini takip edebilmek ve ilgilerini belirleyebilmek için gözlem yapmaya 

en elverişli süredir. Bu noktadan hareketle okul öncesi öğretmenlerin bu zaman dilimine ne şekilde yer 

verdiklerinin belirlenmesinin alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   

2. YÖNTEM 

Araştırma temel nitel araştırma deseninde gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum 

çalışması tekniği kullanılmıştır. Durum çalışması, sorgulanan olay hakkında derinlemesine ve bütüncül bir 

şekilde bilgi edinilmesine olanak sağlamaktadır. 

2.1. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ilinde Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde bulunan Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı 2 bağımsız anaokulunda ve 2 anasınıfında görev yapan 15 okul öncesi öğretmeni 

oluşturmuştur. Çalışma grubundaki öğretmenlerin tamamı kadındır ve lisans mezunudur.   

Öğretmenlerin demografik bilgileri Tablo 1.’de yer almaktadır. 

 

 

 

 

 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1067 

Tablo 1. Çalışma Grubundaki Öğretmenlerin Demografik Bilgileri 

    f % 

Çalışılan okul türü 
Anasınıfı 5 33,0 

Anaokulu 10 67,0 

Mezun Olunan Bölüm 

Okul Öncesi Öğretmenliği 10 67,0 

Çocuk Gelişimi 3 20,0 

Anaokulu Öğretmenliği 2 13,0 

Yaş 

30-39 7 46,0 

40-49 4 27,0 

50 ve üzeri  4 27,0 

Mesleki Kıdem 

8-15 yıl 7 47,0 

16-27 yıl 3 20,0 

28 ve üzeri 5 33,0 

Çalıştığı Yaş Grubu 

36-48 ay 1 6,0 

49-60 ay 6 40,0 

61-72 ay 8 54,0 

Sınıf Mevcudu 

10-15 2 13,0 

16-20 4 27,0 

21-25 8 54,0 

26 ve üzeri 1 6,0 

TOPLAM   15 100,0 

 

2.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmenler ile ilgili kişisel bilgileri belirlemek amacıyla 

"Genel Bilgi Formu" ve okul öncesi öğretmenlerin “oyun zamanı” hakkındaki görüşlerinin incelenmesi 

amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Genel bilgi 

formunda öğretmenlerin mezun oldukları bölüm, yaş, mesleki kıdemleri, çalıştıkları yaş grubu ve sınıf 

mevcutlarına ilişkin sorular yer almaktadır. Görüşme formu ise; oyun zamanının gerekli görülme, oyun 

zamanına yer verilme durumunu, oyun zamanı için eğitim ortamında yapılan düzenlemeleri, oyun zamanında 

çocukların bağımsız olma durumunu belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. 

2.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri çalışmaya gönüllü olan öğretmenlerle yüz yüze yapılan bireysel görüşmelerle 

toplanılmıştır. Görüşmeler 10-25 dakika sürmüştür.  

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Kodlama işlemi önceden belirlenmiş 

kavramlar yerine araştırmanın verilerinden çıkarılan kavramlara göre gerçekleştirilmiştir. Ardından, ilk 

aşamada ortaya çıkan kodlardan yola çıkılarak bu kodların belirli kategoriler altında toplanması sağlanmıştır.  

3. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde okul öncesi öğretmenlerin “oyun zamanı” hakkındaki görüşlerine ilişkin bulgulara yer 

verilmiştir. 
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Tablo 2. Öğretmenlerin Her Gün Oyun Zamanına Yer Verme Durumları 

Kategori  f 

Evet, yer veriyorum. 13 

Gezi/ekstra bir şey olmadığında yer veriyorum. 2 
 

 

Tablo 2.’ ye göre öğretmenlerin büyük çoğunluğunun her gün oyun zamanına yer verdikleri, 2 

öğretmenin ise gezi ya da ekstra bir şey olmadığında yer verdiğini belirttikleri görülmektedir. Buna göre 

öğretmenlerin verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir: 

“Mutlaka, olmazsa olmazım. Yoğunsak bile başka etkinlikleri erteleyip oyun zamanı yapıyorum. 

Günün en kıymetli zamanı” (Ö12). 

“Evet, olmazsa olmazımız. Çünkü çocukları hazırlıyoruz. Gözlem yapıp ona göre şeyler yapıyorum” 

(Ö14). 

Tablo 3. Öğretmenlerin Oyun Zamanı Etkinliğini Gerçekleştirmedikleri Bir Günde Yaşadıkları Deneyimler 

 Kategori  f 

Diğer etkinliklere adapte olamıyorlar/akılları oyunda kalıyor.  3 

Çocuklar oyun zamanı yapmadıklarını söylüyorlar/ 

Oyun zamanını ne zaman yapağımızı soruyorlar. 
3 

Enerjilerini atamıyorlar.  2 

Mutsuz oluyorlar.  1 

Yorucu bir gün oluyor.  1 

 

Tablo 3’e göre öğretmenlerin oyun zamanı etkinliğini gerçekleştiremedikleri günlerde çocukların 

diğer etkinliklere adapte olamadıklarını, öğretmene oyun zamanını ne zaman gerçekleştireceklerini sordukları, 

enerjilerini atamadıkları, mutsuz oldukları ve öğretmenler için yorucu bir gün olduğuna ilişkin görüşlerini 

belirttikleri görülmektedir. Buna ilişkin öğretmenlerin verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir: 

“Enerjilerini atamadıkları için diğer etkinliklere adapte olamıyorlar” (Ö13). 

“Biz bugün oynamadık diyorlar. Mesela bir gün geziye gittik, tohum ektik sonra parkta oynadık. 

Çocuklar o gün köşelerde oynamadık dediler, aradılar” (Ö10). 

Tablo 4. Öğretmenlerin Oyun Zamanını Gerekli Görüp Görmeme Durumları 

Kategori  f 

Evet  15 

 

Tablo 4’e göre öğretmenlerin hepsinin oyun zamanını gerekli gördükleri belirlenmiştir. Buna ilişkin 

öğretmen yanıtlarından bazıları şu şekildedir: 

“Kesinlikle gerekli” (Ö1). 

“Gerekli. En gerekli şey okul öncesinde oyun zamanı” (Ö7). 
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Tablo 5. Oyun Zamanının Neden Gerekli Olduğuna İlişkin Durumlar 

Kategori  f 

Oyun içinde öğrendikleri/geliştikleri  6 

Sosyal becerilerini desteklediği  5 

Çocukların enerjilerini atmaları/rahatlamaları 5 

Oyun çocuk için önemli olduğu  4 

Kendilerini/duygu ve düşüncelerini rahat ifade etmeleri  4 

Diğer etkinliklere odaklanmaları  3 

Çocukları en iyi tanıdığımız/gözlem yaptığımız süre olduğu için 3 

Çocuğun en özgür olduğu/kendini gerçekleştirdiği zaman olduğu için 2 

 

Tablo 5’e göre öğretmenler, oyun zamanının çocukları geliştirmesi, sosyal becerilerini desteklemesi, 

enerjilerini atmalarını sağlamaları, duygu ve düşüncelerini rahat ifade etmeleri, etkinliklere odaklanmaları ve 

çocukların özgür bir şekilde kendilerini gerçekleştirdiği zaman olması açısından önemli olduğunu 

düşündükleri görülmektedir. Öğretmenler açısından ise çocukları gözlemleri açısından faydalı olduğunu 

belirttikleri saptanmıştır. Bu kategoriye ilişkin öğretmenlerin verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir: 

“En önemli şey çocuk için oyun. Kendilerini oyunla ifade etmeleri, oyunla öğrenmeleri” (Ö10). 

“Oyunda saygı duymayı, sırayı, paylaşmayı öğreniyorlar. Sabırlı olmamız gerekiyor diyorlar” (Ö9) 

“Çocuğun en rahatladığı yer. Çocukları çözdüğümüz yer. Çocukların işi oyun” (Ö11). 

Tablo 6. Oyun Zamanının Süresine İlişkin Durumlar 

Kategori  f 

45 dk.  4 

1 saat 6 

1-1,5 saat 3 

1,5-2 saat  2 

 

Tablo 6’a göre öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 45 dk.- 1 saat arasında oyun zamanına yer 

verdikleri görülmektedir. Öğretmenlerin bir kısmı ise 1-2 saat arasında oyun zamanına yer verdiklerini 

belirtmektedir. Buna ilişkin öğretmenlerin yanıtlarından bazıları şu şekildedir: 

“1-1,5 saat oyun zamanı yapıyoruz. Küçük yaş grubu olduğu için de önemli” (Ö6). 

“Tam1,5 saat dolu dolu. Bazen 2 saat de sürer. Çocukların oyunlarını bölmüyorum” (Ö14). 

Tablo 7. Oyun Zamanında Çocukların Gerçekleştirdiği Etkinliklere İlişkin Durumlar 

 Kategori f 

İstedikleri öğrenme merkezinde oynuyorlar.  15 

 

Tablo 7’e göre çocukların tamamının oyun zamanında istedikleri öğrenme merkezlerinde 

arkadaşlarıyla oyun oynadıkları görülmektedir. Buna ilişkin öğretmenlerin yanıtlarından bazıları şöyledir: 

“Çocuklar önce hamur oynuyor. Sonra kendilerine göre oyun merkezi seçip oynuyorlar Legolar, 

bloklar,  diğer oyuncaklar,  kitap merkezi,  kuklalar. Hepsi ile oyunlar kurup oynuyorlar” (Ö1). 

“Çocuklar köşelerde, masalarda arkadaşlarıyla oyun kurarak o zamanı geçiriyorlar” (Ö5).   
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“Bizim merkezlerimiz var. Soruyorum hangi merkezde oynamak istiyorsunuz diye… Diledikleri gibi 

oynuyorlar” (Ö9). 

“İlgi merkezlerinde kendi ilgileri doğrultusunda oyun oynayıp çalışmalar yapıyorlar. Bazıları grup 

olarak bazıları bireysel çalışıyor” (Ö15). 

Tablo 8.  Oyun Zamanında Öğretmenlerin Gerçekleştirdiği Etkinliklere İlişkin Durumlar 

 Kategori f 

Gözlem yapma 9 

Çocuklara rehberlik etme 5 

Öğrenme merkezlerini düzenleme  4 

Olumsuz/ tehlikeli bir durum olursa müdahalede bulunma 4 

Oyunlarına katılma  3 

Çocuklarla sohbet etme  3 

 

Tablo 8’e göre öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun oyun zamanında çocukları gözlemledikleri 

görülmektedir. Bazı öğretmenler ise oyun zamanında çocuklara rehberlik etme, öğrenme merkezlerini 

düzenleme, olumsuz ya da tehlikeli bir durum olduğunda müdahalede bulunma, oyunlara katılma ve 

çocuklarla sohbet etme gibi etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirttikleri saptanmıştır. Bu kategoriye göre 

öğretmenlerin yanıtlarından bazıları şu şekildedir: 

“Gözlem yapıyorum. Kim hangi köşede ne oynuyor, onu not ediyorum” (Ö10). 

“Ben genelde değişik merkezlere gidiyorum. Gözlem yapıyorum. Trafik polisi gibi merkezler arasında 

yönlendirme yapıyorum” (Ö6). 

“Merkezlerde onların yanında oluyorum. Geçici merkez oluşturuyorum. Matematik merkezine yeni 

materyaller ekliyorum” (Ö7). 

“Bazen çocukların daveti üzerine oyun ve etkinliklerine katılıyorum. Genellikle sınıfın tamamını 

görebileceğim noktalardan sınıfı gözlemliyorum” (Ö15). 

“Ben sadece gözlemci oluyorum. Çok müdahale etmem gerekirse, tehlikeli boyuta gelirse müdahale 

ediyorum” (Ö13). 

Tablo 9. Oyun Zamanında Sınıfın Düzenlenmesine İlişkin Durumlar  

 Kategori f 

Merkezlere ek materyaller koyma 6 

Masalara etkinlikler hazırlama 4 

Öğrenme merkezlerini ayırma 3 

Çevreyi düzenleme  3 

Çocukların istedikleri malzemeyi hazırlama 2 

Geçici öğrenme merkezleri oluşturma 2 

 

Tablo 9’a göre öğretmenlerin oyun zamanında öğrenme merkezlerine ek materyaller koyma, masalara 

etkinlikler hazırlama, öğrenme merkezlerini ayırma, çevreyi düzenleme, çocukların istedikleri malzemeleri 

hazırlama ve geçici öğrenme merkezleri oluşturma gibi çalışmalar yaptıkları görülmektedir. Bu kategoriye 

yönelik öğretmenlerin verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir: 
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“Belirli merkezleri dolap ve halı ile bölüyorum. Bazen ek materyaller koyuyorum. Fen ve doğa 

köşesine yapraklar, dramatik oyun merkezi için kostümler koyuyorum” (Ö3). 

“Çocuklar sınır istedikleri için dolapları diklemesine çeviriyoruz. Daha mutlu oluyorlar. Bugün bir 

çocuk küçük bloklardayım rahatsız etme dedi” (Ö14). 

“Hepsini ayrı ayrı masalara hazırlıyorum. Her merkezin masanın yeri belli” (Ö11). 

“İlk sınıfa geldiklerinde masalar merkezlerin yanında oluyor. Etkinliklerde ortaya alıyoruz. Masalar 

dışında değişiklik olmuyor” (Ö13). 

Tablo 10. Oyun Zamanına Yönelik Öğretmenlerin Hangi Durumlarda Sınıfı Düzenlemelerine İlişkin 

Durumlar 

 Kategori  f 

Düzenleme yapamama. 5 

Gerçekleştirilecek etkinliğe/konuya/belirli güne göre düzenleme yapma.  5 

Çocukların isteği ve ilgisine göre düzenleme yapma. 4 

Hemen hemen her gün düzenleme yapma. 3 

 

Tablo 10’a göre öğretmenlerin bazıları dolaplar duvara sabit olduğundan ya da sınıf küçük 

olduğundan oyun zamanına yönelik sınıfta düzenlemeler yapmadıklarını belirttikleri görülmektedir. Diğer 

taraftan bazı öğretmenler, gerçekleştirilecek etkinliğe/konuya/belirli güne ve çocukların isteği ve ilgisine göre 

düzenleme yaptıklarını belirtirken üç öğretmen ise hemen hemen her gün öğrenme merkezlerini 

düzenlediklerini belirtmektedir. Bu kategoriye yönelik öğretmenlerin verdikleri yanıtlardan bazıları şu 

şekildedir: 

“Her şey sabit, merkezler sabit. Malzemeleri de çok fazla değiştirmiyoruz” (Ö13). 

“Yapılacak etkinliklere göre düzenleme yapıyorum” (Ö2). 

“Çocukların isteği ve ilgisine göre düzenleme yapıyorum” (Ö7). 

“Her gün değiştiriyorum” (Ö14). 

Tablo 11. Öğretmenlerin Öğrenme Merkezlerini Yeterli Bulup Bulmama Durumları 

Kategori  f 

Yeterli bulmuyorum. 8 

Yeterli buluyorum  7 

 

Tablo 11’e göre öğretmenlerin bir kısmı öğrenme merkezlerini yeterli bulurken, bir kısmı ise yeterli 

bulmadıklarını belirttikleri görülmektedir. Bu kategoriye yönelik öğretmenlerin verdikleri yanıtlardan bazıları 

şöyledir: 

“Sınıf küçük olduğu için yetersiz” (Ö3). 

“Hayır, sınıfımın daha geniş ve daha çok merkez olmasını isterdim” (Ö15). 

“Evet, gayet yeterli” (Ö9). 
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“Yeterli buluyorum, sınıfın dışındaki alanları da kullanıyoruz” (Ö11). 

Tablo 12. Çocukların Hangi Öğrenme Merkezlerini Tercih Ettiklerine İlişkin Durumlar 

Kategori  f 

Evcilik köşesi  12 

Blok merkezi 10 

Eğitici oyuncaklar/masa oyuncakları 7 

Sanat merkezi  6 

Lego 4 

Kitap merkezi 3 

Müzik merkezi 2 

Fen/Matematik merkezi 2 

 

Tablo 12’ye göre çocukların büyük bir çoğunluğu oyun zamanında evcilik ve blok merkezini tercih 

ettikleri görülmektedir. Diğer taraftan çocukların bazıları ise eğitici oyuncaklar/ masa oyuncakları, sanat 

merkezi, Legolar, kitap merkezi, müzik merkezi ve fen ve matematik merkezini tercih ettikleri belirlenmiştir.  

Tablo 13. Çocukların Öğrenme Merkezlerini Tercih Etme Nedenlerine İlişkin Durumlar 

Kategori  f 

Cinsiyet farkından dolayı  5 

Yaşları gereği, yaş grubu küçük olduğu için 2 

Bazen bireysel bazen grupça oynamayı tercih ettikleri için 2 

Kendilerini daha rahat ifade ettikleri için  2 

Öğrenme merkezinin konumu/ materyalleri için  2  

İlgi ve yetenekleri farklı olduğu için  1 

Hayal gücünü kullandıkları için  1 

 

Tablo 13’e göre çocukların büyük bir çoğunluğunun oyun zamanında cinsiyet farkından dolayı farklı 

öğrenme merkezlerini tercih ettikleri görülmektedir. Diğer taraftan çocukların bazıları ise yaşlarından, 

bireysel/grup olarak oynamalarından, kendilerini daha rahat ifade etmelerinden, öğrenme merkezlerinin 

konumu ya da materyallerinden, farklı ilgi ve yeteneklerinin olmasından ve hayal gücünü kullanmalarından 

dolayı farklı öğrenme merkezlerini tercih ettikleri saptanmıştır. Buna yönelik öğretmenlerin verdikleri 

yanıtlardan bazıları şu şekildedir: 

“Bence cinsiyet farkı var. Erkekler masa oyuncakları ve blokları, kızlar evcilik ve sanat merkezini 

tercih ediyorlar” (Ö9). 

“Dramatik oyun merkezi. Çünkü bu yaş gereği rollere bürünmeyi seviyorlar” (Ö11). 

“Bazen grupça bazen bireysel oynamayı tercih edebiliyorlar. Her ikisine de imkan veriyorum” (Ö3). 

“Kitap merkezi tepede, sakin onu seviyorlar” (Ö8). 

Tablo 14. Çocukların Öğrenme Merkezlerinde İstedikleri Materyallerle Oynama Durumları 

Kategori  f 

Evet 15 

 

Tablo 14’e göre çocukların tamamının öğrenme merkezlerinde istedikleri materyallerle 

oynayabildikleri görülmektedir. Buna yönelik öğretmenlerin verdikleri yanıtlardan bazıları şu şekildedir: 
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“Evet. Her şey onların erişebileceği boyutta olduğu için” (Ö6). 

“Evet. O merkezin malzemesiyle istediği her şeyle çalışıyor. Ekstra bir şey isterlerse biz yardımcı 

oluyoruz” (Ö9). 

“Evet. Kısıtlama yönlendirme yapmıyorum” (Ö15). 

Öğretmenlerin tamamının çocukların istedikleri öğrenme merkezinde çalıştıklarını ifade ettikleri 

görülmüştür. Ancak görüşmelerin bütünü göz önünde bulundurulduğunda bazı öğretmenlerin bu görüşün 

aksine uygulamalar gerçekleştirdiği görülmektedir. Buna ilişkin bazı öğretmenlerin verdikleri yanıtlar 

incelendiğinde: 

“Bence çok güzel oldu bu sistem. Kendileri karar veriyorlar. 1dk sonra, zil çaldığında merkezleri 

değiştireceğiz gibi. Diğer türlü bir merkezde zaman geçirmelerini istemiyorum” (Ö8).  

“Köşelerimiz var kolyeler var. Evcilik köşesini kimler seçmek istiyor. Dün seçtin bugün başka merkez 

seç diyorum. Yemeğini güzel yiyenlere köşe seçmede öncelik tanıyorum. Bir merkezden diğerine izin almadan 

geçmiyorlar” (Ö10). 

“Girdiğinden çıkana kadar aynı merkezde oynamak yok. Diğer çocuklar için de yer açmak için. 

Gözlemliyorum 20 dakika sonra aynı merkezdekiler yer değiştirin diyorum” (Ö7). 

Tablo 15. Öğretmenlerin Oyun Zamanında Çocukların Kendi Planlamalarını Yapmalarını Destekleme 

Durumları 

Kategori  f 

Onlara hangi merkezde vakit geçirmek istediklerini/ ne yapacaklarını sorma  6 

Çevreyi / istedikleri materyalleri hazırlama  5 

Müdahale /kısıtlamada bulunmama 3 

Yardım istediklerinde destek olma  2 

Yeni önerilerde bulunma/düşünmelerini teşvik etme 2 

Kuralları hatırlatma 1 

Oyunlarına katılma 1 

 

Tablo 15’e göre öğretmenlerin çocuklara hangi merkezde vakit geçirmek istediklerini/ ne 

yapacaklarını sorma, çevreyi ya da istedikleri materyalleri hazırlama, müdahale /kısıtlamada bulunmama, 

yardım istediklerinde destek olma, yeni önerilerde bulunma/düşünmelerini teşvik etme, kuralları hatırlatma ve 

oyunlarına katılmada çocuklara destek oldukları görülmektedir. Buna yönelik öğretmenlerin verdikleri 

yanıtlardan bazıları şu şekildedir: 

“Onlara soruyoruz nerede vakit geçirmek istediklerini. Ekstra malzemeye ihtiyacı olursa 

verebileceğimi söylüyorum” (Ö6). 

“Mesela sanat merkezinde malzemeleri hazırlıyorum. İstediğinizi yapabilirsiniz diyorum. Diğer 

merkezlerde de aynı” (Ö10). 

“Müdahale etmeden kendilerini yönetmeleri konusunda destekliyorum” (Ö5). 

“İstedikleri desteği veriyorum. İhtiyaçlarına göre destek oluyorum” (Ö14). 
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Tablo 16. Oyun Zamanındaki Kurallara İlişkin Durumlar 

Kategori  f 

Birbirine zarar vermeme kuralı 8 

Merkezlerde oynayacak çocuk sayısı ile ilgili kurallar  6 

Hep aynı merkezde oynamama kuralı 4 

Malzemeye/oyuncaklara zarar vermeme kuralı 4 

Yüksek sesle konuşmama kuralı 4 

Bir merkezin malzemesini diğer merkeze götürmeme kuralı 3 

Oyun zamanı bitince oyuncakların toplanması kuralı 2 

Hangi merkezde oynanacaksa kolyesini takma kuralı  2 

Oynanan merkez toplanılmadan başka merkeze geçmeme kuralı  2 

Bir merkezden diğerine izin almadan geçmeme kuralı  1 

 

Tablo 16’ya göre öğretmenlerin tamamının oyun zamanında kuralların olduğunu belirttikleri ve büyük 

çoğunluğunun çocukların birbirlerine zarar vermemeleri ve öğrenme merkezlerinde oynayacak çocuk sayısına 

ilişkin kurallar olduğu görülmektedir. Oyun zamanındaki diğer kuralların ise hep aynı merkezde oynamama, 

malzemeye/oyuncaklara zarar vermeme, yüksek sesle konuşmama, bir merkezin malzemesini diğer merkeze 

götürmeme, oyun zamanı bitince oyuncakların toplanması, hangi merkezde oynanacaksa kolyesini takma, 

oynanan merkez toplanılmadan başka merkeze geçmeme ve bir merkezden diğerine izin almadan geçmeme 

kuralları olduğu saptanmıştır. Bu kategorilere yönelik öğretmenlerin verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir: 

“Her merkezde  -5 çocuk gibi bir sınır var” (Ö6). 

“Girdiğinden çıkana kadar aynı merkezde oynamak yok. Diğer çocuklar için de yer açmak için. 

Gözlemliyorum 20 dakika sonra aynı merkezdekiler yer değiştirin diyorum” (Ö7). 

“Kolye takma kuralımız var” (Ö8). 

Tablo 17. Öğretmenlerin Oyun Zamanındaki Başlangıç Saatlerini Belirtmelerine İlişkin Durumlar 

Kategori  f 

Geldiklerinde oyun zamanı başlar.  6 

Başlangıç saatini söylerim. 1 

Tüm çocuklar gelince nerede oynayacaklarını sorarım ve başlar. 1 

 

Tablo 17’ye göre bazı öğretmenlerin çocuklar kuruma geldiklerinde oyun zamanı başlattıkları, bir 

öğretmenin başlangıç saatini çocuklara söylediği, bir öğretmenin ise tüm çocuklar kuruma geldikten sonra 

nerede oynayacaklarını sorup daha sonra oyun zamanını başlattıkları görülmektedir. Diğer taraftan çalışma 

grubundaki 15 öğretmenden sadece 8’inin oyun zamanını başlatma ile ilgili ifadelerde bulundukları 

görülmektedir. Öğretmenlerin verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir: 

“Başlangıç, sınıfa gelir gelmezdir” (Ö6). 

“Sabah okula geldiklerinde direk serbest zaman” (Ö13). 
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Tablo 18. Öğretmenlerin Oyun Zamanındaki Bitiş Saatlerini Belirtmelerine İlişkin Durumlar 

Kategori  f 

Toplanma müziği başlayınca toplanıyorlar.  10 

5-10 dk sonra toplanmaya başlayacağımızı hatırlatırım. 3 

Toplanma zamanına çocuklarla karar veririz. 3 

Ellerimi çırparım/Zil ile haber veririm.  2 

Kahvaltıdan sonra toplanacaklarını kendileri biliyorlar. 1 

 

Tablo 18’e göre öğretmenlerin birçoğunun oyun zamanının bitişini müzikle çocuklara belirttikleri 

görülmektedir. Bazı öğretmenlerin ise 5-10 dakika sonra toplanmaya başlandığını hatırlatma, toplanma 

zamanını çocuklarla birlikte karar verme, ellerini çırparak ya da zil çalarak haber vererek oyun zamanındaki 

bitiş saatlerini belirttikleri, bir öğretmenin ise herhangi bir yönlendirmede bulunmadığı çocukların oyun 

zamanının bitişini kendilerinin bildiğini ifade ettiği saptanmıştır. Öğretmenlerin verdikleri yanıtlardan bazıları 

şöyledir: 

“Toplanma zamanı için şarkımız var. Onu açtığımızda toplanmaya başlıyorlar” (Ö4). 

“En baştan beri müzikle toplanıyorlar” (Ö10). 

“10 dakika içerisinde işlerinizi bitirmeye başlayın dediğimde yavaş yavaş hızlandırıyorlar” (Ö14). 

“Her 10 dakikada bir, yarım saat kala başlayıp kalan sürelerini söylüyorum. Bazen uzatma istekleri 

oluyor, hep birlikte değerlendirip karar alıyoruz” (Ö15). 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Okul öncesi öğretmenlerin “oyun zamanı” hakkındaki görüşlerini incelemek amacıyla gerçekleştirilen 

bu çalışmaya 15 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 

45 dk.- 1 saat arasında her gün oyun zamanına yer verdikleri, bu süreçte çoğunlukla çocukları gözlemledikleri, 

oyun zamanı etkinliğini gerçekleştiremedikleri günlerde çocukların diğer etkinliklere adapte olamadıkları, 

öğretmenlerin hepsinin oyun zamanını gerekli gördükleri, oyun zamanının çocukları geliştirmesi, sosyal 

becerilerini desteklemesi, enerjilerini atmalarını sağlamaları, duygu ve düşüncelerini rahat ifade etmeleri 

açısından önemli olduğu, çocukların tamamının oyun zamanında istedikleri öğrenme merkezlerinde 

arkadaşlarıyla oyun oynadıkları saptanmıştır. Ancak öğretmenlerin oyun zamanında yaptıkları uygulamalara 

ilişkin ifadeleri göz önünde bulundurulduğunda bazı öğretmenlerin görüşleri ile uygulamaları arasında 

tutarsızlıklar olduğu görülmüştür. Oyun zamanının çocukları geliştirmesi açısından Uyanık Aktulun ve İnal 

Kızıltepe (2018) tarafından yapılan araştırmada, öğrenme merkezlerinde çocukların oynamalarının, çocukların 

dil, okuryazarlık ve matematik becerilerini geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda çocukların oyun 

zamanında öğrenme merkezlerinde kendi seçimleri doğrultusunda oyunlar oynamalarının gelişimlerini 

desteklemek açısından önemli olduğu söylenebilir.  

Öğretmenlerin oyun zamanında öğrenme merkezlerine ek materyaller koyma, masalara etkinlikler 

hazırlama, öğrenme merkezlerini ayırma, çevreyi düzenleme, çocukların istedikleri malzemeleri hazırlama ve 

geçici öğrenme merkezleri oluşturma gibi çalışmalar yaptıkları, bazı öğretmenlerin ise dolaplar duvara sabit 

olduğundan ya da sınıf küçük olduğundan oyun zamanına yönelik sınıfta düzenlemeler yapmadıklarını 

belirttikleri görülmüştür. Okul öncesi eğitim kurumlarında bulunan öğrenme merkezlerindeki uygulamaların 

incelenmesine ilişkin yapılan bir araştırma sonucunda, çalışmaya katılan öğretmenlerin öğrenme merkezlerini 
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düzenleme ve kullanımına ilişkin beceri düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Metin, 2017). 

Çelebi Öncü (2017) tarafından yapılan bir araştırmada da çocukların kendi yapılandırdıkları merkezlerde aktif 

olarak oynadıkları süreler incelendiğinde sürelerin ilk haftadan sonra düşmeye başladığı gözlemlenmiş ve 

merkezin zaman içerisinde yeni materyallerle zenginleştirilmediği için çocukların ilgisinin de azalmış 

olabileceği belirtilmiştir. Çocuklara çeşitli seçenekler sunabilmek için, öğretmen seçimlerin önemini anlamalı 

ve sınıfta çeşitli etkinlik ve davranışlara istekli katılım konusunda yöntem geliştirme ve uygulayabilme 

yeteneğine sahip olmalıdır (Uyanık Aktulun vd., 2018). Bu noktadan hareketle öğrenme merkezlerinin işlevsel 

ve faydalı bir şekilde kullanılmasında öğretmenlerin yapacakları uygulamaların ve düzenlemelerin önemli 

olduğu düşünülmektedir. 

Bu araştırmada çocukların tamamının öğrenme merkezlerinde istedikleri materyallerle oynadıkları, 

büyük bir çoğunluğunun oyun zamanında evcilik ve blok merkezini tercih ettikleri, bu farklılığın cinsiyet, yaş 

ve bireysel/grup olarak oynamalarından kaynaklandığı, öğretmenlerin tamamının oyun zamanında kuralların 

olduğunu belirttikleri ve büyük çoğunluğunun çocukların birbirlerine zarar vermemeleri ve öğrenme 

merkezlerinde oynayacak çocuk sayısına ilişkin kurallar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada yer alan 

öğretmenlerden 12’si çocukların en çok tercih ettiği merkezin “evcilik köşesi” olduğunu ifade etmiştir. MEB 

2013 Okul Öncesi Eğitim Programında evcilik köşesi “dramatik oyun merkezi” olarak değiştirilmiş olmasına 

rağmen 8 öğretmenin “evcilik köşesi” ifadesini,  4 öğretmenin “dramatik oyun merkezi ” ifadesini kullandığı 

görülmüştür. Bu durumun öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin fazla olmasından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir.  

 Öğretmenlerin ve çocukların oyun zamanında neler yaptığını belirlemeye yönelik gözlem 

yönteminin kullanıldığı çalışmalar 

 Çocukların oyun zamanı ve öğrenme merkezleri ile ilgili görüş ve önerilerini belirlemeye 

yönelik çalışmalar yapılabilir.  

 Bu çalışmadaki öğretmenlerin tamamı kadındır ve lisans mezunudur. Erkek okul öncesi 

öğretmenlerinin ve farklı öğrenim düzeyindeki öğretmenlerin oyun zamanı hakkındaki 

görüşlerini belirlemeye yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Türkiye, bulunduğu bölge ve coğrafi konumu nedeniyle çevresinden sürekli göç alan bir ülkedir. 

Özellikle son yıllarda Orta Doğu’da yaşanan kargaşa ve savaşlardan dolayı yaşadıkları yerleri terk ederek 

ülkemize göç eden kişi sayısı oldukça artmıştır. Bu göçler birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Göçlerle 

birlikte karşı karşıya kalınan sorunlardan biri de çocukların ve gençlerin ülkelerinde eğitim haklarından mahrum 

kalmalarıdır. Bu sebeple ülkemizdeki okullarda eğitim görmeye başlayan birçok yabancı uyruklu öğrenci vardır. 

Ancak bu süreçte çeşitli sorunlar da yaşanmaktadır. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı, yabancı uyruklu 

ortaokul öğrencilerinin öğretimleri sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. 

Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması sürecinde 

çeşitli veri kaynakları kullanılarak keşfedici bir yaklaşım kullanılır. Durum çalışması üzerinde çalışılan olgunun 

keşfedilmesini kolaylaştırır. Araştırmanın çalışma grubu, Sivas il merkezinde bulunan ve yabancı uyruklu 

öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu 4 ortaokulda görev yapan 20 öğretmenden oluşmaktadır. Öğretmenlerin 

araştırmaya dâhil edilmesinde gönüllülük esas alınmıştır. Örneklem seçiminde benzeşik örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak beş yarı yapılandırılmış sorudan oluşan bir görüşme formu 

kullanılmıştır. Görüşme formu öğretmenlerin yabancı uyruklu ortaokul öğrencilerinin öğretimi sürecinde 

karşılaştıkları sorunlara ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüşlerini belirlemeye dönük sorulardan 

oluşmaktadır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi 

yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma ile öğretmenlerin yabancı uyruklu ortaokul öğrencilerinin karşılaştıkları 

temel sorunların, dil yetersizlikleri, ailesel ve çevresel faktörler, davranış sorunları ile okul ve sınıf içi uyum 

problemleri olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulgularına dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Yabancı uyruklu öğrenci, Ortaokul, Ortaokul öğrencisi 

ABSTRACT 

Turkey is a country which is exposed to continuous migration around the area due to its geographical 

location. Especially in recent years due to the turmoil and wars in the Middle East, the number of people who 

have left their places has increased considerably. These migrations bring many problems. One of the problems 

faced during immigration is that children and young people are deprived of their right to education in their 

country. For this reason, there are many foreign students who start to study in schools in our country. However, 

there are various problems in this process. In this respect, the aim of this study is to determine the views of 

teachers about the problems encountered during the teaching process of foreign students. The case study, which 

is one of the qualitative research designs, was used in the study. An exploratory approach is used during case 

study process using various data sources. The case study facilitates the exploration of the case being studied. The 

study group of the study consisted of 20 teachers working in 4 secondary schools in the city center of Sivas with 

a high number of foreign students. Volunteer teachers were included into the research. Simulated sampling 

method was used for sample selection. In the research, an interview form consisting of five semi-structured 

questions was used as a data collection tool. The interview form consists of questions to determine the views of 
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the teachers about the problems they face during the teaching process of the secondary school students and the 

solution of these problems. In the evaluation of the research data, content analysis method was used in 

accordance with the qualitative research design. It was determined that the main problems faced by the foreign 

secondary school students of the teachers were language deficiencies, familial and environmental factors, 

behavioral problems, and school and classroom adaptation problems. Various recommendations are made based 

on the research findings. 

Key Words: Foreign Students, Secondary school, Secondary school student 

1. GİRİŞ 

Türkiye, bulunduğu bölge ve coğrafi konumu nedeniyle çevresinden sürekli göç alan bir 

ülkedir. Özellikle son yıllarda Orta Doğu’da yaşanan kargaşa ve savaşlardan dolayı yaşadıkları yerleri 

terk ederek ülkemize göç eden kişi sayısı oldukça artmıştır. Bu göçler birçok sorunu da beraberinde 

getirmektedir. Göçlerle birlikte karşı karşıya kalınan sorunlardan biri de çocukların ve gençlerin 

ülkelerinde eğitim haklarından mahrum kalmalarıdır. Bu sebeple ülkemizdeki okullarda eğitim 

görmeye başlayan birçok yabancı uyruklu öğrenci vardır.  

Eğitim bireylerin bulundukları topluma adapte olmasının en temel gereksinimidir. Bir 

gereksinim olmasının daha da ötesinde koruyucu bir özellik taşıyan eğitim, öğrencilerin kendilerini 

değerli hissetmelerini, sosyal ilişkilerini geliştirmelerini, bir yetişkinin denetiminde olmalarını ve belli 

zamanlarda belli bir kitleye erişebilmelerini sağlar (Nicolai ve Triplehorn, 2003; Berry, 1997). 

Nitelikli bir eğitim, çocukları her türlü istismardan korur. Bununla birlikte çocukların yeteneklerinin 

gelişimini sağladığı gibi psikolojik ve sosyal açıdan da iyileşmelerine büyük katkı sağlar (Ferris ve 

Winthrop, 2010). Yabancı uyruklu öğrenciler için de bu iyileştirme ve geliştirme çabaları büyük önem 

taşımakta olup özellikle onlar için farklı ve onlara uygun öğretim ve uyum programları 

hazırlanmalıdır. Hazırlanacak programın dil ve okuma yazma becerilerini en üst sıralarda kapsayıp 

tasarlanması gerekmektedir. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde eğitim görebilmeleri için başta dil eğitimi olmak 

üzere onlara uygun öğretim programlarının hazırlanamamasından kaynaklanan birçok sorun 

yaşanmaktadır. Eğitimin bireyin toplumun bir ferdi olmasının yanında insani değerleri de kazanmasını 

amaçladığını göz önüne aldığımızda, yabancı uyruklu bu öğrencilerin hayatlarını idame ettirebilmeleri 

ve yaşadıkları sorunları çözebilmeleri için yaşadıkları toplumun dili olan Türkçeyi iyi öğrenmeleri 

gerekmektedir (Parekh, 2002’den akt. Arı, 2010). Sadece aile bireylerinden öğrenilen ve gerekli 

şekilde doğru bir eğitimle desteklenmeyen ana dilin üzerine okul döneminde öğrenilmeye çalışılan 

Türkçe, bireyin birçok problem yaşamasına neden olabilmektedir (Smith ve Domico, 1996). Tüm bu 

olumsuz durumlar düşünüldüğünde öğrencilerin gerek akademik başarılarında gerekse sosyal 

hayatlarında oldukça büyük sorunlar oluşmaktadır. Bu sorunların kendini en çok gösterdiği yer ise 

eğitim kurumları olan okullardır.  

Okullarda bu öğrenciler için uygun akademik ortamların oluşturulabilmesi, doğru ve etkili 

programların hazırlanması ile mümkündür. Bu programların hazırlanması için ise öncelikle bu 

öğrencilerin okul ortamına uyumları sağlanmalı ve öğretimlerinde karşılaşılan duyuşsal ve bilişsel 

problemlerin çözülmesi gerekmektedir.  
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Karatzias, Papadioti Athanasiou, Power ve Swanson’a (2001) göre okul yaşam kalitesi, 

çocukların genel olarak iyi olma durumlarının bir yansımasıdır ve çocukların okul ortamına 

karışmaları ve bu ortamla bütünleşmelerinden oluşan genel bir iyilik durumu olarak ifade edilebilir. 

Benzer şekilde Alantar ve Maner’a (2008) göre bağlanma kuramı, bireylerin çevresindekilerle sağlam 

duygusal ilişkiler geliştirme eğilimini ve istenmeyen ayrılıklar ve kayıp durumlarında gelişen kaygı, 

kızgınlık, depresyon gibi duygusal sıkıntıları açıklar. Kısacası bireylerin içerisinde bulundukları 

ortamla bütünleşmeleri ve bağlanmaları, büyük ölçüde kendilerini ne kadar o ortama ait hissettikleri 

ile ilgilidir. 

Bu doğrultuda öğrencilerin karşılaştıkları sorunları ne ölçüde okul ve sınıf ortamına taşıdıkları 

ve bu durumun öğretim ortamlarını nasıl sorunlarla karşı karşıya bıraktığı araştırılmayı gerektiren bir 

durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple araştırmanın amacı, yabancı uyruklu ortaokul 

öğrencilerinin öğretimleri sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, yabacı uyruklu ortaokul öğrencilerinin öğretimleri sürecinde 

karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Belirlenen bu genel amaç 

doğrultusunda öğretmenlerin, veliden, öğrenciden kaynaklı sorunlara ve bu sorunlara dair önerilerine 

ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

2. YÖNTEM  

2.1. Araştırma Modeli 

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada durum çalışması deseni dikkate 

alınmıştır. Durum çalışmasının en önemli özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine incelenmesidir. 

Bir duruma etki eden faktörler bütüncül bir yaklaşımla incelenir ve ilgili duruma olan etkileri ve ilgili 

durumdan nasıl etkilendikleri üzerinde ayrıntılı bir şekilde ele alınır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

 2.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Çalışma grubu, Sivas il merkezinde bulunan ortaokullarda görev yapan 20 matematik 

öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma Sivas il merkezindeki 4 ortaokula yürütülmüştür. 

Öğretmenlerin seçiminde gönüllülük esas alınmıştır. Örneklem seçiminde benzeşik örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Örneklem kapsamına alınan okullar yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun olarak 

öğrenim gördüğü okullar arasından seçilmiştir. Okulların yabancı uyruklu öğrenci sayılarına göre 

belirlenmesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri 

esas alınmıştır. Tablo 1'de seçilen öğretmenlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. 
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Tablo 1. Öğretmenlere İlişkin Kişisel Bilgiler. 

Cinsiyet f % 

Kadın 14 70 

Erkek 6 30 

Mesleki Kıdem f % 

1-5 yıl arası                2 10 

6-10 yıl arası               8 40 

11-15 yıl arası        7 35 

16-20 yıl arası            2 10 

21-25 yıl arası             0 0 

26 ve üzeri yıl                1 5 

Toplam 37 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde; katılımcıların 14'ünün kadın, 6'sının erkek olduğu görülmektedir. 

Mesleki kıdem değişkenine bakıldığında; öğretmenlerin çoğunluğu % 40’ı , 6-10 yıl arası, % 35'i, 11-

15 yıl arası, %10'u, 1-5/ 16-20 ve %5'i, 26 yıl ve üzeri kıdeme sahip olduğu görülmektedir. Bu 

doğrultuda katılımcıların kişisel bilgilerinden çoğunluğunun kadın öğretmenlerden ve 6-10 yıl 

arasında mesleki kıdeme sahip genç öğretmenlerden oluştuğu görülmektedir. 

2.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması  

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış beş sorudan oluşan bir görüşme 

formu kullanılmıştır. Görüşme formu öğretmenlerin yabancı uyruklu ortaokul öğrencilerinin 

öğretimleri sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Görüşme nitel araştırma 

yöntemlerinden biri olan durum çalışmalarının başlıca veri toplama aracıdır (Yıldırım ve Şimşek, 

2006). Hazırlanan taslak görüşme formu soruları; uzmanlar tarafından içerik, amaca uygunluk, dil ve 

anlatım unsurları gözetilerek ayrıntılı olarak incelenmiştir. İlgili uzmanlardan gelen geri bildirimler 

doğrultusunda görüşme soruları yeniden düzenlenmiştir. Düzenlenen görüşme formu için pilot 

uygulama, araştırmanın katılımcıları arasında yer almayan öğretmenler ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

pilot uygulama sürecinde elde edilen geri bildirimler doğrultusunda görüşme formu yeniden 

düzenlenmiştir. Veri toplama sürecinde görüşme yapılacak katılımcılar belirlenmiş, katılımcılara 

araştırma konusu hakkında bilgi verilmiş ve kişisel bilgilerinin saklı tutulacağı belirtilmiştir. Böylece 

katılımcıların rahat, samimi ve doğru şekilde sorulara yanıt vermelerine olanak tanınmıştır. Ayrıca 

görüşme sırasında araştırmacı tarafından açıklayıcı ifadelere yer verilmiştir. Bu durum, yarı 

yapılandırılmış görüşmelerin daha esnek olması gerekliliği ile ilgilidir.  

Araştırma sürecinde elde edilen tüm veriler; araştırmacılar ve nitel araştırma yöntemlerine 

hâkim bir öğretim üyesi tarafından değerlendirip, ayrı ayrı kodlanmış ve tüm kodlamalar arasında 

genel anlamda görüş birliği sağlanmıştır. Nitel verilerin analizinde, hem tekrar gözden geçirme hem de 

uzman görüşü alma; verilerin üzerinde tekrar tekrar düşünülmesini, aralardaki boşlukların 

kapanmasını, daha derin ve güçlü fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Lichtman, 2006). 

Araştırmanın dış güvenirliğini sağlamak için, süreç içinde elde edilen ham veriler ve kodlamalar 

ilgililerin inceleyebilmelerine imkân sunmak için araştırmacılar tarafından saklanmaktadır (Yıldırım 

ve Şimşek, 2006).  
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2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak elde edilen verilerin değerlendirilmesinde 

nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. İçerik analizinin ilk 

aşaması, verilerin kodlanmasıdır. Bu aşamada araştırmacı, elde ettiği verileri inceler, anlamlı 

bölümlere ayırır ve bu bölümleri açıklayıcı küçük veri parçalarını bulmaya çalışır. Kendi içinde 

anlamlı bir bütün oluşturan bu bölümler, isimlendirilir yani kodlanır (McMillan ve Schumacher, 2006; 

Yıldırım ve Şimşek, 2006). İkinci aşamada, kodlanan bu verileri belirli kategoriler altında toplayabilen 

ve genel düzeyde açıklayabilen temalar bulunur. Burada temalar altında yer alan verilerin anlamlı bir 

bütün oluşturup oluşturmadığı yani iç tutarlığını, temaların tümünün elde edilen verileri anlamlı bir 

şekilde açıklayıp açıklamadığı yani dış tutarlılığını yansıtır. Üçüncü aşamada, elde edilen veriler 

düzenlenir ve okuyucunun anlayabileceği bir dille tanımlanır. Son aşamada ise araştırmacı tarafından 

ayrıntılı olarak tanımlanan ve sunulan veriler yorumlanır. Araştırmacı bu aşamada; topladığı verilere 

anlam kazandırmalı, ilişkileri açıklamalı, neden-sonuç ilişkileri kurmalı, bulgulardan sonuç çıkarmalı 

ve sonuçların önemine ilişkin açıklamalar yapmalıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu aşamalar 

doğrultusunda, mevcut araştırmada da ilk olarak elde edilen veriler kodlanmış ve anlamlı bölümlere 

ayrılarak açıklayıcı küçük veri parçaları oluşturulmuştur.  Daha sonra verilere ait iç ve dış tutarlık 

belirlenerek analize devam edilmiştir. Son olarak elde edilen veriler okuyucuların anlayabileceği 

şekilde düzenlenip yorumlanarak analiz sonlandırılmıştır. 

3.BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulgulara ilişkin veriler yer almaktadır. 

3.1.Yabancı Ülkelerden Gelen Öğrencilerin Ülkelerine Göre Dağılımlarına İlişkin 

Öğretmen Görüşleri 

“Okulunuzda hangi yabancı ülkelerden öğrenciler bulunmaktadır ve bunların ülkelerine göre 

dağılımı nasıldır?” sorusuna ilişkin öğretmenlerin yapmış oldukları yüklemeler Tablo 2’de 

özetlenmiştir. 

Tablo 2. Yabancı Ülkelerden Gelen Öğrencilerin Ülkelerine Göre Dağılımlarına İlişkin Öğretmen 

Görüşleri 

Ülkeler  f 

Afganistan 71 

İran  5 

Suriye  3 

Irak  2 

TOPLAM  

 

Yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin ülkelerine göre dağılımlarına ilişkin sonuçların 

incelendiği Tablo 2’de, araştırma yapılan okullarda 71’i Afganistan, 5’i İran, 3’ü Suriye ve 2’si Irak 

olmak üzere toplam 81 öğrenci bulunmaktadır.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin bu alt temaya ilişkin olarak verdikleri cevaplardan bazıları 

aşağıda sıralanmıştır: 
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(Gr-Ö17-K) ‘Okulumuzda Afganistan ve İran’dan gelen öğrencilerimiz vardır. Bunlardan 18 

tanesi Afganistan, 3 tanesi de İran’dan gelmektedir.’ 

(Gr-Ö13-K) ‘En çok Afganistan’dan gelen öğrenciler bulunmakta bu Afgan öğrencileri 

sırasıyla İran, Irak, Suriye ve Pakistan ülkelerinde gelen öğrenciler izlemektedir. 

3.2.Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okul Ortamı Ve Sınıf İle Uyumlarına İlişkin 

Öğretmen Görüşleri 

“Okulunuzdaki yabancı uyruklu öğrencilerin okul ortamı ve sınıf ile uyumlarına ilişkin 

görüşleriniz nelerdir?” sorusuna ilişkin öğretmenlerin yapmış oldukları yüklemeler Tablo 3’te ve 

Tablo 4’te özetlenmiştir. 

Tablo 3. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okul Ortamı Ve Sınıf İle Uyumlarına İlişkin Öğretmen 

Görüşleri 

Alt Temalar f 

Okul ortamı ve sınıf ile uyum sağlamış durumda olanların  

Akademik başarıları yüksek düzeyde 10 

Dil sorununu aşmış durumdalar  8 

Arkadaşlık ilişkileri yüksek düzeyde  7 

Kurallara uyumlu davranışlar göstermekteler 7 

Derse ve etkinliklere katılıma istekliler 4 

Okuma –yazma becerilerini kazanmış durumdalar 3 

Kendilerini toplumun bir ferdi olarak görmekteler  3 

İletişim becerileri gelişmiş durumda 2 

Hassas ve çekingen yapıdalar 2 

Yardımseverler  1 

Ailevi problemleri az  1 

TOPLAM 48 

 

Tablo 3 incelendiğinde, Yabancı uyruklu öğrencilerin okul ortamı ve sınıf ile uyumlarına 

ilişkin öğretmen görüşlerinin okul ortamı ve sınıf ile uyum sağlamış durumda olanlarına ait 11 alt 

temadan oluştuğu ve özelliklerinin; Akademik başarıları yüksek düzeyde, Dil sorununu aşmış 

durumdalar, Arkadaşlık ilişkileri yüksek düzeyde, Kurallara uyumlu davranışlar göstermekteler, 

Derse ve etkinliklere katılıma istekliler, Okuma –yazma becerilerini kazanmış durumdalar, Kendilerini 

toplumun bir ferdi olarak görmekteler, İletişim becerileri gelişmiş durumda, Hassas ve çekingen 

yapıdalar, Yardımseverler, Ailevi problemleri az şeklinde sıralandığı görülmüştür. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin bu alt temaya ilişkin olarak verdikleri cevaplardan bazıları aşağıda sıralanmıştır: 

(Gr-Ö7-K) ‘Türkçeyi iyi derecede bilen öğrencilerin sınıf ile daha olumlu iletişim kurduğu 

görüşündeyim.  Dilimizi etkili şekilde kullanabilen öğrenciler sorunlarını konuşarak çözebilmekte ve 

daha güçlü arkadaşlık bağları kurabilmekte. Sınıf tarafından benimsenen öğrencilerin ise okul ve ders 

başarısı da artmakta.’ 

(Gr-Ö14-K) ‘Okulumuzda okul ve sınıf ortamına uyum sağlamış olan öğrencilerde Türkçe 

okuma yazma ve anlama problemi bulunmamakta. Arkadaş ilişkilerinde hiçbir sorun yaşamamaktadır. 

Kendilerini bu toplum bir ferdi olarak görebilmektedir.’ 
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Tablo 4. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okul Ortamı Ve Sınıf İle Uyumlarına İlişkin Öğretmen 

Görüşleri 

Alt Temalar f 

Okul ortamı ve sınıf ile uyum sağlayamamış durumda olanların  

Disiplin dışı davranmaktalar 9 

Arkadaşlık ilişkileri zayıf 9 

Çekingen ve içine kapanık yapıdalar  9 

Dil sorunu yaşamaktalar 8 

Akademik başarıları düşük 7 

Sınıf içi etkinliklere ve derse katılımları düşük 6 

Okuma yazma bilmiyorlar 5 

Ödev ve sorumluluklardan kaçma 3 

Ailevi problemleri var 2 

Temizlik ve özbakım becerileri zayıf 1 

Savaş ve göç ortamına şahit olmuş durumdalar 1 

Aidiyet problemleri var 1 

TOPLAM 61 

 

Tablo 4 incelendiğinde, Yabancı uyruklu öğrencilerin okul ortamı ve sınıf ile uyumlarına 

ilişkin öğretmen görüşlerinin okul ortamı ve sınıf ile uyum sağlayamamış durumda olanlarına ait 12 alt 

temadan oluştuğu ve özelliklerinin; Disiplin dışı davranmaktalar, Arkadaşlık ilişkileri zayıf, Sınıf içi 

etkinliklere ve derse katılımları düşük, Okuma yazma bilmiyorlar, Ödev ve sorumluluklardan kaçma, 

Ailevi problemleri var, Temizlik ve özbakım becerileri zayıf, Savaş ve göç ortamına şahit olmuş 

durumdalar ve Aidiyet problemleri var şeklinde sıralandığı görülmüştür. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin bu alt temaya ilişkin olarak verdikleri cevaplardan bazıları aşağıda sıralanmıştır: 

(Gr-Ö2-K) “Afgan öğrencilerin okul ortamı ve sınıfa uyum sağlayamadıklarını düşünüyorum. 

Türkçeyi tam öğrenmeden okuma yazma becerisi kazanmadan doğrudan ortaokula alınmasının uygun 

bulmuyorum. Sınıf ortamına uyum sağlayamadıkları için bir süre sonra davranış sorunları ortaya 

çıkmaktadır. Sınıfta yapılan eğitim ve öğretim faaliyetlerini algılayamadıkları için derse 

katılmamaktadırlar ve bu yüzden sıkılan öğrenciler ders düzenini bozmaktadırlar. Ayrıca giyim kuşam 

hijyen gibi günlük yaşamın gereklerinde tam yerine getirmemektedirler.” 

(Gr-Ö15-K)“Türkçe bilmeyen öğrenciler okula uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Bazı 

öğrenciler Türkçe bilmediği gibi öğrenmeye de açık olmuyorlar. İçine kapanıyorlar bazıları. Hiç 

kimse ile görüşmezken bir kısmı da Türkçe bilmediği için canları sıkılıyor yaramazlık boyutunda 

hareketli davranışları olabiliyor.” 

3.3.Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınıf İçi Etkinliklere Ve Derse Katılımları Hususunda 

Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri 

“Okulunuzdaki yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf içi etkinliklere ve derse katılımları 

hususunda karşılaştığınız sorunlar nelerdir?” sorusuna ilişkin öğretmenlerin yapmış oldukları 

yüklemeler Tablo 5’te özetlenmiştir. 
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Tablo 5. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınıf İçi Etkinliklere Ve Derse Katılımları Hususunda 

Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri 

Alt Temalar f 

Dil bilmeme 15 

Akademik başarıları düşük 12 

Sınıf içi etkinliklerde ilgisizlik ve disiplinsizlik 12 

İçine kapanıklık ve çekingenlik 7 

Hazırbulunuşlukları düşük  6 

Derslere karşı isteksizlik 6 

Okuma-yazma becerileri düşük 3 

Sadece yabancı uyruklular ile arkadaşlık kurma  3 

Sadece İngilizce dersinde yüksek başarı  3 

Beslenme yetersizliği ve temizlik sorunları  2 

TOPLAM 69 

 

Tablo 5 incelendiğinde, yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf içi etkinliklere ve derse katılımları 

hususunda öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşlerinin 10 alt temadan oluştuğu ve 

bunların; Dil bilmeme, Akademik başarıları düşük, Sınıf içi etkinliklerde ilgisizlik ve disiplinsizlik, 

İçine kapanıklık ve çekingenlik, Hazırbulunuşlukları düşük, Derslere karşı isteksizlik, Okuma-yazma 

becerileri düşük, Sadece yabancı uyruklular ile arkadaşlık kurma, Sadece İngilizce dersinde yüksek 

başarı ve Beslenme yetersizliği ve temizlik sorunları şeklinde sıralandığı görülmüştür. Araştırmaya 

katılan öğretmenlerin bu alt temaya ilişkin olarak verdikleri cevaplardan bazıları aşağıda sıralanmıştır: 

(Gr-Ö6-E) “Dil bilmeyen öğrencilerin katılımı çok düşük seviyede dil bilen ve iletişim sorunu 

olmayanlarda ise çoğunluk yine akademik olarak başarısız. Öğrencilerin çoğu sosyal ilişkilerinde de 

kendileriyle benzer özellik taşıyanlarla birlikte hareket ediyor. Özellikle dil sorun yaşayan 

öğrencilerde içe kapanıklık kimseyle konuşmama soru sormama gibi sorunlar mevcut.” 

(Gr-Ö13-K)“ Bu öğrencilerden Türkçeyi tam ve düzgün şekilde okuyup yazabilenler ile aile 

ve ekonomik durumu iyi olanların derse katılımları iyi ve bir sorun yaşanmamaktadır. Ancak Türkçeyi 

tam olarak okuyup yazamayanların derse katılımları neredeyse yok düzeydedir ve sınıfta genellikle 

yalnızlığı tercih etmekte sadece kendi ülkelerinden gelenlerle konuşmaktadırlar.” 

3.4.Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Öğretimini Sürecinde Ailelerinin Olumlu/Olumsuz 

Tutum Ve Davranışlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri 

“Okulunuzdaki yabancı uyruklu öğrencilerin öğretimini sürecinde ailelerinin olumlu/olumsuz 

tutum ve davranışlarına ilişkin görüşleriniz nelerdir?” sorusuna ilişkin öğretmenlerin yapmış oldukları 

yüklemeler Tablo 6’da özetlenmiştir. 

Tablo 6. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Öğretimini Sürecinde Ailelerinin Olumlu/Olumsuz Tutum Ve 

Davranışlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Aileler  f 

Okula gelmiyor ve veli toplantılarına katılmıyorlar  14 

Çocuklarına karşı ilgisizler  11 

Dil bilmediklerinden iletişim kurulamıyor 11 

Çocuklarını önemsiyorlar 4 

Çocuklarının kişisel bakımlarına özensizler 2 
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Sadece okul idaresi ile görüşmekteler 2 

Çocuk sayıları fazla 1 

Tercüman ile iletişim kurulmakta 1 

TOPLAM 46 

 

Tablo 6 incelendiğinde, yabancı uyruklu öğrencilerin öğretimini sürecinde ailelerinin 

olumlu/olumsuz tutum ve davranışlarına ilişkin görüşlerinin 8 alt temadan oluştuğu ve bunların; Okula 

gelmiyor ve veli toplantılarına katılmıyorlar, Çocuklarına karşı ilgisizler, Dil bilmediklerinden iletişim 

kurulamıyor, Çocuklarını önemsiyorlar, Çocuklarının kişisel bakımlarına özensizler, Sadece okul 

idaresi ile görüşmekteler, Çocuk sayıları fazla ve Sadece yabancı uyruklular ile arkadaşlık kurma, 

Sadece İngilizce dersinde yüksek başarı ve Tercüman ile iletişim kurulmakta şeklinde sıralandığı 

görülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenlerin bu alt temaya ilişkin olarak verdikleri cevaplardan 

bazıları aşağıda sıralanmıştır: 

(Gr-Ö6-E) “Ailelerdeki dil sorunu daha üst seviyede. Ailelerin çocuklarıyla ilgilenme 

seviyeleri düşük düzeyde okula gelerek öğrencinin durumunu soran çok az veli bulunmakta. Bunun 

yanı sıra aileler çocuklarının kişisel bakımlarına dikkat etmemekte.” 

(Gr-Ö20-K)“ Yabancı uyruklu öğrencilerin ailelerinde genellikle çocuk sayısı fazla olduğu 

için öğrencilerin ders durumlarıyla sosyal ilişkilerinde sorun olup olmamasıyla ilgilenmiyorlar. Pek 

çok yabancı uyruklu veli Türkçe bilmiyor. Öğretmenlerle iletişime geçememe nedenlerinden bir de bu. 

Çoğu bizimle bilgi alışverişinde bulunmuyor. Ya çekingen ya da ilgisiz davranıyor. 

3.5.Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınıf İçi Uyumlarının Sağlanması Ve Öğretime 

Katılma Düzeylerinin Arttırılması İçin Öğretmenlerin Önerileri 

“Yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf içi uyumlarının sağlanması ve öğretime katılma 

düzeylerinin arttırılması için önerileriniz nelerdir?” sorusuna ilişkin öğretmenlerin yapmış oldukları 

yüklemeler Tablo 7’de özetlenmiştir. 

Tablo 7. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınıf İçi Uyumlarının Sağlanması Ve Öğretime Katılma 

Düzeylerinin Arttırılması İçin Öğretmenlerin Önerileri 

Öneriler   f 

Dil eğitimi verilmeli 11 

Oryantasyon sonrası okula başlatılmalı 6 

Okul –Aile işbirliği sağlanmalı 4 

Aileler için uyum eğitimleri düzenlenmeli 4 

Bu öğrencilere farklı bir sınıfta ayrı eğitim verilmeli 4 

Psikolojik ve duyuşsal anlamda destek verilmeli 4 

Okuma yazma kursları açılmalı 3 

Öğretmenlere yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim verilmeli 1 

Bu öğrencilerin sosyal aktivitelere katılımları arttırılmalı 1 

TOPLAM 35 

 

Tablo 7 incelendiğinde, yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf içi uyumlarının sağlanması ve 

öğretime katılma düzeylerinin arttırılması için öğretmenlerin önerilerinin 9 alt temadan oluştuğu ve 

bunların; Dil eğitimi verilmeli, Oryantasyon sonrası okula başlatılmalı, Okul –Aile işbirliği 

sağlanmalı, Aileler için uyum eğitimleri düzenlenmeli, Bu öğrencilere farklı bir sınıfta ayrı eğitim 
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verilmeli, Psikolojik ve duyuşsal anlamda destek verilmeli, Okuma yazma kursları açılmalı, 

Öğretmenlere yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim verilmeli ve Bu öğrencilerin sosyal aktivitelere 

katılımları arttırılmalı şeklinde sıralandığı görülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenlerin bu alt 

temaya ilişkin olarak verdikleri cevaplardan bazıları aşağıda sıralanmıştır: 

(Gr-Ö5-K) “Öğrencilerin sınıfa ve okula alışabilmesi gerekiyor öncelikle. Devamsızlık yapan 

okula canı istediği zaman gelen, geldiğinde sadece sınıfta oturan, hiçbir amacı olmayan bir 

öğrenciden beklentide bulunmak çok zor. Bu durumda kesinlikle velinin desteği olması gerekiyor. 

Öğretmenlerle ve okul idaresi ile iletişim halinde bulunması gerekiyor. Veli okula önem verecek 

öğrenci bu önemi anlayacak, sınıfa hazırbulunuşluğu, isteği ve azmi ile gelecek, öğretmenlerin desteği 

ile de başarı kendiliğinden gelecektir zaten.” 

(Gr-Ö15-K)“ Yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf içi uyumlarının sağlanması ve öğretime 

katılma düzeylerinin arttırılması için öğrencilerde temel seviyede dil eğitimi verilebilir. Böylece 

öğrenciler içine kapanıp sınıfta başarısız olmak zorunda kalmazlar.’ 

4.SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Yapılan çalışmada Sivas’ta görev yapan öğretmenlerin, yabancı uyruklu ortaokul 

öğrencilerinin öğretimleri sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri analiz edilmeye 

çalışılmıştır. Yapılan nitel analiz sonucunda; öğretmenlerin çoğunluğunun öğrenci ve velilerdeki dil 

probleminin akademik başarıyı ve sınıf içi katılımı olumsuz etkilediğini vurguladıkları görülmüştür. 

Alanyazın tarandığında yapılan çalışmaların çoğunda yine benzer şekilde dil probleminin vurgulandığı 

görülmüştür (Açık, 2008; Biçer, Çoban ve Bakır 2014; Candaş Karababa, 2009; Derman, 2010; 

Doğan, 1989).  

Öğretmen görüşlerinden elde edilen bir diğer önemli bulgu ise öğrencilerin çoğunluğunun 

okuma yazma bilmedikleri ve bu sebeple derslerde ilgisizlik ve isteksizlik olduğudan, disiplin dışı 

davranışlar sergilediklerine yönelik görüşleridir. Martín-Pastor, Gonzalez-Gil, Río, Robaina ve Castro 

(2013) yaptıkları çalışmada, yabancı uyruklu öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin kültürel 

farklılıklardan dolayı akranlarından farklı olduğunu ortaya koymuştur. Yabancı uyruklu öğrencilerin 

yaşadığı zorluklar ve okuma yazma becerilerinin yetersiz olması akademik başarılarını ve 

öğrenmelerini olumsuz etkilemektedir. Kesten, Kıroğlu ve Elma (2010) yabancı uyruklu üniversite 

öğrencilerinin dil ve eğitim sorunları üzerine çalıştıkları araştırmalarında; öğrencilerin Türkçeyi 

yeterince iyi bilmemelerinden dolayı okuma, yazma, konuşma ve dinleme noktasında sorunlar 

yaşadıklarını tespit etmişlerdir.  

Araştırma sonuçlarına göre yabancı uyruklu öğrencilerin ödev ve sorumluluklardan kaçtıkları, 

aile içi problemler yaşadıkları, beslenme/özbakım becerilerinde yetersizlik ve Türk öğrenciler ile 

kaynaşamayıp yabancı uyruklu öğrencilerle arkadaşlık kurma eğiliminde oldukları görülmektedir. 

Ayrıca okulda akranları ile nasıl iletişim kuracağını bilemeyen yabancı uyruklu öğrenciler yalnızlık ve 

dışlanmışlık yaşayabilmektedir. Kendilerine güven duyguları azalmış yabancı uyruklu öğrencilerin 

diğer öğrencilerden kendilerini soyutlanmış hissedebilmektedirler (Kirova, 2001; Uzun ve Bütün, 

2016). Duyuşsal özelliklerin akademik başarı üzerine etkisi düşünüldüğünde bu öğrencilerin akademik 

anlamda başarısız olmalarının sebepleri daha net anlaşılabilmektedir. Ayrıca öğrenme süreçlerinin en 
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önemli ayaklarından biri olan veli tutum ve davranışlarının yine yabancı uyruklu öğrenciler açışından 

bir olumsuz durum oluşturduğu ve bunun da öğrencilerin öğrenmelerini negatif yönde etkilediği ileri 

sürülebilir.  

Alanyazın incelendiğinde, yapılan çalışmaların daha çok ilkokul düzeyinden daha büyük bir 

yaş grubu ile ilgili olduğu ve hedef kitlenin daha çok Suriyeli öğrenciler ile kısıtlı kaldığı 

görülmektedir (Başak, 2011; Derman, 2010; Polat, 2012; Sarıtaş, Şahin & Çatalbaş, 2016; Topcuoğlu, 

2012). Türkiye’ de yaşayan ve eğitim gören ilkokul düzeyindeki yabancı uyruklu çocuklar üzerine 

yapılan çalışmalar yok denecek kadar azdır ve bu alanda yapılan çalışmalarda, öğrencilerin 

eğitimlerinde yaşadıkları sorunların temel nedenlerine ve MEB ve devlete yönelik herhangi bir öneriye 

yer verilmemektedir (Ciğerci ve Güngör, 2016; Er, Biçer ve Bozkırlı, 2012; Gürle, 2012; Özer, 

Komsuoğlu ve Ateşok, 2016; Polat, 2012; Sarıtaş vd.2016).  

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrencilerin öğretiminde 

karşılaştıkları sorunlara ilişkin getirdiği öneriler; dil eğitimi için kurs, başka bir sınıfta ayrı eğitim, aile 

ile iletişim ve aile eğitimi, öğretmen eğitimi ve sosyal aktivitelere katılım şeklindedir. Şimşek ve 

Öztürk (2016) Konya ilinde sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerine dair görüşlerini incelediği 

araştırmada da öğretmenler yaşanan sorunların çözümüne yönelik benzer öneriler getirmiştir ve 

yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine dair öğretmenler için hizmet içi eğitim kurslarına ihtiyaç 

olduğunu ifade etmiştir. Son olarak kendilerine yabancı bir ülkede yaşamaya başlayan bu öğrencilere 

sağlıklı bir eğitim verilebilmesi için yaşadıkları zorluklar da göz önünde bulundurulmalıdır (Seğal, 

Mayadas ve Elliott, 2006). Hazırbulunuşluk düzeylerine uygun olarak onlar için ayrı programlar 

hazırlanmalı ve öğretime ve topluma katılmaları sağlanmalıdır. 

5.ÖNERİLER 

 Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenciler için 

MEB bünyesinde Türkçe dil eğitimi kursu açılmalı. 

 Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve öğretiminin düzenlenmesi hususunda ilçe 

MEM’ler bünyesinde birimler oluşturulmalı ve bu birimlerde öğretmenler ve velilere eğitimler 

düzenlenmeli. 

 Yabancı uyruklu öğrencilerin topluma kazandırılmasın hususunda sosyolojik 

çalışmalar yapılmalıdır. 

 Yabancı uyruklu öğrencilerin öğretim süreçlerine ilişkin farklı boyutlarda daha fazla 

çalışma yapılmalıdır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Delphi tekniği ile 21. yüzyılda bilimsel okuryazarlığın boyutlarından biri olarak uzmanlar 

tarafından görüş birliği sağlanan “değer ve tutum” boyutu altındaki alt boyutların değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Araştırmanın katılımcı grubunu Türkiye’de ve yurt dışında farklı üniversitelerde Fen, 

Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Eğitim (FTMME) alanlarında görev yapan 60 akademisyen (uzman) 

oluşturmaktadır. Delphi tekniğinin birinci ve ikinci aşamasında 117 maddeden, üçüncü aşamasında 61 maddeden 

oluşan “bilimsel okuryazarlık uzman görüş formu” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Uzmanların 

%85’inin 7 ve üzeri puan verdiği maddeler içerisinde standart sapması 2,00’nin altında olan fikir birliğinin 

yüksek oranda sağlandığı maddeler olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak değer ve tutum boyutu altında 

uzmanların görüş birliği sağladığı maddeler için bilimsel okuryazar bir bireyin bu alt boyutlara sahip olması 

gerektiği ifade edilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Bilimsel Okuryazarlık, Delphi Tekniği, Değer ve Tutum 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to evaluate the sub-dimensions under the “value and attitude” dimension, 

which is agreed by experts as one of the dimensions of scientific literacy in the 21st century with Delphi 

technique. The participating research groups consists 60 academics (experts) from different universities in 

Turkey and abroad, who work in the field of  Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Education 

(STEME). The scientific literacy expert opinion form consisting of 117 items for the first and second rounds and 

61 items for the third round of Delphi technique was used as data collection tool. Among the items that 85% of 

the experts give a score of 7 or higher, the standard deviation below 2.00 were considered to be a high rate of 

consensus. As a result, it can be stated that a scientifically literate individual should have these sub-dimensions 

for the items that the experts provide consensus under the dimension of value and attitude. 

Keywords: Delphi Technique, Scientific Literacy, Value and Attitude 
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1.GİRİŞ 

Bilimsel okuryazarlık terimi her zaman aynı anlamda olmamakla birlikte, alanyazında yarım 

yüzyılı aşkın süredir kullanılmaktadır (Gallagher ve Harsch, 1997). Buna rağmen, literatürde bilimsel 

okuryazarlığın evrensel olarak kabul edilen tek bir doğru tanımı söz konusu değildir (Matthews, 1994; 

Roberts, 2007). Paul deHard Hurd’un 1958 yılında kullandığından beri bilimsel okuryazarlık için 

birçok tanımlama ileri sürülmektedir (American Association for the Advancement of Science [AAAS], 

1989; Bybee, 1997; Gräber vd., 2001; Holbrook ve Rannikmae, 1997; Hurd, 1958; Laugksch, 2000; 

National Science Education Standards [NSES], 1996; Organisation for Economic Cooperation and 

Development [OECD], 2003; 2007). AAAS’ye (1991) göre bilimsel okuryazar bir birey, fen, 

matematik ve teknolojinin insan girişimlerine bağlı olduğunun farkında olan, fennin anahtar kavram 

ve prensiplerini bilen, doğal dünyaya aşina olan bireysel ve sosyal amaçlar için bilimsel düşünme 

yollarını ve bilimsel bilgiyi kullanan bireydir. Holbrook ve Rannikmae (1997) bilimsel okuryazarlığı 

“Bireyin günlük yaşamda ya da kariyerinde bilimsel bilgiyi yaratıcı bir şekilde kullanma, problemleri 

çözme, karar verme ve dolayısıyla yaşam kalitesini iyileştirme becerisini geliştirmek” şeklinde ifade 

etmiştir. Ülkemizde ise fen okuryazarlığı ilk olarak, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından; “Doğal 

dünyaya aşina olma ve onun hem çeşitliliğini hem de birliğini tanıma, fen bilimlerinin anahtar 

kavramlarını ve ilkelerini anlama, fen bilimlerini, matematiği ve teknolojiyi birbirine bağlayan bazı 

önemli bağlantıların farkında olma, fen bilimlerinin, matematiğin ve teknolojinin insan çabalarının 

ürünü olduğunu kavrama; bunun o alanlar için getirdiği gücü ve sınırlılıkları tanıma, bilimsel düşünme 

kapasitesine sahip olma ve fen bilgilerini ve bilimsel düşünme yollarını bireysel ve toplumsal amaçlar 

için kullanma” olarak ifade edilmiştir (YÖK, 1997). Temel olarak bilimsel okuryazarlık sıradan bir 

vatandaşın modern toplumda aktif bir üye olmak için neler bilmesi gerektiğini açıklamayı 

amaçlamaktadır (DeBoer, 2000).  

Bilimsel okuryazarlığın alanyazında farklı tanımlamaları bulunmakla birlikte çeşitli seviye ve 

boyutlar altında ifade edildiği görülmektedir. İlk defa halkın bilimsel okuryazarlığı kavramının öne 

süren Shen (1975), pratik, toplumsal ve kültürel okuryazarlık olmak üzere üç çeşit bilimsel 

okuryazarlık olduğunu söylemektedir. Shamos (1995), bilimsel okuryazarlığı kültürel, işlevsel ve 

gerçek fen okuryazarlığı olarak üzere üç kategoride sınıflandırmıştır. Bybee (1997) ise, fen 

okuryazarlığını, “anahtar kelime ve kavram bilgisi”, “fen ve teknolojik gelişmelerden haberdarlık” ve 

“etkin kullanma” ve “bilimin doğasının anlaşılması ve keşfedilmesi” olmak üzere çok boyutlu şekilde 

kavramlaştırmıştır. Bilimsel okuryazarlık alanında önde gelen isimlerden biri olan Miller (1983) 

bilimin doğası, fen ve teknolojinin bireyler ve toplum üzerindeki etkisi ve fen içerik bilgisi olmak 

üzere üç alandan oluşan bir bilimsel okuryazarlık tanımlamaktadır. Bununla birlikte daha sonraki 

yıllarda değer ve tutumun bilimsel okuryazarlıktaki yeri araştırılmaya başlanmıştır (Ulutaş, 2009; Choi 

vd., 2011).  

1.1. Problem Durumu 

1960’lı yıllarda bilimsel çalışmalar gerçekleştirenlerle sınırlandırılan bilimsel okuryazarlık, 

1970’lı yıllardan itibaren bütün bireylerin sahip olması gereken bir beceri olarak kabul edilmiştir (Liu, 

2009). Ayrıca modern toplumlarda yaşayan vatandaşların günlük yaşamının bilimden önemli ölçüde 

etkilendiği bilinmektedir (Miller, 1998). Günlük yaşamda kullanılan bilimsel bilgi ve teknolojik 

ürünlerin sayısının hızla artması, bilimsel konular hakkında karar vermek ve tartışmalarda bulunmak 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1093 

için bireylerin bilimsel okuryazarlığa sahip olması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır (Tasakorn ve 

Pongtabodee, 2005). Bu nedenle hem bilimsel hem de teknolojik ilerlemeler ve gelişmeler ile değişen 

ve yenilenen toplumda, bilimsel okuryazarlığın kapsam ve boyutlarının da sık sık güncellenmesi önem 

taşımaktadır. 

Bu çalışmada Delphi tekniği ile 21. yüzyılda bilimsel okuryazarlığın boyutlarından biri olması 

öngörülen “değer ve tutum” boyutu ve ilişkin alt boyutların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

2.YÖNTEM 

Bilimsel okuryazarlığın boyutlarını belirlemede başvurulacak en önemli kaynak alan 

uzmanlarıdır. Alan uzmanlarının görüşleri geleceğe yönelik projeksiyonlar çizmek için önemlidir. Bu 

araştırmada Delphi tekniği bu amaca ulaşmada araştırmacıya daha kapsamlı araştırma olanağı 

sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir. Delphi tekniği aynı anketin bir uzman grubuna birden fazla defa 

gönderilmesi şeklinde ilerleyen bir yöntemdir. Araştırmacı, birinci oturumdan sonraki her oturumda 

uzman grubunu bir önceki oturumun istatistiksel analizleri ile ilgili bilgilendirir ve uzmanlardan daha 

önceki değerlendirmelerini istatistiksel analizler ışığında tekrar değerlendirmeleri istenir (Rossman ve 

Carey, 1995; Young ve Jamieson, 2001). Delphi tekniği kullanılarak üç oturum boyunca katılımcıların 

değerlendirmesine sunulan standartlar üzerinde katılımcıların uzlaşmaya varmaları amaçlanmıştır 

2.1. Katılımcı Grubunun Belirlenmesi 

Araştırmanın katılımcı grubunu Türkiye’de ve yurt dışında farklı üniversitelerde akademisyen 

olarak görev yapan 60 uzman oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan uzmanlara yönelik demografik 

bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Birinci Delphi Anketi Katılımcılarının Demografik Özellikleri 

  Frekans (f) Yüzde(%) 

Cinsiyete Göre     Kadın  

    Erkek 

22 

38 

%37 

%63 

Çalışma Alanına Göre Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Kimya Öğretmenliği 

Biyoloji Öğretmenliği 

Fizik Öğretmenliği 

Biyoloji 

Fizik 

Kimya 

Mühendislik 

Diğer 

21 

11 

      3 

      2 

      2 

      6 

      5 

      5 

      5 

%35 

%18 

%5 

%3 

%3 

%10 

%8 

%8 

%8 

 

Unvana Göre 

Prof. Dr. 

Doç. Dr.                 

Dr. Öğr.Üyesi 

Dr.  

Arş. Gör.  

     17 

     25 

     12 

      4 

      2 

%28 

%42 

%20 

%7 

%3 

Uyruğa Göre Türk 

Yabancı 

     49 

     11 

%82 

%18 

 

Tablo 1’de sunulan verilere göre araştırmaya katılan uzmanlardan 38’i erkek (%63) erkek ve 

22’si (%37) kadındır. Bilimsel okuryazarlık uzman görüş anketinin her alandan en az iki uzman 

tarafından doldurulmasına dikkat edilmiştir. Bu doğrultuda dağılım, 21 fen bilgisi öğretmenliği (%35), 
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11 kimya öğretmenliği (%18), 3 biyoloji öğretmenliği (%5), 2 fizik öğretmenliği (%3), 2 biyoloji 

(%3), 6 fizik (%10), 5 kimya (%8), 5 mühendislik (%8) ve 5 diğer 1 matematik, 1 özel eğitim, 3 sınıf 

öğretmenliği diğer başlığı altında 5 kişi (%8) şeklinde oluşmuştur. Katılımcılar unvanlarına göre 

sınıflandığında 17 profesör doktor (%28), 25 doçent doktor (%42), 12 doktor öğretim üyesi (%20), 4 

doktor (%7) ve 2 araştırma görevlisinin (%2) uzman grubu oluşturduğu görülmektedir.. Araştırmaya 

katılan uzmanların 49’unu Türk (%82) ve 11’ini yabancı (%18) uyrukludur. Delphi tekniğinin ikinci 

turuna 2 uzman (1 kadın ve 1 erkek) cevap vermediği için 58 uzmandan geri bildirim alınmıştır. 

Üçüncü turda ise yine 58 uzmandan geri bildirim alınmıştır. 

2.2.Veri Toplama Araçları 

Delphi tekniğinin birinci ve ikinci aşamasında 117 maddeden, üçüncü aşamasında 61 

maddeden oluşan “bilimsel okuryazarlık uzman görüş formu” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

Delphi çalışmasının birinci turunda, uzun süren detaylı bir alanyazın taramasından sonra bilimsel 

okuryazarlığın boyutları, bu boyutlarda yer alabilecek alt boyutlar ve bilimsel okuryazar bir bireyin 

bilmesi gerektiği düşünülen kavramların yer aldığı bilimsel okuryazarlık uzman görüş formu 

uzmanlara gönderilmek üzere araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Bilimsel okuryazarlık uzman 

görüş formu iki bölümden oluşmaktadır. Bilimsel okuryazarlık uzman görüş formunda yer alan boyut 

ve kavramlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Bilimsel Okuryazarlık Uzman Görüş Formu’unda Yer Alan Boyut ve Kavramlar 

Birinci Bölüm (Boyutlar) İkinci Bölüm (Kavramlar) 

-Bilimin Temel Kavramları  

-Bilim, Teknoloji, Mühendislik,                  

  Matematik, Toplum ve Çevre 

-Bilimsel Süreç Becerileri  

-Bilimsel Düşünme Becerileri  

-21. Yüzyıl Becerileri  

-Değer ve Tutum  

-Fen İle İlişkili Kavramlar  

-Sosyobilimsel Konular  

-Teknolojik Okuryazarlık İle İlgili Kavramlar  

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi uzman görüş formunun birinci bölümünde, bilimin temel 

kavramları ve ilkeleri; bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, toplum ve çevre; bilimsel süreç 

becerileri; bilimsel düşünme becerileri; 21. yüzyıl becerileri; ve değer ve tutum olmak üzere altı boyut 

yer almaktadır. İkinci bölümünde ise kavramlar başlığı adı altında fen ile ilişkili kavramlar, sosyo-

bilimsel konulara ilişkin kavramlar ve teknolojik okuryazarlık ile ilgili kavramlar olmak üzere üç alt 

başlık yer almaktadır. Delphi’nin ikinci ve üçüncü turunda uzmanlara gönderilen bilimsel okuryazarlık 

formunda yine aynı boyut ve kavramlar yer almaktadır.  

Bu çalışmada yalnızca değer ve tutum boyutu altında yer alan alt boyutlara odaklanılmıştır. 

Delphi’nin 1. turunda değer ve tutum boyutu altında yer alan alt boyutlar Tablo 3’de sunulmuştur. 
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Tablo 3.  Delphi 1. Tur Sosyobilimsel Konular Altında Yer Alan Alt Kavramlar        

Boyut Alt Boyut  

Değer ve Tutum Bilime ilgi duyma  

Bilim ve teknolojiye değer verme  

Bilimin temelinde yatan (etik) değerlerle tutarlı olma  

Bilimsel gelişmeleri merak ve istekle takip etme  

Bilimsel araştırma yapılması ve kamu kaynaklarının araştırmaya 

aktrılmasını destekleme 

 

Bilimsel araştırmalara katkıda bulunma ihityacı duyma  

Doğal kaynaklara ve çevreye karşı duyarlılık gösterme  

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere, uzmanlara üç tur halinde gönderilen formun ilk turunda yedi alt 

boyut yer almaktadır. Uzman Görüş Formu uzmanlara gönderilmiş ve uzmanlardan her bir anket 

maddesine “1” hiç katılmıyorum, “10” tamamen katılıyorum olmak üzere, 1’den 10’a kadar puan 

vermeleri ve verdikleri puanların gerekçelerini belirtmişleri istenmiştir. Tüm katılımcıların, her madde 

için verdiği puanların istatiksel analizi (medyan, mod, standart sapma, aritmetik ortalama) yapılmıştır. 

Üçüncü Delphi formu sonucunda uzmanların 7 ve üzeri puan verdikleri maddelerin yüzdesi, standart 

sapması değeri ve çeyrek sapma hesaplamaları yorumlanmıştır. Görüş birliği sağlanarak çalışma 

sonlandırılmıştır.  

2.3. Verilerin Analizi 

Delphi turlarından elde edilen veriler istatistiksel analize tabi tutularak, her bir maddenin 

aritmetik ortalama, medyan, mod ve standart sapma, maddelere 7 ve üzeri puan veren uzmanların 

yüzde değerleri hesaplanmıştır. Buna ilişkin olarak uzmanların %85’inin 7 ve üzeri puan verdiği 

maddeler içerisinde standart sapması 2,00’nin altında olan maddeler fikir birliğinin yüksek oranda 

sağlandığı maddeler olarak kabul edilmiştir. Bu maddeler ile ilgili çeyrek sapma hesaplamaları da 

genelde 1-1,5 aralığını göstermektedir.  

Uzmanların formun her bir maddesine yöenelik verdikleri puanları gerekçelendirmelerinden 

elde edilen nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuş, elde edilen tema ve kodlar doğrultusunda 

bilimsel okuryazarlık uzman görüş formunda yer alan değer ve tutum boyutu yorumlanmıştır.  

3. BULGULAR 

3 tur şeklinde gerçekleştirilen Delphi tekniğinin birinci turda değer ve tutum boyutu altında 

yer alan alt boyutların aritmetik ortalamalarının çoğunlukla 7 - 8,5 aralığında yığıldığı görülmüştür. 

Yine birinci turdan elde edilen verilerinin standart sapma değerlerine bakıldığında, bu değerin 

çoğunlukla 1,5 - 2,5 aralığında yığılma gösterdiği görülmüştür. 1. tur sonunda değer ve tutum boyutu 

altında yer alan alt boyutların betimsel değerleri Tablo 4’te sunulmuştur.  
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Tablo 4.  1. Tur Sonunda Değer ve Tutum Boyutu Altında Yer Alan Alt Boyutların İstatistiksel     

Değerleri 

Alt Boyutlar Ortalama Medyan Mod Standart 

Sapma 

Bilime ilgi duyma 7,94 9 10 2,48 

Bilim ve teknolojiye değer verme 8,33 9 10 2,31 

Bilimin temelinde yatan   (etik) 

değerlerle tutarlı olma 

7,82 9 10 2,66 

Bilimsel gelişmeleri merak ve istekle 

takip etme 
7,66 8 10 2,46 

Bilimsel araştırma yapılması ve kamu 

kaynaklarının araştırmaya aktarılmasını 

destekleme  

7,38 8 8 2,71 

Bilimsel araştırmalara katkıda bulunma 

ihtiyacı duyma 

6,16 7 9 3,04 

Doğal kaynaklara ve çevreye karşı 

duyarlılık gösterme 

7,57 9 10 2,89 

 

Tablo 4’e bakıldığında değer ve tutum boyutu altında en düşük ortalama ve en yüksek standart 

sapmanın bilimsel araştırmalara katkıda bulunma ihtiyacı duyma, en yüksek ortalamanın ve en düşük 

standart sapmanın bilim ve teknolojiye değer verme alt boyutunda olduğu görülmektedir. İlk tur 

sonunda tüm alt boyutlarda yer alan uzman yorumları bilimsel okuryazarlık için neden gerekli 

olduğuna yönelik ifadeler temasında yer alan temel olma kodu altında yığılma göstermiştir. Örneğin 

bilim ve teknolojiye değer verme alt boyutu için kimya eğitimi uzmanı 43 “Bilim ve teknolojiye değer 

vermeyen kişilerin bu alandaki gelişimleri takip etmesi ve anlaması zorlaşır” şeklinde görüş bildirerek 

bilim ve teknolojiye değer vermenin ön koşul olduğunu ifade etmiştir.  Matematik uzmanı 26 ise aynı 

alt boyut için “Okuryazarlığın olması ona değer vermeni gerektirmez” yorumunda bulunarak bilim ve 

teknolojiye değer vermenin bilimsel okuryazarlık için yeterince önemli olmadığını söylemiştir. 

 İkinci tur sonunda uzmanların görüşlerinde bir değişim olabileceği düşünülerek, birinci tur 

sonunda bilimsel okuryazarlık uzman görüş formundan herhangi bir madde çıkarılması uygun 

görülmemiştir. İkinci turda, uzmanlar tarafından verilen puanlar analiz edilerek, analiz sonuçları 

uzmanlara gönderilmiş ve onlardan yapılan analizler ışığında tekrar puanlama yapmaları istenmiştir. 

İkinci turda yapılan puanlamada da değer ve tutum boyutu altında yer alan alt boyutların hiçbirinde 

görüş birliği sağlanamamıştır. Delphi tekniğinin üçüncü turunda “Değer ve Tutum” boyutu altında 

görüş birliğine varılamayan yedi madde her bir maddenin analiz sonuçları ve uzmanların birinci turda 

yazmış oldukları olumlu-olumsuz örnek maddeler eklenerek tekrar uzmanlara gönderilmiştir. 3. Tur 

sonunda uzmanlar tarafından görüş birliği sağlanan alt kavramlar Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. 3. Tur Sonunda Uzmanlar Tarafından Görüş Birliğine Varılan Alt Boyutlar 

Alt Boyutlar Ortalama Medyan Mod Standart 

Sapma 

7 ve Üzeri Puan 

Verenlerin Yüzde 

Değeri 

Bilim ve teknolojiye değer 

verme 8,44 9 10 1,98 91 

Bilimin temelinde yatan 

(etik) değerlerle tutarlı olma 8,15 8,5 10 1,87 85 

Bilimsel gelişmeleri merak ve 

istekle takip etme  7,6 8 9 1,95 86 
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 Delphi’nin 3. turu sonunda uzmanlara gönderilen yedi alt boyuttan üçünce görüş birliği 

sağlanırken diğer alt boyutlarda görüş birliği sağlanamamıştır. Üçüncü turda değer ve tutum boyutu 

için uzmanlar tarafından belirtilen gerekçelerin daha çok bilimsel okuryazarlık için neden uygun 

olmadığına yönelik ifadeler teması altında (yeterince) önemli/gerekli bulmama ve konu başlığı ile 

ilişkisiz kodları altında yığılma göstermiştir. Bilimsel araştırma yapılması ve kamu kaynaklarının 

araştırmaya aktarılmasını destekleme alt boyutu için kimya eğitimi uzmanı 20, “Bilimsel 

okuryazarlığa doğrudan etkisi olduğunu düşünmüyorum.” ifadesinde bulunarak bilimsel okuryazarlık 

için gerekli olmadığını söylemiştir. Fen bilgisi eğitimi uzmanı 59 bilimsel gelişmeleri merak ve istekle 

takip etme maddesi için “Bilime meraklı olmak ve takip etmek bilimsel bilgiye değer veriyor olmayı 

getirir.” şeklinde bir ifade kullanarak bilimsel okuryazar bir bireyin bilime değer vermesi gerektiğini 

vurgulamıştır. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Sonuç olarak değer ve tutum boyutu altında uzmanların görüş birliği sağladığı maddeler için 

bilimsel okuryazar bir bireyin bu alt boyutlara sahip olması gerektiği ifade edilebilir. Bunun yanında 

değer ve tutum boyutu altındaki diğer maddeler de uzmanlar arasında görüş birliğinin sağlanmaması 

uzmanların bu alt boyutları bilimsel okuryazarlık için gerekli bulmamalarından kaynaklanıyor olabilir. 

Uzmanların maddelere vermiş oldukları puanların gerekçeleri incelendiğinde, bu duruma birçok 

uzmanın bireyin bilimsel okuryazar olmak için bilime/fenne ilgi duyması gerekmediği şeklindeki 

düşüncelerinden kaynaklanıyor olabilir. Buna karşın Ulutaş (2009) yapmış olduğu çalışmada öğretmen 

adaylarının bilimsel okuryazarlık seviyeleri ile fenne karşı tutumları arasında pozitif bir ilişki 

olduğunu ifade etmiştir. Uzmanlar tutum ve değerlerin genellikle okuryazarlığın önemli bir bileşeni 

olduğu hususunda fikir ayrılığına sahiptir. Uzmanlardan bir kısmı ilişkiyi yüksek bulurken bir kısmı 

ilişkisiz olduğuna vurgu yapmaktadır. İkinci turda görüş birliğine varılamaması ve temaların olumlu 

olumsuz arasında iki kutuplu olması bu çıkarımı desteklemektedir. Ayrıca değer ve tutum boyutunun 

bilimsel okuryazarlık ile ilişkisini zayıf gören uzmanların genellikle bilgi ve becerilere vurgu yaptığı 

tespit edilmiştir. Buna karşın, Choi, Lee, Shin, Kim ve Krajcik (2011) gibi araştırmacılar değer ve 

tutumun bilimsel okuryazarlığın bir alt boyutu olduğunu ileri sürmektedir. 

Teşekkür 

Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) tarafından 

desteklenmektedir (Proje No: 215K042). Araştırmacılar bu destek için teşekkürlerini sunar. 
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ÖZET 

Organ bağışı yaşam mücadelesi veren ya da yaşam standartlarını yükseltmesi gereken hastalar için 

elzem bir konudur. Son yıllarda üzerinde çokça durulup önemine vurgu yapılmasına karşın yapılan çalışmalar 

organ naklinin henüz yeterli düzeylere gelemediğini ortaya koymaktadır. Nitekim eğitimin önemli hedeflerinden 

birisinin toplumun kültürel gelişimine katkı sağlamak olduğu göz önüne alındığında okullarda verilecek 

eğitimlerle organ bağışının artırılabileceği düşünülmektedir. Bunun yolu da öğrencilerin öğretmenlerinden 

dolayısıyla gelecekte öğretmen olması beklenen öğretmen adaylarından geçmektedir. Bu çalışma eğitim fakültesi 

öğrencilerinin organ bağışına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma 

yöntemlerinden betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmaya Türkiye’nin doğusunda yer alan bir 

üniversitede öğrenim gören matematik, fen bilgisi, İngilizce, Türkçe, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, din 

kültürü ve ahlak bilgisi bölümlerinde öğrenim gören 1-4. Sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri 

organ bağışına yönelik tutum ölçeği yardımıyla toplanmıştır. Çalışmada toplanan verilere betimsel ve kestirimsel 

istatistik uygulanmıştır. Çalışma sonucunda farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin organ bağışına yönelik 

tutumlarının farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Gelecek araştırmacılara, nitel çalışmalar yardımıyla bu 

farklılıkların nedenleri üzerine araştırmalar yürütmesi önerilebilir.   

Anahtar Kelimeler: Organ bağışı, eğitim fakültesi, öğretmen adayı, tutum, organ nakli 

ABSTRACT 

Organ donation is an essential issue for patients struggling with life or needing to raise their living 

standards. In recent years, although the emphasis has been emphasized on the importance of the studies carried 

out revealed that organ transplantation has not yet reached sufficient levels. As a matter of fact, considering that 

one of the important goals of education is to contribute to the cultural development of society, it is thought that 

organ donation can be increased with the trainings to be provided in schools. The way to do this is through the 

teachers of the students and the prospective teachers who are expected to become teachers in the future. This 

study was designed to determine the attitudes of the faculty of education towards organ donation. Descriptive 

research model, one of the quantitative research methods, was used in the study. The study studying at a 

university located in eastern Turkey, departments of Math Education, Science Education, English Education, 

Turkish Education, Guidance and Counseling, Religious Culture and Ethics. The data of the study were collected 

with the help of attitude scale towards organ donation. Descriptive and inferential statistics were applied to the 

data collected in the study. The result of this study implicated that the attitudes of the students studying in 

different departments towards organ donation differed. Future researchers may be advised to conduct research on 

the causes of these differences with the help of qualitative studies. 

Keywords: Organ donation, faculty of education, teacher trainee, attitude, organ transplant 
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1. GİRİŞ 

Bireylerin yaşarken veya yaşamının sona ermesinden sonra organlarını, organ ihtiyacı olan 

kişilere nakledilmesi için bağışlamasına organ bağışı, canlı bireylerden veya beyin ölümü gerçekleşen 

bireylerden (kadavra) ihtiyacı olan bireylere nakledilmesine ise organ nakli denir (Parlak, 2009). 

Organlardaki yetersizlik ve hasarlardan dolayı sağlıklı yaşam kalitesi düşen hastaların hayatlarını 

kurtarmak ve geri kalan ömrünün süresi ve kalitesini artırmak organ naklinin en önemli 

hedeflerindendir (Sezek vd., 2015). Ülkemizde organ bağışı ve nakli ile ilgili çalışmalar/uygulamalar 

1979 tarih ve 2238 sayılı yasa gereği yürütülmektedir. Organ bağışı yapabilmek için bireyin 18 yaşını 

doldurmuş olması ve akli dengesi yerinde olan bu bireyin bu isteğini en az iki tanık huzurunda 

yapması ve belirtilen bu isteğin tutanak altına alınarak bir doktor tarafından onaylanması 

gerekmektedir (Resmi Gazete, 1979). Mevcut tıp teknolojisi çerçevesinde kalp, akciğer, karaciğer, 

böbrek, kemik iliği, kan, deri ve kornea gibi organların nakli yapılmaktadır (Kavurmacı, Karabulut, & 

Koç, 2014). Bu teknolojik gelişmelere rağmen organ bağışı henüz istenilen düzeyde değildir. Gelişmiş 

ülkelerde organ temini daha çok kadavralardan sağlanırken, devletimizde organ nakilleri canlı 

donörlerden ve bunun yanında özellikle hastanın kan bağı bulunan akrabalarından sağlanmaktadır 

(Ersoy, 2004).  

Alan yazın incelendiğinde bireylerin eğitim, sosyo-ekonomik düzey, kültür ve dini 

inançlarının organ naklinin istenilen düzeyde olmamasının nedenleri olarak belirtildiği görülmüştür 

(Özkan & Yılmaz, 2009). Ayrıca alan yazın incelendiğinde, organ bağışı ve nakline yönelik çalışmalar 

daha çok üniversitelerin sağlık alanında yapıldığı görülmektedir. Toplumumuzun daha bilinçli 

bireylere sahip olabilmesi adına organ bağışı ve nakli konusunda bilginin ve farkındalığın küçük 

yaşlardan itibaren kazandırılması gerekmektedir. Organ bağışçısı sayısını artırabilmek için, toplumun 

organ bağışı ve nakli konusunda bilgilendirilmesi, olumsuz otomatik düşüncelerinin giderilmesi 

gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için de en temelde geleceğimiz olan çocuklara dokunan 

eğitimcilerimizin ve daha sonrasında toplumumuzun her bir ferdinin bilgilendirilmesi, 

bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin bilinçlendirilmesi için birinci düzeyde rol 

öğretmenlerine düşmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde organ nakli hakkındaki 

bilgilerinin ve farkındalıklarının geliştirilmesi önemlidir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının organ 

bağışı ve nakli konusunda tutumlarının ayrı bir öneme sahip olduğu aşikârdır. Öğretmen adaylarının 

organ nakli konusundaki bilgi düzeyleri ve farkındalıkları geliştirildiğinde öğrencilerin bilgi ve 

farkındalıkları artacak, böylece gelecekte organ nakli bağışçısı sayısının artması da beklenen bir 

durum olacaktır.  

Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programları incelendiğinde 7. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 

öğretim programında “Organ bağışı ve organ naklinin toplumsal dayanışma açısından önemini 

kavrar.” kazanımı yer almaktadır. Ancak eğitimde sürekliliğin önemi açısından ilk ve ortaöğretimin 

tüm sınıf düzeylerinde organ bağışı konusunun kazanım olarak yer alması gerekmektedir. Nitekim 

günümüz eğitim sistemlerinde vurgu yapılan disiplinler arası yaklaşım prensibi gereği de bu konunun 

önemini vurgulamak tüm disiplinlerde organ bağışına yönelik kazanımlara yer verilmelidir. 

Araştırmacılar bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmalar yapması konusunda öneriler 

sunmuştur (Harman & Çökelez, 2017).  
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Nüfusun % 95-99 aralığında Müslüman olduğu ülkemizde organ bağışına yanlış bir yaklaşım 

olan ‘organ bağışı caiz değildir’ söylemine bağlı olarak istenilen ilgi gösterilmemektedir (Çevik, 

Ciğerci, Özyürek, Büyükyörük, Çakar, Halat, 2019). Diyanet İşleri Başkanlığı da bu yanlış algıyı 

düzeltmek için 1980 tarih ve 196 sayılı kanun ile organ naklinin caiz olduğunu ve dinen bir sakıncası 

olmadığını belirtmiştir (Bölükbaşı, Eyüpoğlu, & Kurt, 2004).  

Alan yazın incelendiğinde organ bağışına ve nakline yönelik yapılan çalışmaların genellikle 

sağlık bilimleri, hemşireler, hastalar ve üniversite öğrencileri ile yapıldığı görülmektedir. Hedef 

kitlenin doğrudan eğitim fakültesi öğrencileri olduğu çalışmalar ise bizim bildiğimiz kadarıyla 

bulunmamaktadır. Bu bağlamda bu çalışma eğitim fakültesi öğrencilerini merkeze alması bakımından 

ilktir. Bu çalışmada elde edilecek sonuçların eğitim fakültesi programlarına katkı sunması ve öğretmen 

yetiştirme programı alan yazınını zenginleştirmesi beklenmektedir. Bu çalışma, farklı bölümlerde 

öğrenim gören öğretmen adaylarının organ nakline/bağışına yönelik bilgilerini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Eğitim fakültesi öğrencilerinin organ nakline yönelik bilgileri cinsiyete göre anlamlı 

düzeyde farklılık göstermekte midir? 

2. Eğitim fakültesi öğrencilerinin organ nakli hakkındaki bilgilerinin öğrenim gördükleri 

bölümlere göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

3. Eğitim fakültesi öğrencilerinin organ nakli hakkındaki bilgilerinin organ nakli yapıp 

yapmadığına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir? 

2. YÖNTEM 

Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Betimsel 

araştırma verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlar (Büyüköztürk, Çakmak, 

Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2010). Eğitim alanındaki araştırmalarda en yaygın olanı betimsel 

araştırma modelidir. Betimsel araştırma yöntemi, çeşitli grupların konu hakkındaki bilgilerini ve 

tutumlarını öğrenmek için uygulanan yöntemlerdendir. Var olan olgunun tanımlanması ve bu olgunun 

çeşitli yönlerinin tespitinin yapılabilmesi, detaylı analizinin yapılması gerekmektedir. Eğitim 

fakültelerinin farklı bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının okudukları bölümlere göre organ 

bağışı ve nakli konusunda farklı tutum ve görüşlere sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla bu 

çalışma gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmaya Türkiye’nin kuzey doğusunda yer alan bir ilde 2018-2019 öğretim yılı bahar 

döneminde eğitim ve ilahiyat fakültesinde öğrenim gören 165 öğretmen adayı katılmıştır. 

Katılımcıların tamamı gönüllük esasına dayalı olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmen 

adaylarının 92’si kadın ve 73’ü erkektir. Çalışmanın örnekleminin seçiminde tabakalı örneklem seçim 

yöntemi kullanılmıştır. Evreni yalnız bir tabakadan oluşan, tabaka içinde değişimin homojen ama alt 

gruplar arası tabakaların oldukça heterojen olduğu örneklem yöntemine tabakalı örnekleme denir 

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2010). Bunun için öğretmen yetiştiren 

fakülteler örnekleme alınmış ve bu örneklemde bölümler tabaka olarak alınmıştır. Seçilen tabakaların 

her birinde öğrenim gören 36 öğrenci çalışma için rasgele yolla seçilmiştir. Her tabakadan seçilen 36 
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öğrencinin 18’i kadın 18’i erkektir. Çalışma gönüllülük esasıyla yürütülmüş olup bölümlerden seçilen 

öğrenciler çalışmaya katılmayı istemediklerinde örneklem dışı bırakılmıştır. Bu nedenle katılımcı 

sayısı azalmıştır. Gönüllü olan öğretmen adayları çalışmaya dahil edilmiştir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak Ozturk-Emiral, Isıktekin-Atalay, Altunok, Gokler, 

Onsuz ve Metintas (2017) tarafından geliştirilen organ nakli bilgi ölçeği kullanılmıştır. Ölçek iki alt 

boyuttan oluşmaktadır. Birinci boyut organ bağışçısı olma bilgilerine yer verilmiştir. Bu bölümde 5 

soru bulunmaktadır. İkinci boyut organ bağışı hakkında yasal ve etik bilgileri içermektedir. Bu 

bölümde ise 12 soru bulunmaktadır. Ölçek 3’lü Likert tipinde olup 17 sorudan oluşmaktadır. 

Araştırmacılar ölçeğe geçerlik ve güvenirlik analizleri yapmıştır. Geçerlik analizleri için faktör analizi 

yapılmıştır. Araştırmacılar yaptıkları faktör analizi sonucunda maddelerin faktör yüklerinin .48 ile .75 

arasında değiştiğini ve ilk alt boyut olduğu belirlemiştir. Güvenirlik için iç tutarlık katsayısını 

hesaplamışlardır. Hesaplanan değer .88 olarak bulunmuş olup yüksek düzeyde güvenirliğe işaret 

etmiştir. Bizim çalışmamızda ise güvenirlik katsayısı .71 olarak hesaplanmıştır.  

Verilerin analizinde betimsel ve kestirimsel istatistik kullanılmıştır. Çalışmanın verilerinin 

analizine başlarken analiz yöntemine karar vermek amacıyla normallik testleri yapılmıştır. Yapılan 

analiz sonucunda Kolmogorov Smirnov değerinin anlamsız olduğu, başka bir ifade ile normal 

dağılıma işaret ettiği anlaşılmıştır (p>.05). Ortalama, mod ve medyan değerlerinin birbirine yakın 

olduğu ve basıklık çarpıklık değerlerinin de    aralığında değiştiği saptanmıştır. Bu bağlamda 

verilerin normal dağıldığı düşünülerek parametrik testler kullanılmıştır.  

3. BULGULAR 

Organ Nakli Bilgilerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi 

Bu bölümde öğretmen adaylarının, organ bağışçısı olmanın öğrencilerin cinsiyetlerine göre 

anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediği ve öğrencilerin organ nakli hakkındaki yasal ve etik 

bilgilerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin bulgular yer almaktadır. Öğretmen 

adaylarının cevaplarına ilişkin değerler Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1. Organ bağışçısı olmanın öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediği ve 

öğrencilerin organ nakli hakkındaki yasal ve etik bilgilerinin cinsiyete göre farklılık gösterip 

göstermediği değerler 

Boyutlar Cinsiyet N  ̅ SS t sd p 

Organ bağışçısı olma Kadın 92 13.22 1.31 
1.923 163 .057 

Erkek 73 12.73 1.85 

Organ bağışı hakkında yasal 

ve etik bilgiler 

Kadın 92 22.09 2.79 
-2.794 163 .006 

Erkek 73 23.41 3.27 

 

Tablo 1 incelendiğinde organ bağışçısı olmanın cinsiyete göre anlamlı farklılık oluşturmadığı 

belirlenmiştir                                    Aynı tabloda eğitim fakültesi öğrencilerinin 

organ nakli hakkındaki yasal ve etik bilgilerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir                                      Farklılığın kim yönünde anlamlı olduğu 

incelendiğinde, erkeklerin organ nakli hakkındaki bilgilerinin kadınlara göre anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu anlaşılmaktadır   ̅             ̅            . 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1103 

Organ Nakli Bilgilerinin Bölümlere Göre İncelenmesi 

Organ bağışçısı olmanın öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı düzeyde 

farklılık gösterip göstermediği ve öğrencilerin organ nakli hakkındaki yasal ve etik bilgilerinin 

öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğine yönelik bulgular 

Tablo 2’de sunulmaktadır. 

Tablo 2. Organ bağışçısı olmanın öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre farklılık gösterip 

göstermediği ve öğrencilerin organ nakli hakkındaki yasal ve etik bilgilerinin öğrenim gördükleri 

bölümlere göre farklılık gösterip göstermediği değerler 

Bölümler N  ̅ SS 
Güven Aralığı 

Alt değer Üst değer 

Fen bilgisi 36 13.17 1.30 12.73 13.61 

Matematik 21 13.48 1.08 12.99 13.97 

İngilizce 26 13.34 1.32 12.81 13.88 

Türkçe 30 13.00 1.46 12.45 13.55 

RPD 17 13.65 1.22 13.02 14.28 

İlahiyat 35 11.97 2.08 11.26 12.69 

Toplam 165 13.00 1.58 12.76 13.24 

 

Yapılan anova testi sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur 

                              . Farklılığın hangi gruplar yönünde anlamlı olduğunu 

belirlemek için yapılan çoklu karşılaştırma testi sonucunda ilahiyat bölümünde öğrenim gören 

öğrencilerin puanlarıyla Matematik, İngilizce ve RPD bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin 

puanları arasında farklılık olduğu görülmüştür ( ̅                ̅                 ̅          

       ̅          . Matematik, İngilizce ve RPD bölümünde öğrenim gören öğrencilerin organ 

bağışçısı olmanın ilahiyat bölümü öğrencilerinden anlamlı yönde yüksektir. Organ nakli hakkındaki 

yasal ve etik bilgilerinin yapılan ANOVA testi sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı 

bulunmuştur (                    )  

Organ Nakli Bilgilerinin Organ Nakli Yapıp Yapmadığına Göre İncelenmesi 

Organ bağışçısı olmanın öğrencilerin organ nakli yapıp yapmadığı cinsiyete göre anlamlı 

düzeyde farklılık gösterip göstermediği ve öğrencilerin organ nakli hakkındaki yasal ve etik 

bilgilerinin organ nakli yapıp yapmadığına göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediği Tablo 

3’te sunulmaktadır. 

Tablo 3. Organ bağışçısı olmanın öğrencilerin organ nakli yapıp yapmadığına göre farklılık gösterip 

göstermediği ve öğrencilerin organ nakli hakkındaki yasal ve etik bilgilerinin organ nakli yapıp 

yapmadığına göre farklılık gösterip göstermediği değerler 

Boyutlar  N  ̅ SS t sd p 

Organ bağışçısı olma Evet 26 13.08 1.49 
0.246 154 .806 

Hayır 130 12.99 1.62 

Organ bağışı hakkında yasal ve 

etik bilgiler 

Evet 26 21.88 3.04 
-1.269 154 .206 

Hayır 130 22.72 3.05 

 

Tablo 3 incelendiğinde organ bağışçısı olmanın öğrencilerin organ nakli yapıp yapmadığına 

göre anlamlı farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir                                    Aynı 
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tabloda öğrencilerin organ nakli hakkındaki yasal ve etik bilgilerinin organ nakli yapıp yapmadığına 

göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir                                      

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Farklı bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının organ nakline/bağışına yönelik 

bilgilerini belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının organ bağışçısı 

olma bilgilerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ancak veriler 

incelendiğinde eğitim fakültesi öğrencilerinin organ nakli hakkındaki yasal ve etik bilgilerinin 

cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Farklılığın kim yönünde anlamlı olduğu 

incelendiğinde, erkeklerin organ nakli hakkındaki bilgilerinin kadınlara göre anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının organ bağışçısı olma 

bilgilerinin öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Farklılığın 

kim yönünde anlamlı olduğu incelendiğinde, İlahiyat bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının 

puanlarının Matematik, İngilizce ve RPD bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 

puanlarına göre anlamlı yönde düşük olduğu tespit edilmiştir. Ancak farklı bölümlerde öğrenim gören 

öğretmen adaylarının organ nakli hakkındaki yasal ve etik bilgileri arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. Ancak veriler incelendiğinde eğitim fakültesi öğrencilerinin organ nakli hakkındaki 

yasal ve etik bilgilerinin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının organ bağışçısı olma bilgilerinin organ 

nakli yapıp yapmadığına göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Benzer biçimde öğretmen 

adaylarının organ nakli hakkındaki yasal ve etik bilgilerinin organ nakli yapıp yapmadığına göre 

anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar öğretmen adaylarının organ bağışçısı olma bilgilerinin 

cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediğine işaret ederken, organ nakli hakkındaki yasal ve etik 

bilgilerde erkek öğrencilerin bilgi düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Demir 

Doğan, Uzun, Kaya, Ekinci ve Altınkaynak (2016) üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmada 

kadınların organ nakli bilgilerinin erkeklerden anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermiştir. Ozturk-

Emiral ve diğerleri de (2017) hasta bireylerle yaptıkları çalışmada kadınların organ nakli bilgilerinin 

erkeklerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmada erkeklerin bilgi düzeyinin anlamlı 

düzeyde yüksek olmasına dair ulaştığımın bulgunun alan yazınla çeliştiği görülmektedir. Bu durumun 

nedeni olarak örneklem farklılıkları gösterilebilir. Alan yazındaki çalışmalar üniversite öğrencileri ve 

hastalarla yapılmış olmasına karşın bizim çalışmamız öğretmen adayları ile yürütülmüştür.  

Öğretmen adaylarının organ bağışçısı olma bilgilerinin öğrenim gördükleri bölümlere göre 

organ nakli bilgilerinin farklılaştığı belirlenmiştir. Farklılık incelendiğinde İlahiyat Fakültesinde 

öğrenim gören öğretmen adaylarının organ bağışçısı olma bilgilerinin Matematik, İngilizce ve RPD 

bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarından anlamlı düzeyde düşük olduğu belirlenmiştir. 

Organ nakli hakkındaki yasal ve etik bilgilerin ise bölümlere göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 

belirlenmiştir. Tam, Suen ve Chan (2012) Hong Konglu hemşirelik öğrencileriyle yaptıkları çalışmada 

dini inançlara göre organ nakli bilgilerinin farklılaştığını belirlemiştir. Saleem ve diğerleri (2009) 

Pakistanlı yetişkinlerle yürüttüğü çalışmada dini inançlara göre organ nakli bilgilerinin 

farklılaşmadığını belirlemiştir. Türkiye tamamına yakını Müslüman olan bir ülkedir. Burada değişken 

olarak dini inançlar alınmamıştır. Ancak dini eğitim alan öğretmen adayları çalışmaya dahil edilmiştir. 
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Her ne kadar önceki çalışmalarla birebir aynı olmasa da benzer olarak ele alındığında İlahiyat 

Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla diğer bölümlerde öğrenim gören öğretmen 

adaylarının bilgilerinin farklılaşmasının Tam ve diğerlerinin (2012) çalışması ile örtüştüğü 

söylenebilir. Benzer şekilde organ nakli hakkındaki yasal ve etik bilgilerin bölümlere göre farklılık 

göstermemesi ise Saleem ve diğerlerinin (2009) çalışmasını desteklemektedir. 

 Öğretmen adaylarının organ nakli yaşayıp yaşamama durumlarına göre organ bağışçısı olma 

bilgileri ve organ nakli ile ilgili yasal ve etik bilgilerinin anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur. 

Yaman-Aktaş ve Karabulut’da (2012) yakınları organ nakli geçirenlerle geçirmeyenlerin bilgi 

düzeylerinde farklılık olmadığı belirlemiştir. 

Bu çalışma belli sınırlılıklar altında gerçekleştirilmiştir. Bu sınırlılıkların ilki örneklemdir. 

Çalışmaya katılan örneklem sayısı az olması nedeniyle büyük örneklemlerle yapılacak çalışmalarda 

elde edilecek sonuçları yansıtmayabilir. Bu nedenle gelecek araştırmacılar daha büyük örneklemlerle 

tarama çalışmaları yürüterek daha gerçekçi sonuçlara ulaşabilirler. Bunun yanı sıra bu çalışma sadece 

nicel olarak yürütülmüş olup farklılıkların nedenlerine yönelik görüşmeler yapılmamıştır. Örneğin 

ilahiyat fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin bilgi düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiş ancak bu 

durumun tek nedeninin dini inançla açıklanamayacağı, Türkiye neredeyse tamamı Müslüman olan bir 

ülke, açıktır. Bu durumu incelemeye yönelik nitel çalışmalar yürütülebilir.  

Çalışmada elde edilen bulgular organ bağışına yönelik erkeklerle kadınların bilgi düzeylerinin 

farklılaştığı göstermiştir. Bu durumun önüne geçmek için eğitim fakültelerinde organ nakline yönelik 

bilgilendirici toplantılar ve konferanslar düzenlenerek öğretmen adaylarının organ nakli bilgilerinin 

geliştirilmesi ve cinsiyet açısından farklılığın giderilmesi sağlanabilir. Bu doğrultuda üniversite 

eğitimine katılmayacak bireyleri de göz önüne alarak ortaöğretimdeki bireylere de organ nakline 

yönelik bilgilendirmeler yapılmasının gerekli olduğu söylenebilir.   
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ÖZET 

Cebirsel ifadeler öğrencilerin öğrenmede güçlükler yaşadıkları konulardan birisidir. Ortaokul cebiri 

ilkokul aritmetiği ile lise analiz konuları arasındaki köprünün kurulduğu aşamadır. Bu nedenle öğrenilmesi 

oldukça önemlidir ve bu aşamada oluşacak bir boşluk öğrencilerin lise konularında da problem yaşamasına 

neden olacaktır. Cebirsel ifadeler konusunda yer alan özdeşlikler konusu da öğrencilerin öğrenmede güçlük 

yaşadıkları konulardan bir tanesidir. Bu çalışmada ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin özdeşlikler konusunda sahip 

oldukları kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden 

durum çalışması modeli kullanılmıştır. Çalışmaya Türkiye’nin doğusunda yer alan bir ilde ortaokul 8. Sınıfta 

öğrenim gören 50 öğrenci katılmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan özdeşlik kavram 

yanılgısı testi ile toplanmıştır. Çalışmada toplanan verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda öğrencilerin özdeşlikler konusunda çeşitli kavram yanılgısına sahip oldukları, bunlardan 

önemli bir tanesinin de denklem ve özdeşlik kavramlarını ayırt etme ile ilgili olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Özdeşlik, Kavram Yanılgıları, Cebirsel İfadeler 

ABSTRACT 

Algebraic expressions are one of the issues that students have difficulties in learning. Middle school 

algebra is the stage where the bridge between primary school arithmetic and high school analysis subjects is 

established. For this reason, it is very important to learn and a gap at this stage will cause students to have 

problems in high school subjects. The identity of algebraic expressions is one of the problems that students have 

difficulty in learning. The aim of this study was to determine the misconceptions of 8th grade students about 

identities. The case study model, one of the qualitative research designs, was used in the study. The study 

conducted in a province in eastern Turkey, located at the middle school 8th grade 50 students participated. The 

data of the study was collected with the identity misconception test prepared by the researchers. Content analysis 

method was used in the analysis of the collected data. The result of the current study showed that students have 

misconceptions about identities and one of them is related to differentiating between the concepts of equation 

and identity. 

Keywords: Identity, Misconception, Algebraic Expression 
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1.GİRİŞ 

Matematik eğitimi için matematiksel kavramların tam ve doğru öğrenilmesi önemlidir. Çünkü 

matematik eğitiminde oluşabilecek eksik veya hatalı öğrenmeler öğrencilerin ileriki yıllardaki 

öğrenmelerinde güçlükler yaşanmasına neden olacaktır. Oluşabilecek bu güçlükleri engellemenin en 

önemli yolu matematiksel konuların öğretiminde kavramları ön plana alarak kavram yanılgısından 

arındırılmış öğretim süreci gerçekleştirmedir. Kavram yanılgısından arındırılmış öğretim süreci için de 

öncelikle bireylerin matematikte yaşadıkları kavram yanılgılarının tespit edilmesi gerekir. Bu çalışma 

ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin özdeşlik konusundaki kavram yanılgılarını incelemeyi amaçlamıştır. 

Bu bağlamda çalışmanın özdeşlik konusunun öğretiminde uygulayıcılar için rehber olacağı 

düşünülmektedir. 

Özdeşlik konusu cebir öğrenme alanında yer alan ve öğretimi 8. sınıfta yapılan bir konudur. 

Özdeşlikler denklemlere benzemesi bakımından denklemlerle aynı olarak düşünülmektedir. Ancak 

denklem ile özdeşliği ayıran önemli bir nokta vardır. Denklemde çözüm kümesi boş kümedir ya da 

birkaç eleman ile sınırlıdır. Özdeşlikte ise çözüm kümesi reel sayılar kümesidir. Başka bir ifade ile 

denklem bilinmeyenin bazı değerleri için sağlanır ya da hiçbir değeri için sağlanmazken özdeşlik 

bilinmeyenin tüm değerleri için sağlanır (Altun, 2008). İki kavram arasındaki bu yakın ilişki 

kavramların ayırt edilmesini güçleştirmektedir. Ayrıca özdeşlik kavramı cebirsel ifadelerdeki diğer 

kavramlara göre daha çok bilinmeyen içermesi ve genelleme içermesi bakımından diğer kavramlara 

göre daha zordur. Bu durum özdeşlik konusunun anlaşılmasını güçleştiren başka bir unsurdur. 

Sıralanan bu özelliklerle birlikte özdeşlik kavramını anlaşılması güç kılan pek çok özellik daha 

mevuttur. Bu özellikler öğrencilerin özdeşlik kavramını anlamasını güçleştirmekte ve öğrencilerin 

kavram yanılgısı yaşamasına neden olmaktadır.  

Kavram yanılgısı öğrencilerin kavramları bilimsel olarak kabul edilen tanımlarından farklı 

olarak algılaması şeklinde tanımlamıştır (Ubuz, 1999). Yenilmez ve Yaşa (2008) kavram yanılgısını, 

kavramların yanlış veya eksik öğrenilmesi şeklinde ifade etmiştir. Baki ve Bell (1997) ise kişisel 

deneyimler sonucu oluşmuş, bilimsel gerçeklere aykırı olan ve bilim tarafından gerçekliği kanıtlanmış 

kavramların öğretilmesini ve öğrenilmesini engelleyici bilgiler olarak açıklamıştır. Eryılmaz ve 

Sürmeli’ye (2002) göre bireyde oluşan düşüncenin kavram yanılgısı olabilmesi için bireyde oluşan 

görüş ve düşüncenin bilim ile bağdaşmaması, öğrencinin ısrarla bu düşüncesini savunması, kendi 

görüş ve düşüncelerinin doğruluğuna kuvvetle bağlanması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken 

nokta ise kavram yanılgısı ile hata arasındaki ilişkidir. Hata öğrencilerin yapmış oldukları yanlışlardır 

(Ubuz,1999). Kavram yanılgısı ise öğrencinin derin bir kavrayış yapısında olmasından dolayı 

sistematik olarak yaptıkları hatadır (Bingölbali & Özmantar, 2009). Sonuç olarak kavram yanılgısının 

bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir hata ya da yanlış cevap olmadığını söyleyebiliriz (Eryılmaz ve 

Sürmeli,2002). Bu nedenle yapılan her hatanın kavram yanılgısı olmadığı fakat yapılan her kavram 

yanılgısının bir hata teşkil ettiği söylenebilir. Kavram yanılgısı olması için hatada ısrar olması, başka 

bir ifade ile tekrar tekrar aynı hatanın yapılıyor olması gerekir. 

Matematikteki kavram yanılgıları incelendiğinde kavram yanılgıları üzerine pek çok araştırma 

yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmalarda matematiğin tüm öğrenme alanlarına yönelik çalışmalar 

mevcuttur. Bu öğrenme alanlarından birisi de cebirdir. Cebir öğrenme alanına yönelik kavram 

yanılgıları incelendiğinde harflerin anlamı (Akkan, Çakıroğlu, & Güven, 2009; Arcavi, Drijvers, & 
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Stacey, 2017), örüntüler ve örüntü genelleme (Aslan, 2011; Demonty, Vlassis, & Fagnant, 2018) ve 

denklemler (Arcavi vd., 2017) ile ilgili çalışmaların olduğu görülmektedir. Ancak denklemlerin özel 

hali olan özdeşliklerle ilgili kavram yanılgısı araştırması oldukça sınırlı sayıdadır.    

Alan yazın incelendiğinde cebir öğrenme alanında yapılan çalışmaların daha çok eşittir işareti 

(Byrd, McNeil, Chesney, & Matthews, 2015), örüntü (Aslan, 2011), cebirsel ifadeler ile eşitlik ve 

denklemler (Çakmak-Gürel & Okur, 2017; Erbaş, Çetinkaya, & Ersoy, 2009) konularında yoğunlaştığı 

görülmüştür. Alan yazın cebir öğrenme alanı ile ilgili pek çok çalışmanın mevcut olduğunu gösterse 

de özdeşlikler ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça sınırlı sayıda kalmıştır. Nitekim yukarıda özdeşlik 

konusunun nedenli önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu öneminden dolayı çalışmada özdeşlik konusu 

ele alınarak incelenmiştir. Çalışmanın amacı ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin özdeşlik konusundaki 

kavram yanılgılarını belirlemektir.  

2.YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Durum 

çalışması sınırları kesin olarak belli olan bir ya da bir kaç olayın belli bir kesitinin betimlenerek 

derinlemesine incelenmesidir (Merriam, 2013). Bu çalışmada özdeşlik konusu ele alınıp derinlemesine 

incelendiğinden bu araştırma modeli tercih edilmiştir.   

Bu araştırmanın katılımcıları 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili Pasinler ve 

Yakutiye ilçelerinde seçilen üç okulda 8. sınıfta öğrenim gören 50 öğrencidir. Öğrencilerin seçiminde 

amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme araştırmanın amacına göre en fazla 

verinin alınabileceği örneklem seçim yöntemidir. Bu çalışmada seçilen katılımcılarla tekrar tekrar 

görüşme yapılması gerekebileceğinden araştırmacıların iletişiminin olduğu okullar seçilmiştir. Ayrıca 

ekonomiklik (süre, maddiyat gibi) ve ulaşılabilirlik durumları göz önüne alındığında bu çalışma için 

en ideal örneklem seçim yönteminin amaçlı örneklem olacağına karar verilmiştir. Çalışmaya katılan 

öğrencilerin tamamına kavram yanılgısı teşhis testi uygulanırken bu öğrenciler içinden seçilen 10 

öğrenci ile klinik görüşmeler yapılarak öğrencilerin kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması 

sağlanmıştır.   

Veri toplama aracı olarak kavram yanılgısı teşhis testi ve klinik görüşmeler kullanılmıştır. 

Kavram yanılgısı teşhis testinin oluşturulmasında ilk olarak alan yazın taraması yapılmış ve 283 

sorudan oluşan bir soru havuzu oluşturulmuştur. Bu sorular birinci ve ikinci araştırmacı tarafından 

incelenerek öğrencilerin kavram yanılgılarını çıkarmaya yönelik 20 soruluk açık uçlu bir test 

hazırlanmıştır. Hazırlanan test formu üçüncü araştırmacıya (uzman) sunularak soruların uygun olup 

olmayacağını değerlendirmesi istenmiştir. Araştırmacı sorulardan üçünün doğrudan sonucu 

verebileceğini bu nedenle kavram yanılgısını tespit etmede yeterli olmayacağını ifade etmiştir. Soru 

sayısının fazla olması öğrencilerin istenilen düzeyde cevap vermesini engelleyebileceği düşüncesi göz 

önünde bulundurularak soru sayısı azaltılarak 17’ye düşürülmüştür. Hazırlanan form bir ders saatinde 

öğrencilere uygulanmıştır. Ardından öğrencilerin verdiği hatalı cevaplardan yola çıkılarak öğrencilerle 

klinik görüşmeler yapılmıştır. Klinik görüşmelerde öğrencilere cevapları nasıl bulduklarını 

açıklamaları istenmiş ve her bir açıklamadan sonra nedenleri sorulmuştur. Öğrencilerin verdikleri 

cevaplar göz önüne alınarak hata mı yoksa kavram yanılgısı mı olduğunun belirlenmesi amacıyla 

benzer soru veya açıklatıcı sorular eklenmiştir. 
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Çalışmada toplanan verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bunun için ilk 

olarak öğrencilerle yapılan görüşmeler transkript edilmiş ve birinci araştırmacı tarafından 

kodlanmıştır. Yapılan kodlamalar ikinci araştırmacı tarafından kontrol edilmiş ve kodlayıcılar arası 

güvenirlik değeri hesaplanmıştır. Kodlayıcılar arası güvenirlik değeri .79 olarak bulunmuştur.  

3.BULGULAR 

Bu bölümde öğrencilerin kavram yanılgısı teşhis testine verdiklerini yanıtlardan ve klinik 

görüşmelerde kavram yanılgısı olarak belirlenen ifadelere yer verilmiştir. Bu ifadeler çalışmada dört 

kategoride toplanmıştır: “özdeşliği eşitlik çözümü gibi düşünme”, “sonucun tamsayı olacağını 

düşünme”, “cebirsel ifadelerdeki terimleri tek tek çarpma” ve “özdeşlik kavramını anlayamama”.  

Çalışmaya katılan öğrencilerden bazıları özdeşliği denklem gibi algılayıp çözüm üretmeye 

çalışmıştır. Öğrenciler özdeşliklerde eşittir işareti bulunmamasına rağmen eşitlik varmış gibi denklem 

çözme adımlarını izlemiştir. Öğrenci cevaplarından bir örnek Şekil 1’de sunulmuştur.  

 
Şekil 1. Özdeşliği eşitlik çözümü gibi düşünen bir öğrencinin çözümü  Öğrenci ile yapılan 

görüşmede öğrenci;  

 

“Önce çarpma işlemi yaptım. Yani x ile x’i, iki ile üçü çarptım. Sonra bilinenleri eşitliğin bir 

tarafında bilinmeyenleri de diğer tarafına yazdım. Ardından bilinenleri kendi arasında bilinmeyenleri 

de kendi arasında topladım. Sonra her iki tarafı 2 ile böldüm. Sonuç 3 çıktı.”  

ifadesini kullanmıştır. Klinik görüşmede araştırmacı öğrenciye “Yaptığın işlem doğru mu? 

Neden eşitlik kullandın?” sorusunu yöneltmiştir. Bunun üzerine öğrencinin verdiği “Evet bu bir 

denklem ve eşitlik kurarak çözmek gerekir.” ifadesinden öğrencinin kavram yanılgısına sahip olduğuna 

karar verilmiştir. Benzeri bir soruda öğrencinin yaptığı çözüm Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 2. Özdeşliği eşitlik çözümü gibi düşünen bir öğrencinin çözümü 

 

Öğrenci ile yapılan görüşmede öğrenci “Önce b ile b’yi çarptım. 2b buldum. Sonra 4 ile 5’i 

çarptım 20 buldum. Bilinenleri eşitliğin bir tarafına bilinmeyenleri ise eşitliğin diğer tarafına attım. 

Eşitliğin her iki tarafını 2 ile böldüm. İşlemin sonucunu 10 buldum.” ifadesini kullanmıştır. Klinik 

görüşmede araştırmacı öğrenciye “Yaptığın işlem doğru mu? Neden eşitlik kullandın?” sorusunu 

yöneltmiştir. Bunun üzerine öğrenci bir önceki soruda verdiği yanıtı tekrarlamıştır. Öğrencinin benzer 

sorularda benzer yanıtlar vermesi bu hatanın kavram yanılgısı olduğunu güçlendirmektedir. 
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Çalışmaya katılan öğrencilerden bazıları özdeşlik işleminin sonucunun tamsayı olacağını 

düşünmektedir. Bu nedenle verilen işlemin sonucuna göre toplama/ çıkarma/ çarpma/ bölme 

yapmıştır. İncelenen öğrenci cevaplarından bir örnek Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 3. Tamsayı ve cebirsel ifade ayrımı yapamayan bir öğrenci çözümü 

 

Öğrenci ile yapılan görüşmede öğrenci “ -3 ile 1’i çarptım. Sonra -3 ile -5x’i çarptım. Daha 

sonra çıkan sonuçlarda -15x’i -3’e böldüm.” ifadesini kullanmıştır. Yapılan klinik görüşmede 

araştırmacı öğrenciye “Yaptığın işlem doğru mu? Neden -15x’i -3’e böldün?” sorusunu yöneltmiştir. 

Öğrenci bu soruya cevap olarak “Cevabımın doğruluğundan tam emin değilim ama bölmek gerektiğini 

düşündüm ve sonucumu buldum.” demiştir. Öğrencinin benzer başka bir soruda verdiği yanıt da Şekil 

4’deki gibidir. 

 
Şekil 4. Tam sayı ve cebirsel ifade ayrımı yapamayan bir öğrenci çözümü 

 

Öğrenci ile yapılan görüşmede öğrenci “2a ile 2’yi çarptım 4a buldum. 2a ile 5a’yı çarptım 10 

buldum. Sonra bulduğum sonuçları 2’ye böldüm. Çıkan sonuçlar 2 ile 5’i toplayıp cevabı buldum.” 

şeklinde ifade etmiştir. Yapılan klinik görüşmede araştırmacı öğrenciye “Yaptığın işlem doğru mu? 

Neden böyle çözdün?” sorusunu yöneltmiştir. Öğrenci bu soruya cevap olarak bir önceki soruda 

belirttiği gibi bunda da cevabından emin olmadığını bölme işlemi olduğu için bölme yaptığını, daha 

sonra soruda toplama işlemi olduğu için toplama yaptığını belirtmiştir. Öğrenci ifadesinden görüldüğü 

gibi öğrencinin benzer sorularda verdiği benzer yanıtlar, dört işlem becerisini kullanarak soruları 

çözdüğünü böylece kavram yanılgısı yaptığı görülmüştür. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin bazıları cebirsel ifadedeki her bir terimi sırasıyla birbiri ile 

çarpmaktadır. Bu hatayı yapan öğrencilerden birine ait cevap kağıdı görüntüsü Şekil 5’de 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 5. Karşılıklı terimleri birbiri ile çarpan bir öğrencinin cevabı 
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Öğrenci ile yapılan görüşmede öğrenci “a ile a’yı, 2 ile 2’yi, b ile b’yi çarptım. a2, 22 ve b2 

buldum ve bunları birleştirdim.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Yapılan klinik görüşmede 

araştırmacı öğrenciye “Yaptığın işlem doğru mu? Neden böyle çözdün?” sorusunu yöneltmiştir. Bu 

soru üzerine öğrenci cevabından emin olduğunu karşılıklı terimlerin çarpılması gerektiğini söylemiştir. 

Öğrencinin bu ifadesinden kavram yanılgısına sahip olduğu söylenebilir. Aynı soruda başka bir 

öğrencinin verdiği yanıt Şekil 6’daki gibidir. 

 
Şekil 6. Karşılıklı terimleri birbiri ile çarpan bir öğrencinin cevabı 

 

Öğrenci ile yapılan görüşmede öğrenci “a ile a’yı çarpıp a2 buldum. + ile – çarpıp – yazdım. 2 

ile -2’yi çarpıp 4 buldum. + ile +’yı çarpıp + buldum. b ile b’yi çarpıp b2 yazdım.” şeklinde 

açıklamalarda bulunmuştur. Yapılan klinik görüşmede araştırmacı öğrenciye “Yaptığın işlem doğru 

mu? Neden böyle çözdün?” sorusunu yöneltmiştir. Bu soru üzerine öğrenci “Cevabımın doğru 

olduğunu düşünüyorum. Terimleri tek tek birbiri ile çarptım.” cevabını vermiştir. Öğrencinin verdiği 

cevaptan kavram yanılgısına sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Çalışmaya katılan öğrencilerin bazılarının özdeşlik kavramını doğru bir şekilde 

oluşturamadıkları görülmüştür. Öğrencilere sorulan “özdeşlik deyince ne anlıyorsunuz?” sorusuna 

görüşme yapılan 10 öğrenciden 4’ü hiçbir cevap getirememiştir. Cevap getirenlerden bazılarının 

cevabı şöyledir: 

“Özdeşlik her sayıya eşittir”,  

“İki sayının eşit olması, iki sayının benzer olması mesela 2 ile 4 özdeştir. 4 ü 2 ye bölünce 2 

oluyor yani benzer”,  

“Tam sayıları içeriyor. Yerine farklı bir sayı getirilebiliyor”,  

“Özdeşlik bir sayının karesini alıp ya da sonra 2 ile çarpımıdır”,  

“Bir sürü sonsuz cevabı olur. Ona ne koyarsak diğerine de onu koymalıyız”,  

“İki tarafa da aynı işlemi yapmamız gerekir” 

Şeklinde cevap vermişlerdir. 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin özdeşlik konusundaki kavram yanılgılarını tespit etmeyi 

amaçlayan bu araştırmanın bulguları öğrencilerin özdeşlik konusunda ortak hata ve kavram yanılgıları 

olduğunu göstermiştir. Bu kavram yanılgıları çalışmada “özdeşliği eşitlik çözümü gibi düşünme”, 
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“sonucun tamsayı olacağını düşünme”, “cebirsel ifadelerdeki terimleri tek tek çarpma” ve “özdeşlik 

kavramını anlayamama” olarak dört kategoride toplanmıştır.  

Bu araştırma belli sınırlılıklar altında yürütülmüştür. Bu sınırlılıkların ilki nitel araştırmada 

çok sayıda katılımcı ile çalışılmasıdır. Nitel araştırmalar doğası gereği derinlemesine çalışmayı gerekli 

kılar. Ancak özdeşlik konusu araştırıldığında Türkiye’de yeterli sayıda araştırma olmadığı 

belirlenmiştir. Bu nedenle öğrencilerin yapabileceği kavram yanılgılarının kestirilmesi güç olmuştur. 

Bu araştırmanın ışığında gelecek araştırmacılar nitel araştırma yöntemlerini kullanıp derinlemesine 

araştırma yaparak daha detaylı sonuçlara ulaşabilirler.  
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ABSTRACT 

In this work we aimed at examining the implementation of pedagogical knowledge of science 

prospective teachers (SPTs) while taking the course of ‘teaching experience’ in the last term of teacher training 

program. This research employed the case study method using self-evaluation form, journals of SPTs, 

observation forms for faculty instructor and interviews with instructor as data collection instruments. Self-

evaluation form and instructor observation form are taken from the application guide supplied by the Faculty of 

Education. The participants of the study were 6 SPTs and a faculty instructor. First, 13 of 45 self-evaluation and 

the instructor observation items, relating to pedagogical knowledge were picked up. Following the analysis of 

classification of pedagogical knowledge items by SPTs and a faculty instructor, they were compared with 

journals and interview analysis.   

Findings from the self-evaluation forms show that most of SPTs think themselves generally sufficient in 

most of implementation items. But the statements in their journals reveal some discrepancies for certain items. 

For this reason, it can be said that the journals based on SPTs’ real life experiences are more effective than self-

evaluation forms to provide detailed and reliable information about the subjects related to the professional 

competence and needs of the SPTs. The journals also revealed that the most important problem faced by SPTs 

was classroom management in scope of PK. When self-evaluations of SPTs compared with faculty instructor’ 

evaluations, some similarities and discrepancies were determined. These results show the Dunning-Kruger effect 

which means that while the students with high abilities tended to underestimate themselves, others with lower 

abilities tended to overestimate themselves. But when self-evaluation forms and journals of SPTs and 

assessments of instructor are evaluated holistically, it can be said that the self-evaluation of most SPTs are 

objective and realistic and most of the SPTs are aware of the areas where they are sufficient and insufficient. In 

the direction of the instructor’s views, it is recommend that teaching experience in practicing schools and 

feedbacks from practicing teacher and instructor are important for development of pedagogical knowledge and 

self-evaluation abilities of SPTs. 

Key Words: Pedagogical knowledge, prospective teachers, self-evaluation 

INTRODUCTION 

Competency is ‘a set of knowledge, skills and proficiency in creating a meaningful experience 

when organizing an activity’ (Katane and Selvi, 2006) and teachers’ professional competency in 

teaching and learning is an important factor in determining the success of teaching (Copriady, 2014). 

Teacher’s professional general competencies include three main competencies areas, ‘knowledge’, 

‘skills’ and ‘attitudes and values’. Pedagogical content knowledge (PCK) is one of the sub-fields of 

‘knowledge’ and PCK is influenced by the transformation tree other knowledge bases, subject matter 

knowledge, pedagogical knowledge and knowledge of context (Magnusson, Krajcik & Borko, 1999). 

Pedagogical competences are the ability to manage learning, which includes planning, implementation 

and evaluation of learning outcomes of learners (Rahman, 2014) and to manage problems of violence, 
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disorder and other difficulties or to improve debates in the classroom (Kozan-Naumescu, 2008). 

Theoretically these types of knowledge interact with PCK for teaching of a particular topic in a 

discipline (Abell, 2007).  

‘Individual and professional development’ is a sub-field of ‘attitudes and values’, a main field 

of General Competencies for Teaching Profession (GCTF, 2017) requires also teachers to participate 

in self-evaluation activities within the scope of ‘individual and professional development 

competencies’(GCTF, 2017). Because teachers’ professional competency is connected to teachers’ 

reflection of their teaching implementations (Bjarnadóttir, 2005), in this work we aimed at examining 

the self-evaluation implementation of pedagogical knowledge (PK) of science prospective teachers 

(SPTs) while taking the course of ‘teaching experience’ in the last term of teacher training program.  

METHOD 

To examine the self-evaluation implementation of PK of SPTs, in this work case study method 

which is common way to do qualitative inquiry (Stake, 2005) was used.  The participants of the study 

were 6 SPTs in the last term of teacher training program and a faculty instructor who is responsible for 

SPTs’ teaching experiences.  

Data Collection Instruments 

Within the scope of the ‘attitude and values’ competency field, teachers are expected to 

participate in self-evaluation and personal and professional development activities. Because this 

competency field points at the importance of teachers' own perspectives in identifying professional 

development needs, self-evaluation forms and the journals both involving self-evaluation of SPTs 

teaching are selected as the main data collection instruments.  

The other two data collection instruments are the observation forms filled in by the faculty 

instructor during two or more sessions of SPTs teaching, and interviews with the instructor. The 

interviews were conducted in approximately 15 minutes following each session. The self-evaluation 

form and the instructor observation form are obtained from the application guide supplied by the 

Faculty of Education.   

Data Analysis 

In the data analysis, firstly the 45 application items under the six headings were examined. 

Then the 13 self-evaluation and instructor observation items dispersed under six headings and related 

to PK were separated (Table 1). The three categories named as sufficient, partially sufficient and 

insufficient in the self-evaluation form were reduced to two, namely sufficient and insufficient, by 

combining the categories partially sufficient and insufficient.  

In a holistic analysis of self-evaluation forms filled by the SPTs in 6 different weeks, SPTs 

who were sufficient (+) for three times and insufficient (-) for three times are named as indecisive (0), 

those sufficient or insufficient for four or more times are named as positive (+) or negative (-) 

respectively. In the analysis of the instructor’s observation form, first 50 items under 6 categories were 

examined. Items which were the same as the self-evaluation items in Table 1 were determined. The 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1116 

instructor ratings of these items (degree of exhibiting the behavior in the relevant items, 1, 2, 3 and 4) 

were compared with the self-evaluations by SPTs. Because the instructor observation forms for each 

SPT were filled in two separate sessions at different times, the ratings in the observation forms were 

compared for consistency, and in the case of any discrepancy the opinion of the instructor was asked. 

Journals and interviews were analyzed by using content analysis method with a consideration of the 

PK. Following the analysis of self-evaluation items by SPTs and a faculty instructor, they were 

compared with journals and interview analysis. 

FINDINGS 

In this section the findings on science prospective teachers’ self-evaluations and faculty 

instructor’s assessments on their PK following the teaching experiences imposed by the teaching 

practice course are presented. Findings obtained from prospective teachers’ self-evaluation forms, and 

faculty instructor’s observation forms are given in Table 1, which is followed by the findings from 

interviews and journals. 

Table 1 Gradation of prospective teachers’ self-evaluation forms and faculty instructor’s observation 

forms 

Self-Evaluations Items 
SPT1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 

PT FI PT FI PT FI PT FI PT FI PT FI 

Speaking with suitable sound level - 1 + 4 0 4 - 2 + 4 - 2 

Emphasizing and toning + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 - 2 

Eye contacting with students + 2 + 3 - 3 + 3 + 2 + 3 

Listening to responses and comments by students + 3 + 3 0 3 + 2 + 2 + 3 

Using gesture and facial expression + 3 + 3 + 2 - 2 + 2 - 2 

Using humor to motivate - 1 + 1 - 1 - 1 + 1 - 2 

Avoiding repetition + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 - 3 

Drawing attention of students - 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 3 

Encouraging students to respond to difficult 

questions 
+ 3 + 2 - 3 - 2 + 2 + 3 

Providing enough time for the activity + 3 + 3 - 2 + 2 + 2 - 3 

Ending the activity in time + 3 + 2 - 3 + 3 + 3 + 2 

Encouraging students to ask questions - 2 + 3 + 3 + 2 + 3 - 2 

Encouraging students to discuss - 2 + 3 + 3 0 2 + 3 - 3 

PT: Prospective Teacher  

FI: Faculty Instructor  

Findings show that most of SPTs think themselves insufficient in ‘using humour to motivate’ 

but sufficient in ‘drawing attention of students’, ‘avoiding repetition’, ‘listening to responses and 

comments by students’, ‘eye contacting with students’, ‘listening to responses and comments by 

students’ and ‘emphasizing and toning’. The instructor’s evaluations about the items ‘using humour to 

motivate’, ‘drawing attention of students’, ‘avoiding repetition’ and ‘speaking with suitable sound 

level’ are parallel to that of SPTs.  

But the Table 1 shows notable anti parallelism between the instructor and SPT opinions. For 

example, while SPT3 thinks himself insufficient in item ‘encouraging students to respond to difficult 

questions’, indecisive in items ‘listening to responses and comments by students’ and ‘speaking with 
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suitable sound level’, instructor  thinks that SPT3 is sufficient in these self-evaluation items. Similarly, 

SPT2 and SPT5 think themselves sufficient in all application items but faculty instructor‘s 

assessments are not parallel in items ‘ending the activity in time’ and ‘eye contacting with students’: 

Activities and visual explanations by SPT2 were proper to perform in one lesson hour.  But SPT2 spent 

much time in activities with certain student groups. As a result she hurried up toward the end (FI, Interview). 

SPT5’s voice was good but she spoke loudly to suppress noise and manage the class instead of eye 

contacting with students (FI, Interview).   

Self-evaluations of SPT1, SPT4 and SPT6 shown in Table 1 are closer to faculty instructor’s 

ratings than those of SPTs 2, 3 and 5. For example they think themselves insufficient in the item 

‘speaking with suitable sound level’ and results of interview with instructor are quite similar to 

instructor’s ratings and SPTs’ self-evaluation: 

The sounds of SPT1, SPT4 and SPT6 are very loud and generally monotonous. The students were not 

able to hear (FI, Interview).  

The statements in journals of these SPTs are similar to their assessments in self-evaluation 

forms in items ‘speaking with suitable sound level’, ‘emphasizing and toning’ or ‘drawing attention of 

students’:   

The students lost interest because I could not arrange my voice and gesture (SPT1, Journal, 5th.week)  

Because class were very noisy my voice became low (SPT4, Journal, 1th.week). 

But while ST1, ST2, ST5 and ST6 think themselves sufficient in items ‘ending the activity in 

time’ and ‘providing enough time for the activity’, they stated in their journals that they had some 

difficulties in using time effectively:  

I wish I could use time more effectively and solve some questions (SPT2, Journal, 2nd. week). 

Because I performed the activities quickly, students might not understand (SPT1, Journal, 5th.week). 

I delivered the subject in a hurry to finish in time (SPT6, Journal, 5th.week). 

The statements in SPTs’ journals show especially that SPTs had difficulties in managing 

problems of violence, disorder and improving discussion in the classroom:  

I had difficulty in controlling the class, because there was much noise  (SPT5, Journal, 1th.week). 

There occurred much noise in the class so that I lost control (SPT5, Journal, 6th.week).  

These problems arose especially during student-centered activities in laboratory or in 

discussion environments: 

I had difficulty during activity, students stood up while experimentation (SPT1, Journal, 2nd. week). 

 It was difficult for me to control the class during discussions (SPT2, Journal, 1st and 4th.weeks). 
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The class order deteriorated when lesson was held in laboratory (SPT6, Journal, 2nd. week). 

According to faculty instructor insufficient knowledge of SPTs about class management 

causes these difficulties:  

Because SPT1 and SPT3 did not do demonstration experiment in such a way that students were able to 

watch, students not able to watch became busy in other activities (FI, Interview).  

Because SPT2 and SPT4 who performed team work did not give enough explanation and did not write 

the instructions on the board, the students were chatting while awaiting the arrival of the teacher and to ask 

about what should be done in the next step (FI, Interview). 

Faculty instructor stated that the SPTs took feedbacks about class management into 

consideration: 

SPTs addressed students as a group, without specifying personal names. After I had said calling 

students with names or if not known asking the name was an effective method in class administration, I observed 

that they used this method and shared my suggestion with other SPTs (FI, Interview).  

When considering faculty instructor’s assessments it can be said that except the items 

‘drawing attention of students’ and ‘avoiding repetition’, SPTs generally had insufficiencies. In SPTs 

sufficiency for these two exceptional items, inclusion of attention drawing activities and experiments 

in SPTs’ lesson plans is thought to be effective:   

The activity was interesting and astonishing for students (SPT3, Journal, 4th. Week). 

Preparation of plans including experiment and activities, by SPTs became effective in using time and 

drawing attention of students (FI, Interview). 

DISCUSSION AND CONCLUSION  

In this work we aimed at examining the implementation of PK of SPTs while attaining the 

course ‘teaching experience’ in the final term of teacher training program and comparing with faculty 

instructor’s evaluation. 

Findings from the self-evaluation forms show that most of SPTs except SPT6 think 

themselves sufficient in most of implementation items. But the statements in their journals reveal 

some discrepancies for certain items such as ‘ending the activity in time’ and ‘providing enough time 

for the activity’. While most of SPTs feel sufficient in these items, some of them expressed difficulties 

related to using time effectively. For this reason, it can be said that the journals based on SPTs’ real 

life experiences are more realistic than self-evaluation forms to provide detailed and reliable 

information on the subjects related to the professional competence and needs of the SPTs. The journals 

also revealed that the most important problem faced by SPTs was classroom management, a content of 

PK, as could also be found in other studies (e.g. Bjarnadóttir, 2005; Çubukçu, 2010). The faculty 

instructor thought the important reason for the problems was that during the teacher education 

program, SPTs were not well equipped with methods of coping with noise and disorder difficulties 

actually present in teaching settings. 
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When self-evaluations of SPTs are compared with faculty instructors’ evaluations, some 

similarities and some discrepancies can be noted. For example, while SPT3 himself thinks insufficient 

in some items, the faculty instructor thinks him sufficient; and, although SPT2 and SPT5 think 

themselves sufficient in all items, the instructor thinks them insufficient in some of these items. These 

results show similarity to the studies of Podgorsek and Lipovec (2017) where Dunning-Kruger effect 

was detected in pre-service teachers. This effect means that while the students with high abilities 

tended to underestimate themselves, others with lower abilities tended to overestimate themselves 

(Kruger and Dunning, 1999). But when self-evaluations of SPTs and assessments of instructor are 

evaluated holistically, it can be said that the self-evaluations of most SPTs are objective and realistic 

and most of the SPTs are aware of the areas where they are sufficient and insufficient. Although 

Ehrlinger, Johnson, Banner, Dunning & Kruger  (2008) conclude that feedback does not help to 

change participants opinions, Bjarnadóttir (2005) says personal connection to mentors and instructors 

play a major role, especially regarding the SPTs’ interest in their studies and competence feedbacks 

affect SPTs’ practicing and SPTs consider advices of mentors. It seems that teaching experience in 

practicing schools and feedbacks of practicing teachers and faculty instructor is important for 

development of pedagogical knowledge and self-evaluation abilities of SPTs. For this reason, it is 

recommended that practicing teachers spending more time with SPTs should give more feedback to 

SPTs after their teaching.    
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ABSTRACT 

In this work we aimed at examining the self-assessments on the implementation of SMK of science 

prospective teachers (SPTs) and the assessments by the faculty instructor. This work employed the case study 

method using self-assessment form, journals of SPTs, observation form for faculty instructor and interviews with 

faculty instructor as data collection instruments. The self-assessment form and the instructor observation form 

are taken from the application guide supplied by the faculty of education. The participants of the study were a 

faculty instructor and 6 SPTs taking the course of ‘teaching experience’ in the last term of teacher training 

program. Analysis of self-assessment form and the instructor’s observation form were compared with SPTs’ 

journals and interviews analysis. 

Findings from the self-assessment forms show that most of SPTs think generally themselves sufficient 

in all self-assessment items except for ’explaining similar concepts with new ideas’. However, the statements in 

the journals of some of these SPTs show some discrepancies for certain items such as ‘giving appropriate 

feedback to students' answers’ and ‘making clear explanations’ in the self-assessment form. For this reason, it is 

considered that self-assessment forms used in the context of teaching practices give some information about the 

subjects related to the professional competence and needs of the SPTs, but do not provide as much detailed and 

reliable information as journals based on their real life experiences do. Similarities and discrepancies between 

faculty instructors’ assessments and self-assessments of SPTs points out Dunning-Kruger effect occur where 

people fail to adequately assess their level of competence or incompetence. Although there are differences 

between faculty instructors’ assessments and self-assessments of SPTs, most of SPTs emphasized that they had 

some significant deficiencies in their SMK and this lack of SMK gave rise to certain serious issues. This study 

shows that SPTs generally became aware of their problems in subject matter knowledge following teaching 

experience. For this reason, it is clear that SPTs need more subject matter guidance from their subject lecturers 

and support from the subject teachers in schools where they do school practice. 

Key Words: Subject matter knowledge, prospective teacher, self-assessment 
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INTRODUCTION 

The concept of teacher competence has commonly been used for listing separate skills of the 

good teacher which can be used as guidelines for teacher education (Bjarnadóttir, 2005). Therefore 

teachers’ professional competency in teaching and learning is an important factor in determining the 

success of teaching (Copriady, 2014). Teacher’s professional general competencies include three main 

competencies areas, ‘knowledge’, ‘skills’ and ‘attitudes and values‘. Pedagogical content knowledge 

(PCK) is one of the sub-fields of ‘knowledge’. Subject matter knowledge (SMK) and pedagogical 

knowledge (PK) play major role in development of PCK, with SMK becoming more dominant factor 

over time (Neumann, Kind and Harms, 2018). Because if teaching entails helping others learn, then 

understanding what is to be taught is a central requirement of teaching (Ball, and McDiarmid, 1990).  

‘Individual and professional development’ is a sub-field of ‘attitudes and values’, a main field 

of General Competencies for Teaching Profession (GCTF, 2017) requires also teachers to participate 

in self-assessment activities within the scope of ‘individual and professional development 

competencies’. Self-assessment is defined as a form of assessment in which the student reflects their 

strengths and weaknesses in order to improve their performance (Fitzpatrick, 2006). Because teachers’ 

professional competency is connected to teachers’ reflection of their teaching implementations 

(Bjarnadóttir, 2005) and one of the goals of higher education is to develop students’ self-assessment 

abilities (Boud, Lawson & Thompson, 2013), prospective teachers’ self-confidence and self-

understanding must be considered (Bjarnadóttir, 2005). So in this work we aimed at examining the 

self-assessments on the implementation of SMK of science prospective teachers (SPTs) and the 

assessments by the faculty instructor.   

METHOD 

To examine the implementation of SMK of SPTs, in this work case study method which is 

common way to do qualitative inquiry (Stake, 2005) was used.  The participants of the study were 6 

SPTs in the last term of teacher training program and a university lecturer who is responsible for 

SPTs’ teaching experiences.  

Data Collection Instruments 

Within the scope of the ‘attitude and values’ competency field, teachers are expected to 

participate in self-assessment and personal and professional development activities. Because this 

competency field points at the importance of teachers' own perspectives in identifying professional 

development needs, self-assessment forms and the journals both involving self-assessment of SPTs 

teaching are selected as the main data collection instruments.  

The other two data collection instruments are the observation forms filled in by the faculty 

instructor during two or more sessions of SPTs teaching, and interviews with the instructor. The 

interviews were conducted in approximately 15 minutes following each session. The self-assessment 

form and the instructor observation form are obtained from the application guide supplied by the 

Faculty of Education.   
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Data Analysis 

In the data analysis, firstly the 45 application items under the six headings were examined. 

Then the seven self-assessment and instructor observation items dispersed under six headings and 

related to SMK were separated (Table 1). The three categories named as sufficient, partially sufficient 

and insufficient in the self-assessment form were reduced to two, namely sufficient and insufficient, 

by combining the categories partially sufficient and insufficient.  

In a holistic analysis of self-assessment forms filled by the SPTs in 6 different weeks, SPTs 

who were sufficient (+) for three times and insufficient (-) for three times are named as indecisive (0), 

those sufficient or insufficient for four or more times are named as positive (+) or negative (-) 

respectively. In the analysis of the instructor’s observation form, first 50 items under 6 categories were 

examined. Items which were the same as the self-assessment items in Table 1 were determined. The 

instructor ratings of these items (degree of exhibiting the behaviour in the relevant items, 1, 2, 3 and 4) 

were compared with the self-assessments by SPTs. Because the instructor observation forms for each 

SPT were filled in two separate sessions at different times, the ratings in the observation forms were 

compared for consistency, and in the case of any discrepancy the opinion of the instructor was asked. 

Journals and interviews were analyzed by using content analysis method with a consideration of the 

SMK. Analysis of self-assessment form and the instructor’s observation form were compared with 

SPTs’ journals and interviews analysis. 

FINDINGS 

In this section the findings on science prospective teachers’ self-assessments and faculty 

instructor’s assessments on their SMK following the teaching experiences imposed by the teaching 

practice course are presented. Findings obtained from SPTs’ self-assessment forms, and faculty 

instructor’s observation forms are given in Table 1, which is followed by the findings from interviews 

and journals. 

Table 1 Gradation of prospective teachers’ self-assessment forms and faculty instructor’s observation 

forms 

Self-Assessments Items  
SPT1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 

PT FI PT FI PT FI PT FI PT FI PT FI 

Making clear explanations 0 2 + 2 - 3 + 2 + 3 - 2 

Explaining unknown words, concepts and 

terms 
+ 3 + 3 + 3 + 3 + 3 - 2 

Explaining similar concepts with new ideas - 2 + 2 - 2 0 2 + 2 - 2 

Providing satisfactory answers to questions + 2 + 3 - 2 + 2 + 2 + 1 

Cluing for difficult and complex situations + 2 + 2 + 3 0 2 + 2 + 2 

Asking in-depth questions when necessary + 2 + 2 + 3 - 2 + 2 - 2 

Giving appropriate feedback to students' 

answers 
+ 2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 

PT: Prospective teacher 

FI: Faculty instructor  

According to Table 1, most of the SPTs think themselves sufficient in the items ‘explaining 

unknown words, concepts and terms’, ‘giving appropriate feedback to students' answers’ and ‘cluing 
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for difficult and complex situations’.  Also faculty instructor‘s assessments are parallel to prospective 

teachers self-assessments in the item ‘explaining unknown words, concepts and terms’: 

The plans of the SPTs contain a lot of explanatory information about unknown concepts and 

terms related to the subject.  Because SPTs generally teach according to their lesson plans, they 

certainly are satisfactory in this item (FI, Interview). 

Instructor’s opinions and observations differ from SPTs’ self-assessments for the items ‘giving 

appropriate feedback to students' answers’ and ‘cluing for difficult and complex situations’: 

When SPTs asked question to students, the answers were quite different from each other. 

While some students made correct and logical explanations, some of them supplied alternative or 

irrelevant answers. But most of the SPTs were not able to respond appropriately. Mostly of the time 

they continued their teaching or they approved by gesture only. They either did not understand what 

the students said or they did not have the necessary subject matter knowledge (FI, Interview). 

According to table some of SPTs think themselves insufficient in items ‘making clear 

explanations’ (SPT-3, 6), ‘explaining similar concepts with new ideas’ (SPT-1, 3, 6), ‘asking in-depth 

questions when necessary’ (SPT-4, 6) and ‘providing satisfactory answers to questions’ (SPT3). 

Related statements in SPT3’s journals and instructors’ observations forms show that he had difficulties 

in providing satisfactory answers to questions:  

I had difficulty in problem solving (SPT3, Journal, 3rd. week). 

While SPT1, in self-assessment form, thinks herself  insufficient only in the item ‘explaining 

similar concepts with new ideas’, she feels sufficient in items ‘providing satisfactory answers to 

questions’ and ‘giving appropriate feedback to students' answers’. But instructors’ observation form, 

interviews and SPT1’s journal pointed to some deficiencies especially in item ‘providing satisfactory 

answers to questions’:  

I had trouble in doing experiment and giving answers to students’ questions, because I did not 

master the subject. During explanations I realized that I had many deficiencies (SPT1, Journal, 4. 

week). 

A student asked a question related to the experiment which was done by SPT1. But SPT1 did 

not have enough knowledge about magnetic field so she was not able to answer the question (FI, 

Interview). 

Similarly, SPT2 and SPT5 described themselves as sufficient in self-assessment form for all 

items, but their journals, the instructor's observations and interviews revealed differences: 

Students had misconceptions; I felt trouble (SPT5, Journal, 3rd. week). 

SPT2 follows a highly complex hierarchy while presenting topics and concepts (FI). 

While SPT4 thinks herself insufficient in item ‘asking in-depth questions when necessary’, 

and indecisive in items ‘explaining similar concepts with new ideas’ and ‘cluing for difficult and 
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complex situations’, she feels sufficient in other items. But the instructor thinks that she had 

deficiencies in all items except in item ‘explaining unknown words, concepts and terms’:  

SPT4 planned an activity on the subject of constellations. Because she did not provide 

sufficient and clear explanation for students about the instructions they would follow, she had 

difficulty in completing the activity effectively (FI, Interview). 

SPT6 thinks himself insufficient in his self-assessment form and journal for most items; 

instructor’s assessments are parallel to his self-assessments: 

SPT6 could not give answer to students during teaching the subject of series and parallel 

circuits expecting help from his practice teacher (FI, Interview). 

I had difficulty in establishing a relation between the topic and my implementation (SPT6, 

Journal, 4th.week). 

The journals of SPTs and assessments of instructor show that most of SPTs feels themselves 

insufficient about subject matter knowledge: 

I should have wider and deeper subject matter knowledge (SPT1, Journal, 2nd. week). 

I have deficiencies in subject matter knowledge.  I must develop myself professionally (SPT1, 

Journal, 3rd. week). 

I had trouble in preparing the experimental setup (SPT4, Journal, 4th. week) 

Although I had some shortcomings in the SMK, my humour and class management were good 

(SPT5, Journal, 4th.week). 

My deficiencies in the subject caused some misconceptions in students (SPT6, Journal, 3rd. 

week). 

In summary, according to self assessment forms, SPT2 and SPT5 think themselves sufficient 

in all items and the remaining SPTs think themselves sufficient in some items but insufficient in 

others. It is seen that there are some differences between the assessments of SPTs in self-assessment 

forms and the journals of SPTs and assessments of instructor.   

DISCUSSION AND CONCLUSION 

In this work, we aimed at examining the self-assessments on the implementation of SMK of 

SPTs and the assessments by the faculty instructor.   

Findings from the self-assessment forms show that most of SPTs think themselves generally 

sufficient in all self-assessment items except for ’explaining similar concepts with new ideas’. 

However, the statements in the journals of some of these SPTs show some discrepancies for certain 

items such as ‘giving appropriate feedback to students' answers’ and ‘making clear explanations’ in 

the self-assessment form. For example, most of SPTs who found themselves sufficient in most items 
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of the self-assessment form, mentioned lack of SMK in their journals. For this reason, it is considered 

that self-assessment forms used in the context of teaching practices give some information about the 

subjects related to the professional competence and needs of SPTs, but do not provide as much 

detailed information as journals, which reflect real life experiences, supply.   

Similarities and discrepancies between faculty instructors’ assessments and self-assessments 

of SPTs point out that Dunning-Kruger effect occur where people fail to adequately assess their level 

of competence or incompetence. Kruger and Dunning’s (1999) results show that while the students 

with high abilities tended to underestimate themselves, others with lower abilities tended to 

overestimate themselves. Similar results are seen in the studies of Ehrlinger, Johnson, Banner, 

Dunning & Kruger (2008) and Podgorsek and Lipovec (2017). Although there are differences between 

faculty instructors’ assessments and self-assessments of SPTs, most of SPTs emphasized that they 

have some significant deficiencies in their SMK and their lack of SMK  gave rise to certain serious 

issues, such as transferring incorrect information or misconceptions to students, not providing detailed 

answers to questions posed by students as stated in some studies (Hashweh, 1987; Pardhan and Bano, 

2001; Guisasola, Almudi, and Zubimendi, 2004; Nilsson, 2008; Käpyla et al., 2009 and Kind, 2009). 

This study shows that SPTs generally are aware of their lack of SMK after teaching experience. For 

this reason, it is recommended that SPTs take more subject matter guidance from lecturers and support 

from practice teachers in schools where they do school practice (Kagoda & Sentongo, 2015). 
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ÖZET 

Çalışmanın amacı: Halk Eğitim yetiştirme kurslarına kayıt yapan öğrencilerin yetiştirme kurslarına 

yönelik görüşlerinin değerlendirilmesidir. Katılımcıları Trabzon’un Of ilçesindeki Halk Eğitim destekleme ve 

yetiştirme kurslarına kayıt yapan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmada 11 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış 

görüşme soruları kullanılmıştır.  Katılımcıların ifadeleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar karşılaştırılarak 

kategoriler oluşturulmuştur. Çalışma durum çalışması olup veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz 

edilmiştir. Öğrencilerin görüşlerinde en çok dikkat çeken durumlar derse devamsızlık, ders programının 

öğrenciye uygun olmayışı ve üniversiteye hazırlık sürecinde danışmana duyulan ihtiyaç gibi ifadeler 

vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra ders veren öğretmenlerin öğrencilere birçok açıdan katkıları olduğu da dile 

getirilmiştir. Derse devasızlığın önüne geçmek için yetiştirme kurslarına kayıt esnasın da kaynak ücreti altında 

bir miktar para alınması gerektiği olası bir çözüm yöntemi olabilir. Yine öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık 

sürecinde öğrencileri bilgilendirmek adına  rehber öğretmenleri görevlendirilebilinir. 

Anahtar Kelimeler : Halk Eğitim, Yetiştirme Kursları, Öğrenci 

ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate the opinions of the students enrolling in the public education 

training courses. In this study, semi-structured interview questions consisting of 11 questions were used. By 

comparing the similarities and differences between the statements of the participants, the categories were 

formed. Data were analyzed using the content analysis method. In the students' opinions, the most noteworthy 

expressions such as absenteeism, lack of course program and the need for consultant during the preparation 

process for the university were emphasized. In addition, it is stated that the teachers who teach the lessons 

contribute to the students in many ways. In order to increase participation in the course, a certain amount of 

money is taken during the registration of the training courses. In addition, guidance counselors should be 

assigned to inform students during the preparatory phase of the university. 

Keyword: Public Education, Training Courses, Student 
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1.GİRİŞ 

Formal eğitimin içinde yer alan yaygın eğitim faaliyeti içine giren, eğitim türlerinin çok çeşitli 

olması nedeniyle, yaygın eğitimin farklı tanımlarıyla karşılaşmak mümkündür. Yaygın eğitimi en kısa 

şekilde “okul dışı eğitim” seklinde tanımlanabilir. Yasal mevzuata göz önüne alındığında ise yaygın 

eğitimin tanımı şöyledir; örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinden çıkmış 

bireylere gerekli olan bilgi ve davranışları kazandırmak için örgün eğitimin yanında veya dışında, 

onların ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmelerini sağlayıcı 

nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim öğretim- rehberlik faaliyetlerinin 

tümüdür (Temizhan, 2006). 

Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları yönetmeliğinin tanıma göre halk eğitimi; 

Örgün eğitim sistemine hiç dahil olmamış ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu 

kademelerden çıkmış kişilere gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için örgün eğitimin 

yanında veya dışında onların;  ilgilerini, isteklerini ve yeteneklerini geliştirecek doğrultuda ekonomik, 

toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan 

eğitim-öğretim-üretim rehberlik ve uygulama faaliyetlerinin tümüdür (MEB, 2006). 

Halk eğitimin hedef kitlesinin yaşı, öğrenme isteği, mesleği, eğitim düzeyi, cinsiyet ve diğer 

özellikleri bakımından örgün eğitimden farklılık gösterebilir.  Birçok  bakımından farklılıklar gösteren 

bu kitle okul eğitimi dışında bulunduğu için kitlenin temel görevi okula gitmek daha çok kendilerini 

istedikleri alanda yetiştirebilmek olduğunu söyleyebiliriz. Halk eğitimi çalışmalarına okul öğrencileri 

de ilgi alanlarına göre katılabilmesi de söz konusudur(Gedikoğlu,1966). 

Velilerin, çocukların daha iyi yetiştirilmesine yönelik arzuları, daha iyi bir kurumda eğitim 

alarak prestijli bir üniversiteye yerleşeceklerine ve iş güvencesi sağlayacaklarına dair düşünceleri, 

sınavlara yönelik destek eğitimi veren kurumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Akyüz, 2001). 

Geçtiğimiz yıllarda merkezi sınavlara hazırlanma da bir ihtiyaç olarak görülen kurslar halk eğitimlerde 

destekleme ve yetiştirme kurslarının açılmasını tetiklemiştir. Yaşam kalitesin artırmak için geleceğe 

hazırlık yapan öğrencilerin ekonomik ve diğer sebeplerden kaynaklanan problemler böyle bir ihtiyacı 

gözler önüne sermiştir. 

Öğrenci ve velilerin ilgi, ihtiyaç ve arzularını karşılamak için gerek Milli Eğitim Bakanlığı, 

gerekse özel sektör çalışmalarda bulunmuştur. Sınava hazırlık aşamasında öğrencilerin gösterdiği 

başarının, hazırlandıkları kurum tarafından ne kadar ciddi ve disiplinli yetiştirildiklerine ve kurum 

tarafından yapılan sınavlara ne kadar çok katıldıklarına bağlı olduğu söylenebilir (Morgil, Yılmaz ve 

Geban, 2001). 

Etüt merkezi veya dershane olarak bilinen özel sektör kurumları, öğrencilerin istekleri 

doğrultusunda bir okula yerleşmesine katkı sağlamak amacıyla, öğrencileri liselere ve üniversitelere 

giriş sınavına hazırlamaya yönelik, MEB izniyle açılan ve denetimi de MEB tarafından yapılan eğitim 

kurumlarıdır (Yılmaz, 2009). Geçmişi uzun soluklu olan bu sistemin ücretli olmaları bakımından 

eğitimde fırsat ve imkân eşitliği açısından değerlendirildiğinde büyük bir sorun oluşturmaktaydı 

(Göksu ve Gülcü, 2016). Bu sebeple 14.03.2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

ayrıca 01.03.2014 tarihli ve 6528 sayılı "Mili Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
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Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. Maddesi” ile dershanelerin bir 

kısmı tamamen kapatılmış, bir kısmı ise kademeli olarak özel okula dönüştürülmüştür (Biber, 2017). 

2014- 2015 Eğitim öğretim yılından itibaren dershanelerle birlikte destekleme ve yetiştirme kursları 

okullarda ve halk eğitim merkezlerinde açılmaya başlamıştır.  

Halk eğitim merkezlerinde açılan yetiştirme kurlarının olumlu yönlerinin yanı sıra olumsuz 

yanlarının da olduğu görülmektedir. Özellikle her öğrencinin isteğe bağlı olarak kursa gelmesi 

beraberinde farklı problemler meydana getirmektedir. Destekleme ve yetiştirme kurslarının, 

dershanelerin kapatılmasından sonra, merkezi sınavlara hazırlık aşamasında oldukça önemli bir yere 

sahip olduğu görülmektedir. Kursların bu kadar önemli olmasına rağmen, uygulamada öğretmenlerde 

performans düşüklüğü ve yorgunluk oluşması, doküman eksikliği ciddi problemlerden 

sayılabilir(Ünsal ve Korkmaz, 2016).Bu problemlerin kaynağının farklı boyutlarda aranması için farklı 

pencereden bakabilmek önemlidir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı halk eğitim yetiştirme 

kurslarına gelen öğrencilerin görüşlerini tespit etmektir. Çalışma sonunda öğrencilerden alınan bilgiler 

doğrultusunda halk eğitim yetiştirme kurslarında öğrenciler tarafından ortaya çıkan sorunlara bir nebze 

olsun ışık tutulacaktır.  

2.YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Deseni 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma olay ve olguları üzerinde 

araştırma yapılan kişilerin bakış açısıyla incelemesidir (Ekiz, 2013).  Nitel durum çalışmasının en 

önemli özelliklerinden birisi bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır. Bir diğer ifadeyle 

bir duruma ilişkin etkenler (bireyler, olaylar, ortam, süreçler vb.) bütüncül bir yaklaşımla araştırılır ve 

ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine odaklanılır. Ayrıca, 

durum çalışmasında bir veya birden fazla durum kendi sınırları içinde araştırıldığı çalışmalardır. Bu 

araştırmada Halk Eğitim yetiştirme kurslarına kayıt yapan öğrencilerin yetiştirme kurslarına yönelik 

görüşlerinin değerlendirilmesi kapsamında incelenmeye alındığından durum çalışması deseni 

kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Görüşme tekniği en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Görüşme tekniği ile sosyal 

olguların farklılığını ve hareketliliğini bir nebzede olsa yakalamak ve anlamak amaçlanmaktadır. 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

2.2. Katılımcılar 

Araştırma, 2018-2019 öğretim yılı sonbahar döneminde Trabzon’un Of ilçesindeki Halk 

eğitimde yetiştirme kurslarına kayıt yaptıran 14 öğrenciyle yapılmıştır. Katılımcılar amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre seçilmiştir (Patton, 2002.Akt; (Biber, 2017). Olgu 

bilim çalışmalarında özellikle ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak katılımcıların baştan belirlenecek 

ölçütlerle araştırmanın amacına uygun kişilerin seçilmesi araştırma için oldukça önemli olduğunu 

belirtmiştir.( Aydın,2005). Burada özellikle mezun öğrencilere başvurulmasının sebebi, mezun 

öğrencilerin yetiştirme kursunu halk eğitim bünyesinde alması  ve halk eğitimin kurlarına yönelik 

öğrencilerin düşüncelerinin açığa çıkarılmasıdır.. Bu çalışmaya tüm öğrenciler gönüllü olarak 
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katılmışlardır. Veriler çalışma grubu 2018-Güz döneminin son 3  haftasında toplanmıştır. Çalışmaya 

katılan öğrencilere ait demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 

Demografik Bilgiler f 

Cinsiyet Kadın  8 

Erkek  6 

Mezun olunan lise Meslek Lisesi 6 

Anadolu Lisesi 4 

İmam Hatip Lisesi 3 

Sağlık Meslek Lisesi 1 

Mezun olunan yıl 2018 9 

2017 2 

2016 3 

Yetiştirme kurslarına  

katılma 

Evet  7 

Hayır  7 

 

Tablo 1’e göre;kadın katılımcıların erkeklerden fazla olduğu, meslek lisesinde eğitim gören 

öğrencilerin kursa katılım oranı diğer liselere gören daha fazla,mezun olunan lise genel itibariyle 2018 

ve son olarak geçmiş yıllarda yetiştirme kurslarına katılım oranı  birbirine eşittir. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Aydın (2015)‟a göre olgu bilim çalışmalarında daha çok yarı yapılandırılmış yada 

yapılandırılmamış görüşme soruları kullanılır. Bu ifadeden hareketle araştırmada veri toplamak için, 

araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanmıştır. Toplam 10  

sorudan oluşan görüşme sorularında, katılımcıların demografik özelliklerini betimlemek için dört soru 

yer alırken, halk eğitim yetiştirme ve destekleme kursu hakkındaki görüşlerini belirlemek için ise açık 

uçlu altı soruya yer verilmiştir. Görüşme soruları hazırlanma aşamasında Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde görev yapan 

iki öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır. Uzmanların görüşü doğrultusunda bazı sorularda 

doğru ifadeler yer almadığı için çıkartılmıştır. Çıkarılan görüşme soruları paralelinde uygun ifadeler 

içeren yeni sorular eklenmiştir. Daha sonra soruların anlaşılırlığı ve amaca uygunluğunu test etmek 

için kursa katılan iki öğrenciyle pilot görüşme yapılmıştır. Son haliyle yarı yapılandırılmış görüşme 

soruları, demografik bilgileri içeren dört, görüşlerini belirlemek için yedi soru olmak üzere toplam 11 

soru yer almıştır.  

2.4. Veri Analizi 

Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, görüşme sürecinde 

toplanan verilerden birbirine benzeyenleri belirli temalar altında bir araya getirilerek düzenli bir 

şeklide sunulur (Aydın, 2015). Bu çalışmanın ilk aşamasında elde edilen veriler öncelikle bilgisayar 

ortamına aktarılmıştır. İkinci aşamasında önce verileri okumuştur. Sonra verileri tekrar okuyarak olası 

kodların verinin sağ tarafına açıklama şeklinde yazmıştır. Üçüncü aşamada ise her madde için elde 

edilen birbirleriyle ilgili kodlar hangi tema altında toplanacağı belirlenmiştir.  
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2.5. Geçerlik ve Güvenirlik 

Araştırmacının veri kaynağına yakın olması, alanda oluşan gerçeklikleri yaşaması ve verinin 

doğasına uygun yöntem ve süreçlerle veri toplaması nitel araştırma sonuçlarının geçerliliğini artıran 

özellikleridir. Doğru bilgiye ulaşma konusunda gereken önlemlerin alınması ( yani “geçerlilik”) ve 

araştırma sürecini ve verileri açık ve ayrıntılı bir şekilde, yani bir başka araştırmacının 

değerlendirmesine olanak verecek biçimde tanımlanması(yani “güvenirlik”), nitel araştırmacının 

karşılaması gereken önemli beklentilerdir. Geçerliğin, güvenirliği önemli ölçüde güvence altına aldığı 

düşünüldüğünde, geçerliliğe verilen önem aynı zamanda güvenirliği sağlamaya yönelik alınmış bir 

önlem olarak algılanmalıdır. (Yıldırım ve Şimşek). Kodlama yapılmasında uzman görüşüne 

başvurulması araştırmada verilerin geçerlik ve güvenirliği sağlanmaya yöneliktir(Atıcı, 2010). Tema 

ve kodların oluşturulmasında RTEÜ öğretim üyelerinden Matematik ve Sosyal Bilgiler Eğitiminde 

uzman iki öğretim üyesinin görüşlerine başvurulmuştur. 

3.BULGULAR 

Araştırmadan elde edilen bulgular, yedi başlık kullanılarak sunulmuştur. Araştırmadan elde 

edilen bulgular, görüşmede sorulan her bir soruya yönelik olarak yedi başlık kullanılarak sunulmuştur.  

Tablo 2: 1.Madde: Öğrencilerin halk eğitim destekleme ve yetiştirme kurslarında almış oldukları  

eğitimle ilgili görüşleri. 

Tema Kod Örnek ifade   

Öğretm

en 

Seviyeye 

uygunluk 

 Ö1: Aldığım eğitim her seviyeye uygun olarak yürütülmeye çalışılıyor. 

Teneffüslerde  anlamayan kişi anlamadığı noktaları hocalara 

sorabiliyor. 

Ö1 

Öğretmenden 

takviye destek 

 Ö1: Aldığım eğitim her seviyeye uygun olarak yürütülmeye çalışılıyor. 

Teneffüslerde  anlamayan kişi anlamadığı noktaları hocalara 

sorabiliyor. 

Ö1 

İlgi  Ö8:…daha çok ilgileniliyor. Ayrıca ders çalışma teknikleri hakkında da 

bilgi veriliyor. 

Ö13:…üzerimize çok düşmüyor. Özel olarak ilgilenilmiyor. 

Ö8, 

Ö13 

Sınava yönelik 

bilgilendirme 

 Ö10:…en çok nereden soru geleceği hakkında bilgilendirme yapıp o 

konuyu vurgulayarak dikkat çekiyorlar. 

Ö10 

Zaman sıkıntısı  Ö11: Aldığım eğitimi yetersiz  buluyorum. Çünkü hocalarım pek ilgi 

göstermiyor ve bireysel olarak vakit ayıramıyorlar. Ders süreleri ve 

teneffüs  vakitleri kısıtlı sormamız gereken soruları soramıyoruz. 

Ö14: Dershane eğitimleri gibi bir fark yok.fakat öğretmenler dersleri 

birleştiriyor  ara verilmiyor  bazen bu kötü oluyor. 

Ö11, 

Ö14 

Konu 

  

Konu tekrarı  Ö2: Konuları tekrar etme ve soru çözme açısından faydalı olduğunu 

düşünüyorum. 

Ö2 

Çok sayıda soru 

çözme 

 Ö2: Konuları tekrar etme ve soru çözme açısından faydalı olduğunu 

düşünüyorum. 

Ö2 

Ayrıntılı konu 

anlatımı 

  Ö10: Öğretmenlerimiz kaliteli ayrıntılı bir ders anlatımı yapıyorlar. 

Konuları anlatırken en çok nereden soru geleceği hakkında 

bilgilendirme yapıp o konuyu vurgulayarak dikkat çekiyorlar. 

Ö10 

Kalıcı öğrenme  Ö12:…Kodlamalar yaparak bilgilerin kalıcılığını sağlıyoruz. Ö12 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1133 

Kurum Kaynak eksikliği  Ö3:…kaynak sıkıntısı olduğunu söylediler. Benimde kaynaklarım vardı. 

Bu yüzden aldığım eğitim iyi. 

Ö3 

Fırsat eşitliği  Ö4: Fırsat eşitliği sağlayarak ücret alınmadan  üniversiteye  

hazırlanıyoruz. 

Ö4 

Öğrencide 

seçicilik yok 

 Ö6: Yetersiz olduğunu düşünüyorum. önüne gelen herkes halk eğitime 

kayıt yaptırabiliyor buda kursun amacına hizmet etmesini engelliyor. 

Ö6 

 

Tablo 2’e göre; katılımcıların birinci soru ya vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda üç tema 

ve temalar içerisinde yer alan kodlar oluşturulmuştur. Katılımcıların genellikle farklı cevaplar verdiği 

görülmektedir. Öğretmen teması altında yer alan zaman sıkıntısı ve ilgi kodları frekansı diğer kodlara 

oranla fazla olduğu görülmektedir. İlgi kodu altında yer alan ifadelerden Ö8 öğretmenin olumlu 

yönlerine vurgu yaparken Ö13 ise öğretmenden kaynaklanan olumsuz yönlere vurgu yapmıştır.Zaman 

sıkıntısı kodunda ise her iki katılımcı cümlelerinde öğretmenden kaynaklı olumsuz ifadelere yer 

vermiştir. 

Tablo 3: 2. Madde:Öğrencilerin halk eğitim destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim veren 

öğretmen yeterlikleri ve katkıları ile ilgili görüşleri. 

Tema Kod Örnek ifade   

Konu 

 

Bilinçli 

çalışma 

Ö1: Konuyu tek başımıza çalışırken bir çok eksiğimiz oluyor. Sınavda en 

çok hangi konular çıktığını bilmiyoruz. Aldığımız kursta bu konu 

hakkında da bilgiler veriliyor. 

Ö12: …öğretmenlerimiz konulara hakim ve sınav da çıkabilecek yerleri 

ifade ederek hangi konuya daha çok yoğunlaşacağımız hakkında bilgi 

veriyorlar. 

Ö1, 

Ö12 

Eksikleri 

giderme 

Ö1: Konuyu tek başımıza çalışırken bir çok eksiğimiz oluyor. Sınavda en 

çok hangi konular çıktığını bilmiyoruz. Aldığımız kursta bu konu 

hakkında da bilgiler veriliyor. 

Ö1 

Tekrar Ö4: Bildiğimiz konuları tekrar ederek unutmamamız sağlanıyor. Ö4 

Kalıcılık Ö4: Bildiğimiz konuları tekrar ederek unutmamamız sağlanıyor. 

Ö5: Ders içinde soru sorara gelişimimizi sağlıyorlar. Derslerle ilgili 

kodlamalar yaparak sınavda çıkması ihtimali yüksek olan soruların 

kalıcılığını sağlıyorlar. 

Ö4, 

Ö5 

Dikkat 

çekme 

Ö7: Öğretmenlerin konu anlatma tarzı beni derse bağlamıyor. 

Ö12: …öğretmenlerimiz konulara hakim ve sınav da çıkabilecek yerleri 

ifade ederek hangi konuya daha çok yoğunlaşacağımız hakkında bilgi 

veriyorlar. 

Ö7, 

Ö12 

Sistemli Ö13: Dersi anlatıyorlar. Programa uymak için hızlı geçilen konular 

oluyor. Bize katkıları belli bir düzene uyarak dersleri işliyoruz, 

Ö13 

Öğretmen İlgi Ö14: Öğretmenden öğretmene değişiyor. Bazıları bizim için çabalıyor. 

Bazıları pek önemsemiyor. 

Ö14 

Yetersiz 

açıklama 

Ö11: Hepsi değil ama genellikle öğretmenlerim kalitelidir. Bazı 

Öğretmenlerimden sorduğum sorulara beni tatmin edecek cevaplar 

alamıyorum. 

Ö11 
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Öğrenci Aktif katılım Ö2: Dersi farklı etkinliklerle işliyoruz. Farklı soru tipleri görüyoruz. 

Sınavda karşılaşabileceğimiz soru tiplerine vurguda yapılıyor. 

Ö9: Öğretmenlerimiz başarılı ders anlatımları verimli. Bizlere soru 

sorarak bizim aktif olmamızı sağlıyorlar. 

Ö2, 

Ö9, 

Ö10 

Gelişim Ö5: …ders içinde soru sorarak gelişimimizi sağlıyorlar. Derslerle ilgili 

kodlamalar yaparak sınavda çıkması ihtimali yüksek olan soruların 

kalıcılığını sağlıyorlar. 

Ö5 

İlgi Ö6: Bazılarının ders anlatımı iyi bazılarının ders anlatımı kötü ayrıca 

benim derse olan ilgimde bilgiyi anlamda büyük bir etkisi olduğunu 

düşünüyorum. 

Ö8: Öğretmenlerimizin alanlarında bilgili olduğu görülüyor. Bizlerin de 

istediği bir bölüme yerleşebileceği konusunda çaba harcamaktadırlar. 

Ö6, 

Ö8 

Öz güven Ö3: Lise yıllarımdaki öğretmenlere oranla çok çok daha kaliteli. Dersin 

hakkını veriyorlar. Bizleri yaptığımız hatalardan dolayı yargılamıyorlar. 

Ö3 

Soru Farklı soru 

tipleri 

Ö2: Dersi farklı etkinliklerle işliyoruz. Farklı soru tipleri görüyoruz. 

Sınavda karşılaşabileceğimiz soru tiplerine vurguda yapılıyor. 

Ö2 

Dikkat 

çekme 

Ö2: Dersi farklı etkinliklerle işliyoruz. Farklı soru tipleri görüyoruz. 

Sınavda karşılaşabileceğimiz soru tiplerine vurguda yapılıyor. 

Ö2 

 

Tablo 3’ye göre; katılımcılar ikinci soruya vermiş oldukları cevapta öğretmenlerin 

yeterlilikleri ve olumlu özelliklerine dikkat çekmektedir. Katılımcılar tarafından rastlanılan bazı 

olumsuz ifadelerde kullanılmaktadır. Örneğin Ö6,Ö7 ,Ö11,Ö13 ve Ö14 cümlelerin de kısmen de olsa 

bu sonuca ulaşabiliyoruz. Öğretmenlerin yeterlilikleriyle ilgi öğrencinin aktif katılımı destekleyici 

örgenci görüşlerine baktığımızda Ö10: Öğretmenlerimiz dersi bizim seviyemize uygun anlatıyorlar. 

Soru çözümü yapıyoruz ve sorularımızı kontrol ediliyor bu da dersle bağımızın kopması engelliyor. 

cümlelerinden ulaşmaktayız. 

Tablo 4: 3. Madde: Öğrencilerin halk eğitim destekleme ve yetiştirme kurslarında sınıf öğrenme 

ortamı ve şartları ile ilgili görüşleri. 

Tema Kod Örnek ifade   

Sınıf 

  

Boyut Ö2: Sınıflar çok büyük biraz daha küçük olabilirdi. 

Ö6: Sınıftaki sıraların düzeni karışık. Sınıflar büyük arkadaki 

öğrenciler dersi dinlememekte ve öndeki öğrencilerin ders dinlemesini 

engellemektedir. 

Ö2, 

Ö6, 

Ö8, 

Ö9 

Materyal Ö3: …sınıfımızda harita bulunmuyor, dersi akıllı tahtadan işliyoruz. 

Ö4: Hafta sonu ders gördüğüm için sınıflar soğuk oluyor. Üşüyoruz. 

Kitaplar yeterli olmuyor. 

Ö5: Akıllı tahtalar ve harita kullanımı yapılmakta derslerde not 

almaktayız ve soru çözmekteyiz. 

Ö3, 

Ö4, 

Ö5, 

Ö10, 

Ö11 

Teknoloji Ö3 : …sınıfımızda harita bulunmuyor, dersi akıllı tahtadan işliyoruz. 

Ö5: Akıllı tahtalar ve harita kullanımı yapılmakta derslerde not 

almaktayız ve soru çözmekteyiz. 

Ö3, 

Ö5, 

Ö10, 

Ö11 
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 Isınma Ö4: Hafta sonu ders gördüğüm için sınıflar soğuk oluyor. Üşüyoruz. 

Kitaplar yeterli olmuyor. 

Ö7: Sınıflarımız soğuk oluyor hafta sonu ders işlediğimiz zamanlarda. 

Halk eğitimin öğrencisi olduğumuz halde farklı bir binada ders 

gördüğümüz için dışlanıyoruz. 

Ö4, 

Ö7, 

Ö9, 

Ö12 

Düzen Ö6: Sınıftaki sıraların düzeni karışık. Sınıflar büyük arkadaki 

öğrenciler dersi dinlememekte ve öndeki öğrencilerin ders dinlemesini 

engellemektedir. 

Ö14: ... ama dağınık oluyor. 

Ö6, 

Ö14 

Ferahlık Ö13: …sınıfımız güneş alıyor. Aydınlık ve ferah. Bazı derslikler denize 

bakıyor buda derse odaklanmamızı biraz psikolojik açıdan etkiliyor. 

Ders çalışırken aklımızın sosyal hayata kaymasına neden oluyor. 

Ö14: Sınıflar geniş ferah ama dağınık oluyor. 

Ö13, 

Ö14 

Yetersizlik Ö1: Örgün eğitim veren bir okulda derse girdiğimizin için okulda her 

zaman test çözebileceğimiz yerler olmuyor. 

Ö1 

Öğrenci Psikolojik Ö13:Sınıfımız güneş alıyor. Aydınlık ve ferah. Bazı derslikler denize 

bakıyor buda derse odaklanmamızı biraz psikolojik açıdan etkiliyor. 

Ders çalışırken aklımızın sosyal hayata kaymasına neden oluyor. 

Ö13 

Odaklanma Ö6: Sınıftaki sıraların düzeni karışık. Sınıflar büyük arkadaki 

öğrenciler dersi dinlememekte ve öndeki öğrencilerin ders dinlemesini 

engellemektedir. 

Ö13: …sınıfımız güneş alıyor. Aydınlık ve ferah. Bazı derslikler denize 

bakıyor buda derse odaklanmamızı biraz psikolojik açıdan etkiliyor. 

Ders çalışırken aklımızın sosyal hayata kaymasına neden oluyor. 

Ö6, 

Ö13 

Dışlanma Ö7: Sınıflarımız soğuk oluyor hafta sonu ders işlediğimiz zamanlarda. 

Halk eğitimin öğrencisi olduğumuz halde farklı bir binada ders 

gördüğümüz için dışlanıyoruz. 

Ö

7 

 

 

Tablo 3’e göre; katılımcılar daha çok sınıf boyutundan ve ısınmadan kaynaklı problemle 

değinmiştir. Öğrenci görüşlerinde Ö8: Sınıflar büyük ve kişi sayısı fazla. Ö9: Sınıflar büyük ve soğuk 

oluyor. Aktif katılım sağlayabiliyoruz. Bizlere söz hakkı veriliyor. Sınıfın büyük olmasından kaynaklı 

problemler dile getirilmektedir. Isınmadan kaynaklı problemlere ise şu görüşler doğrultusunda 

ulaşabilmekteyiz. Ö9: Sınıflar büyük ve soğuk oluyor. Aktif katılım sağlayabiliyoruz. Bizlere söz hakkı 

veriliyor. Ö12: …sınıflarımız soğuk oluyor. Ayrıca teknoloji ve materyallerle ilgili olumlu ifadelere 

yer verilmiştir. Sınıf öğrenme ortamı ve şartları ile ilgili görüşlerde Ö10: Akılı tahta ve normal 

tahtalar bulunmaktadır. Harita, çalışma kâğıdı gibi diğer materyalleri hocamız bizler için derse 

getirmektedir.  Ö11: Teknoloji yeterli. Öğrenmeye ve bilgi edinmeye dayalı bütün araç gereçlerimiz 

mevcuttur. Aynı zamanda bu araç gereçleri bizlerde kullanabiliyoruz. Öğrenci ifadeleri teknoloji ve 

materyal kullanımının olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 5:  4. Madde: Öğrencilerin halk eğitim destekleme ve yetiştirme kurslarında sınıf mevcudu  ile 

ilgili görüşleri. 

Tema Kod Örnek ifade   
Öğrenci Niteliği   Ö1:Sınıfta farklı seviyelerde kişiler var bu da sınıf ortamında ders 

işleyişini olumsuz etkiliyor. 

Ö1 

Aktif  Katılım  Ö3:Sınıf mevcudu olması gerektiği gibi  gayet uygun. Derse 

katılımımı etkilemiyor. 

Ö4:Sınıf mevcudu fazla olsa daha dinamik ve canlı ders akışı 

gerçekleşir. Bizim fark edemediğimiz yerle ilgili soruları farklı 

arkadaşlar sorar. 

Ö3, 

Ö4, 

Ö9, 

Ö10,

Ö11 

Odaklanma  Ö2Sınıf mevcudumuz fazla normalde ama derse katılım çok olmuyor. 

Bu da bizim dersi dinlemek açısından oldukça iyi 

Ö10:Dersi dinlememi engelleyecek bir mevcut yoktur. Derse katılım 

sağlayabiliyorum. Öğretmen soru sorarak dersten kopmamı 

engelliyor. 

Ö13:Sınıf mevcudu normal derse odaklanmamı engellemiyor. 

Ö2, 

Ö5, 

Ö6, 

Ö10,

Ö13 

Gürültü  Ö8:Sınıf mevcudu kalabalık gürültü oluyor. Ö8 

Farkındalık Ö12:Sınıf mevcudu az . Az kişiyle ders işlemek sıkıcı oluyor. 

Kalabalık olduğumuz günlerde farkına varamadığımız noktalarda 

başka arkadaşlarımız soru soruyor böylece bir çok açıdan bakma 

imkanı sağlayabiliyoruz. 

Ö12 

Devamlılık  Ö2:Sınıf mevcudumuz fazla normalde ama derse katılım çok olmuyor. 

Bu da bizim dersi dinlemek açısından oldukça iyi 

Ö14:Sınıf mevcudu çok az derse gelen çok olmuyor. Gelen olmayınca 

bende gelmiyorum. 

Ö2, 

Ö14 

Kurum Katılım  Ö7:Sınıf mevcudu  az bazen iki kişi geliyor özel ders işliyoruz. Derse 

devam zorunluluğu olmadığı için ve bu kurslar ücretli olmadığından 

dolayı  bir gün gelen diğer gün gelmiyor. 

Ö7 

Ücret  Ö7:…devam zorunluluğu olmadığı için ve bu kurslar ücretli 

olmadığından dolayı  bir gün gelen diğer gün gelmiyor. 

Ö7 

 
Tablo 5’e göre; katılımcıların ifadeleri aktif katılım ve odaklanma kodları altında yığılma 

göstermiştir. Aktif katılımda diğer öğrenci görüşlerine baktığımızda Ö9:Sınıfın mevcudu az bu yüzden 

derse aktif katılıyoruz. Öğretmenler birebir ilgileniyor. Ö10:Dersi dinlememi engelleyecek bir mevcut 

yoktur. Derse katılım sağlayabiliyorum. Öğretmen soru sorarak dersten kopmamı engelliyor.  ve 

Ö11:Sınıf mevcudu azdır. Öğretmenlere anlamadığımız yeri söyleyip tekrar edebiliyoruz. ifadelerine 

rastlamaktayız. Öğrencilerden sınıf mevcudunun aktif katılımı engelleyeceğinin düşüncesinin yer 

aldığı Ö4 olumsuz ifadelerin yanı sıra başka olumsuz cümleye rastlanılmamaktadır. Diğer koda 

baktığımızda  Ö5:Sınıf mevcudu ders işleniş düzeni aksatmakta ve gürültü olmaktadır. Ve Ö6:Çok 

kalabalık ders dinlememe engel oluyor gürültü çıkıyor ve dersi verimli bir şekilde dinleyemiyorum. 

sınıf mevcudunu odaklanma üzerinde bir problem olarak görmektedir. 

Tablo 6: 5. Madde: Öğrencilerin halk eğitim destekleme ve yetiştirme kurslarında aldıkları derslerin 

saatlerinin yeterliliği hakkında görüşleri. 

Tema Kod Örnek ifade   
Öğretme

n 

Bireysel ders  Ö11:Yeterli değil tabiî ki de ek dersler yada sadece konuyu 

anlamayanlar için kısa özel dersler verilebilir. 

Ö11 

Verimlilik Ö10:Yeterlidir. Öğretmenlerimizin verimli ders anlatmaları  ders 

saatlerinin yeterli olması sağlıyor. 

Ö10 

Korum 

  

Ders programı  Ö1:Genelde hafta sonu derslerimiz oluyor . Soru sormak için hafta 

sonunu beklemek zorundayız. Hafta için de derslerimizin yayılması 

gerekiyor. 

Ö1, 

Ö2, 

Ö5 
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 Ek ders Ö3:Ders saatlerimiz yeterli değil konuları işliyoruz soru çözümü 

yapamıyoruz sadece soru çözümü yapabileceğimiz ders saatleri olmalı. 

Ö5:…Soru çözümü için ayrı bir saat belirlenmelidir. 

 

Ö3, 

Ö5, 

Ö11,

Ö13 

Öğrenci  Motivasyon  Ö2:…dersler hafta sonuna birikince konsantre ve motivemizi 

kaybedebiliyoruz. 

Ö2 

Tekrar  Ö4:…Bildiğimiz konular olduğu için tekrar ediyoruz 

Ö3:…sadece soru çözümü yapabileceğimiz  ders saatleri olmalı. 

Ö4,  

Ö3 

Hatırlama  Ö13:Ders sayıları yeterli fakat tekrar programları yapılmalı çok çabuk 

konuları unutabiliyoruz özellikle de tarih dersleri çok yoğun ve çabuk 

unutuluyor. 

Ö13 

 

Tablo 6’e göre; katılımcıların soruya vermiş olduğu yanıtta ders programına ilişkin 

hoşnutsuzlukları dile getirilmiştir. Ö2:Ders saatleri yeterli değil hafta içi derslerimizde olmalı. Bütün 

dersler hafta sonuna birikince konsantre ve motivemizi kaybedebiliyoruz.Ö5:Aldığımız dersler yeterli 

olmayıp hafta içine biraz daha ders koyulabilir.Soru çözümü için ayrı bir saat belirlenmelidir.Bu 

soruya verilen yanıta en çok ta ek ders istemi bulunmaktadır.  Ö11:…kısa özel dersler verilebilir. 

Ö13:…tekrar programları yapılmalı çok çabuk konuları unutabiliyoruz özellikle de tarih dersleri çok 

yoğun ve çabuk unutuluyor. Öğrencilerinde cümlelerinden anlaşıldığı gibi program derslerini 

destekleyici ek aktiviteler yapılmasının gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 

Tablo 7: 6 .Madde: Öğrencilerin halk eğitim destekleme ve yetiştirme kurslarında üniversite eğitimi 

hakkında bilgilendirmesi ile ilgili görüşleri ve beklentileri. 

Tema Kod Örnek ifade   

Öğrenci 

Psikolojik  Ö:2Üniversite hakkında bilgi verilmiyor.Hangi bölümlere kaç puan la 

giriliyor. Sistem sürekli değişiyor. Psikolojimiz bozuluyor. Bize bu 

doğrultuda destekleyici bilgiler verilmelidir. 

Ö2 

Farkındalık   Ö2:Üniversite hakkında bilgi verilmiyor. Hangi bölümlere kaç puan la 

giriliyor. Sistem sürekli değişiyor. psikolojimiz bozuluyor. Bize bu 

doğrultuda  destekleyici bilgiler verilmelidir. 

Ö3:Bu konuda bilgilendirme olmuyor. Bilinç ve deneyimli kişiler bu 

konuda bilgi verirse  yerleşebileceğimiz bölümler hakkında bilgi sahibi 

oluruz. Çalışmalarımızı o doğrultuda artırırız. 

Ö4:Üniversite hakkında bilgilendirme yapılıyor. Bu doğrultuda hangi 

branştan günlük ne kadar soru çözmem gerektiğinin farkına 

varabiliyorum. 

Ö6:Bilgilendirmenin yeteri kadar olmakta ayrıca bu konuda bilinçliyim. 

Ö2, 

Ö3, 

Ö4, 

Ö6, 

Ö8, 

Ö9, 

Ö10,

Ö11,

Ö13 

Performans  Ö1:…derslerimize daha çok çalışabilir. Bazen ders çalışmaktan 

kopuyoruz ve soru çözemiyoruz. 

Ö3:…Çalışmalarımızı o doğrultuda artırırız. 

Ö12:Daha ayrıntılı bilgi verilmesi bizi daha çok motive edecektir. 

Ö1, 

Ö3, 

Ö12 

Kurum Sistem 

değişikliği 

Ö2:…Sistem sürekli değişiyor . psikolojimiz bozuluyor. Bize bu 

doğrultuda  destekleyici bilgiler verilmelidir. 

Ö2 

Danışman 

eksikliği 

Ö3:…Bilinç ve deneyimli kişiler bu konuda bilgi verirse  

yerleşebileceğimiz bölümler hakkında bilgi sahibi oluruz. 

Çalışmalarımızı o doğrultuda artırırız. 

Ö5:Üniversite hakkında bilgilendirme bizlerin kafasındaki soru 

işaretlerini götürecek şekilde olmamaktadır. Bireysel olarak bu konuda 

destek verilmelidir. 

Ö7:… fakat daha ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmalı ki bilinçli hareket 

edelim. 

Ö3, 

Ö5, 

Ö7, 

Ö10,

Ö11,

Ö12,

Ö14 

 

Tablo 7’ya göre; Bu soruya vermiş olan yanıtlar doğrultusun da  katılımcıların yarısı danışman 

eksikliği problemine vurgu yaparken yarısından fazlası da öğrencide farkındalık eksikliğine vurgu 
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yapmaktadır. Halk eğitim destekleme ve yetiştirme kurslarında öğrencilerin en çok bu soruyla ilgili 

mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini vurgulayıcı ifadeler kullanmışlardır. Ö8:Bilgilendirme 

yapılmıyor. Ben istediğim bölüme kaç puanla yerleşeceğimi bilmiyor. Hangi bölüme gitmem gerektiği 

hakkında kararsızım . Ö9:Bilgilendirme pek fazla olmuyor. Hangi üniversite kaliteli hangi ilde 

üniversite okumak geleceğimize katkıda bulunur. Bu tip soruların cevabını bilmiyorum. 

Ö10:Öğretmelerimiz ellerinden geldiği desteği yapmaktadır.fakat daha ayrıntılı bir bilgilendirme 

yapılmalı ki bilinçli hareket edelim. Ö11:Bilgilendirme olmuyordu olması gerekiyordu. Örneğin 

seçeceğimiz bölümün iş imkanlarının ne olduğu hakkında bizi bilgilendirmeleri gerekirdi. İlerde 

pişman olacağım bir bölüm okumak istemiyorum. Ö13:Üniversite hakkında derinlemesine bilgi sahibi 

değilim ama kafamda istediğim bölümler var. Polis olmak gibi bunun için barajı aşmam yetiyor. 

Öğrencilerin bu soru ya vermiş olduğu yanıtlardan da anlaşılacağı üzere bu konuyla ilgili ciddi 

problemlerin olduğu görülmektedir.danışman eksikliğiyle ilgili cümlelerin yer aldığı görüşlere 

baktığımızda Ö10:Bilgilendirme profesyonelce yapılmıyor. Branş öğretmenlerimiz elinden geleni 

yapmaya çalışsa da  bireysel olarak rehber öğretmenlerinden destek almamız gerekir. Ö11:… Örneğin 

seçeceğimiz bölümün iş imkanlarının ne olduğu hakkında bizi bilgilendirmeleri gerekirdi. İlerde 

pişman olacağım bir bölüm okumak istemiyorum. Ö12:Daha ayrıntılı bilgi verilmesi bizi daha çok 

motive edecektir. Ö14:…Üniversite hakkında ayrıca derin bilgi alabileceğim farklı öğretmenlerimiz 

olsa da iyi olur.ilgili cümlelere rastlamaktayız. 

Tablo 8: 7. Madde: Öğrencilerin halk eğitim destekleme ve yetiştirme kurslarında aldıkları eğitim ile 

üniversiteye yerleşebileceklerine ilişkin görüşleri. 

Tema Kod Örnek ifade   
Öğretme

n 

Farklı ders 

anlatım 

yöntemleri 

Ö1:Farklı ders anlatım şekilleriyle daha verimli ders işleriz ve bilgiler 

aklımızda daha kalıcı olur. 
Ö1 

Kalıcı anlatım Ö1:Farklı ders anlatım şekilleriyle daha verimli ders işleriz ve bilgiler 

aklımızda daha kalıcı olur. 
Ö1 

Planlı  Ö2:İnanıyorum. Çünkü  dersleri  bir plana uygun işliyoruz. Konular 

yetişiyor. 
Ö2 

Ders anlatım Ö3:… bizim anlayabileceğimiz dilde sade bir dille dersi anlatıyor. Ö3 
Donanımlı  Ö4:Öğretmenlerimizin donanımlı olduğunu düşünüyorum. Örgün 

eğitimde  öğretmenlerimiz verimli değildi. 
Ö4 

Tekrar  Ö4:Bilmiyorum. yani kendime iyi bir program yaparak  ve 

öğretmenlerimden  anlamadığım konuları tekrar etmelerini isteyerek 

kazanma ihtimali artırabilirim. 

Ö9 

Çalışma 

programı 

Ö7:Bu konuda rehberlik servisinden destek alıp o doğrultuda program 

hazırlanması üniversiteyi kazanma yolunda büyük destek sağlayacaktır. 

Şuan kendi çabalarımızla ve öğretmenlerimizin aktardığı bilgilerle 

elimden geleni yapmaya çalışıyorum.  

Ö7 

Öğrenci  

  

Alt yapı  Ö5:Lisede bu dersleri pek fazla görmediğim için çok eksiğim var. 

Üniversiteyi kazanma ihtimalim var fakat istediğim bölüm olabilir mi 

pek emin değilim. 

Ö5 
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Performans  Ö6:Çalışma istikrarıma ve çabama bağlı. Öğretmenler konuyu 

anlattıktan sonra evde tekrarımı ve sorularımı bolca çözersem 

kazanabileceğimin farkındayım.  

Ö7:… kendi çabalarımızla ve öğretmenlerimizin aktardığı bilgilerle 

elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 

Ö8:… istediğim bölüm için biraz daha çalışmalıyım. Kurs deneme 

yaparak en azından nerede olduğumuzu gösteriyor. Üniversiteye 

yerleşebileceğimi düşünüyorum. 

Ö11:… kurslarda aldığımız eğitim tek başına yeterli olmaz. Disiplinli bir 

çalışma programına uymamız gerekir ve benim bilinçli bir şekilde 

hareket etmem gerekir. 

Ö6,

Ö7,

Ö8,

Ö11,

Ö12,

Ö13,

Ö14 

Devamsızlık Ö10:Öğretmenlerimiz anlattığı her derse gelemediğim için süreçten 

kopukluk yaşadım kazanma ihtimalim düşük olabilir. Kendimi toparlarım 

düzenli bir program hazırlarsam ve o programa uyarsam kazanabilirim. 

Ö14:Gelmediğim günler var baya eksiklerim var. Eğer tatilde çok çalışır 

eksiklerimi kapatırsam kazanabilirim. 

Ö10,

Ö14 

Çalışma 

programı 

Ö9:Bilmiyorum. yani kendime iyi bir program yaparak  ve 

öğretmenlerimden  anlamadığım konuları tekrar etmelerini isteyerek 

kazanma ihtimali artırabilirim. 

Ö10:…düzenli bir program hazırlarsam ve o programa uyarsam 

kazanabilirim. 

Ö11:Hayır inanmıyorum. Çünkü kurslarda aldığımız eğitim tek başına 

yeterli olmaz. Disiplinli bir çalışma programına uymamız gerekir ve 

benim bilinçli bir şekilde hareket etmem gerekir. 

Ö9,

Ö10,

Ö11 

 

Tablo 8’e göre; katılımcıların vermiş olduğu cevaplardan da anlaşılacağı üzere hepsi 

üniversiteye yerleşebileceğini düşünmektedir fakat üniversiteye yerleşmenin ön şartı olarak dışarıdan 

destek alınmasının gerektiğini ve içsel bir desteğin olması gerektiğine vurgu yapılmıştır. İç destek 

olarak diğer öğrenci görüşlerine baktığımızda öğrenci performansının gerekliliği dile getirilmiştir. 

Ö12:İnanıyorum. Öğretmenlerin anlattıklarını destekleyici tekrarlar yaparak kazanabilirim. 

Ö13:Aslında öğretmenler konuyu anlatıyor eve gidip tekrar yapsak ve soru çözsek kazanabiliriz. Polis 

olmak istediğim için barajı aşmam yetiyor. Bunu da yapabileceğime inanıyorum. Ö14:Gelmediğim 

günler var baya eksiklerim var. Eğer tatilde çok çalışır eksiklerimi kapatırsam kazanabilirim.  

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada katılımcı öğrencilerden destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ilgili görüşlerinin 

ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaca uygun toplam yedi tane açık uçlu soru katılımcı 

öğrencilere sorulmuştur. Öğrencilerde destekleme kurslarına ilişkin görüşleri alınmıştır. Elde edilen 

veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu bölümde bu bulgulara dayanılarak çalışmanın 

sonuçları ortaya konmuş; benzer çalışma ve ilgili literatür ile karşılaştırma yapılarak yorumlar 

yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre  yetiştirme kurslarında alınan eğitimin, 

katılımcıların yarısından fazlasına göre olumlu ifadelerle dile getirilmiştir. Yine bu doğrultuda lise 

yıllarına oran ve öğrencilerin çoğunun meslek lisesi çıkışlı olduğu göz önün de tutularak üniversite 

yıllarında aldıkları eğitime yönelik ders içeriklerinin verimli olmadığı da ifadelerden anlaşılmaktadır. 

Öğrencilerin bir diğer ifadelerinden de anlaşıldığı gibi vurgu yapılan noktalardan biri de kaynak 

eksikliğinin olmasıdır. Bozbayındır ve Kara (2017),Göksu ve Gülcü (2016), Ünsal ve Korkmaz 

(2016). yapmış oldukları çalışmalarda kaynak eksikliğiyle ilgili karşılaşılan problemler 
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aktarılmıştır.Öğrencilerin görüşlerinde yapılan kursların fırsat eşitliğini sağladığı 

söylenmektedir.Shurnow (2001)yaptığı araştırmada bu konuyla ilgili bulgulara rastladığını  

görmekteyiz. Araştırmasında okul sonrası kursların özellikle olumsuz şartlara sahip öğrencilere 

eğitimde fırsat eşitliği sunduğu ifade edilmiştir. 

Öğretmenlerin katkıları göz önüne alındığında katılımcıların görüşlerinde soru çözümü 

yapılması, öğrencilerin derse aktif katılımı, bilginin kalıcılığını sağlama ve bilinçli çalışma en çok 

belirtilen konular arasında yer almaktadır. Hangi düzeyde olursa olsun eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin en üst düzeyde başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde en önemli rolü öğretmenler 

üstlenmektedir (Taşar, 2011). Öğretmenlerin ifade edildiği gibi bu rolü yerine getirebilmesinde 

profesyonel anlamda hareket etmesi gerekmektedir(Yılmaz ve Altınkurt, 2014). Barrett, (2008) göre 

öğretmenin profesyonelliğinin öğrenci başarısı üzerinde olumlu katkıları bulunmaktadır. 

Sınıftaki öğrenme ortamı ve şartlarına bakıldığında öğrenme ortamının ferahlığı ve genişliği 

dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra materyal konusunda sıkıntı yaşanırken teknoloji kullanımının öne 

çıktığı görülmektedir. Ünsal ve Korkmaz (2016) çalışmalarında da materyal eksikliğin öğrenciler 

açısından sorun oluşturduğu göze çarpan durumlardandır. Sünkür, Arabacı ve Şanlı (2012), Akıllı 

tahta kullanımda öğrencinin derse katılımını büyük oranda etkilemektedir. Ayrıca akıllı tahta 

kullanımının ders işleyişinde fazla zaman almadığı ve öğrenciye fırsat sağladığı çalışmada ifade edilen 

bir diğer önemli hususlardandır.  Sınıftaki öğrenme ortamı ve şartlarıyla ilgi öğrencilerin sınıfların 

soğuk olduğuna ilişkin söylemleri de yer almaktadır. 

Sınıfınızın  mevcudu ile ilgili görüşler de Bozbayındır,  ve Kara, (2017), çalışmasın da ifade 

ettiği gibi devamsızlıktan kaynak sınıf mevcudunun az olduğuna değinilmiştir. Öğrencilerin 

görüşlerinde sınıf mevcudunun az olması nedeniyle derse katılım oranı ve odaklanmada ciddi anlamda 

olumlu etkilerinin olduğu görülmektedir. Fakat bunların yanı sıra sınıf mevcudu oranın çok aşağılarda 

olması bazı öğrencilerinde olumsuz etkilemekte ve derse devam etmemelerine neden olmaktadır. 

Altınkurt (2008) bu konu yapmış olduğu çalışmada devamsızlığın önlene bilmesi için devamsızlık 

nedenlerine inilmesinin gerekli olduğu vurgulamıştır. Göksu,  ve Gülcü (2016), çalışmasında ulaşılan 

sonuçlar arasında kursların ücretsiz olması katılımı ciddi manada etkilemektedir. 

Derslerin saatleri yeterliği ile ilgili görüşlere bakıldığında öğrencilerin ek ders istekleri ve soru 

çözümün yoğun olması istekleri arasında yer almaktadır. Ders saatlerinin hafta sonunda birikmesi 

öğrencilerin motivasyonunu da etkilemektedir. Akbaba (2006:343),okulda ve sınıfta gözlenen 

öğrenme güçlüklerinin ve disiplin olaylarının önemli bir kısmını motivasyon ile ilgili olduğunu 

belirtilmiştir. Öğrencilerin bir diğer ifadelerinde ders programının hafta sonunda yığılması 

öğrencilerin motivasyonlarının olumsuz etkilediği gibi soru çözümünde karşılaşılan sorunları 

öğretmenlerine sormak için hafta sonunu bekledikleri de görülmektedir. Dönmez, Pekcan ve Tekçe 

(2016) çalışmaların da öğrenciler tarafından kurs saatlerinin oldukça fazla olması ders yükünün de 

yoğunluğa sebebiyet verdiğini göstermektedir. Öğrencilerden alınan görüşlerde hafta sonu 

yoğunluğunun hafta içine dağıtılmasına vurgu yapılmıştır. Ayrıca ek ders isteklerini dile 

getirmişlerdir. 

Üniversite eğitimi hakkında bilgilendirmesi ile ilgili görüşlere baktığımızda öğrencilerin 

üniversiteye hazırlık sürecinde farkındalık eksikliği, sistemin değişmesi, performan ve bu zahmet 
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gerektiren yolda psikolojik durumlarından söz edilmiştir. Bu noktaların ana nedeni olarak danışman 

eksikliğine çokça vurgu yapılmıştır. Özyürek ve Kılıç- Atıcı (1995) Danışmaların mesleki rehberlik 

çalışmalarında öğrenci ile etkileşim içinde olması gerekmektedir. Etkileşim doğrultusunda öğrencilere 

verilecek olan bilgilendirme ve ders çalışma programı öğrencilerin görüşlerinde yer alan şikayetlere 

bir nebzede olsa ışık tutabilecektir. 

Yetiştirme kurslarında aldığınız eğitim ile üniversiteye yerleşebileceğinize inanıyor sorusuna 

verilen cevaplarda katılımcıların yarısından fazlası üniversiteyi kazanma ihtimalinin kendisinden 

kaynaklı olduğunu söylemiştir. Bu doğrultu da performansları artırmaları bir plan dahilinde hareket 

etmeleri başarabilme inançlarıyla doğru orantıda seyretmektedir. Bunu yanı sıra öğrencilerin 

üniversiteyi kazanma doğrultusunda öğretmenden beklentilerinden biride danışmanlık ve ders çalışma 

programı hazırlamaları başta gelmektedir. Öğretmenlerin donamlı olması,  kalıcı anlatımı destekleyici 

ders anlatımları, farklı ders anlatım yöntemlerini işin içine katması ve öğrencilerin bilgilerini tekrar 

etmede büyük rol oynadıkları görülmektedir. 

5. ÖNERİLER 

Bulgular, sonuçlar ve katılımcıların çözüm önerileri doğrultusunda aşağıdaki öneriler 

geliştirilmiştir; 

1.Halk eğitim yetiştirme kurlarının önemliliğini öğrenciye hissettirmek  ve yapılan 

devamsızlığı önlemek adına cüzi miktarda kayıt ücreti alınmalıdır. Alınan kayıt ücretinin MEB 

doğrultusunda belirtilen ortak bir kaynak alımında kullanılmalı, bu doğrultuda öğrencilerinde kaynak 

sıkıntısını ortadan kaldırmaya yönelik bir adım atılmış olur. Öğrenciler ücretten kaynaklı sıkıntı 

çekmemeleri için toplanan ücretin kendilerine kaynak olacak kitapların alınmasının da söylenmesi 

gerekmektedir. 

2.Öğretmenlerin öğrencilere katkılarının daha fazla artırılması için belli bir saat ders üstündeki 

öğretmenlere hafta sonu kursu verilmemelidir. Bu doğrultuda hafta için yoğun olan öğretmenin hafta 

sonunda performansı etkilenmemelidir. 

3.Sınıf ortamında yaşanılan materyal sıkıntısının giderilmesi noktasında halk eğitime sunulan 

imkanları yetiştirme kurslarında eğitim alan öğrencilere yönelik de kullanması gerekmektedir. 

4. Öğrencilerde belli bir ücret talep edilmesi devamsızlığı önlediğinde sınıflardaki öğrencilerin  

en fazla 12 kişilik olarak ayrılması gerekmektedir. Öğretmenlerin bu uygulama sonucunda derste 

çıkabilecek olası krizlere karşı daha iyi sınıf yönetimi yapabilecekleri söylenebilir. 

5.Öğrencilere ek ders verilmeli yada soru çözüm odaları getirilerek öğrencilerin sadece hafta 

sonu değil diğer günlerde de halk eğitim merkezin den yararlanmasına olanak sağlanmalıdır.  

6.Öğrencilerin ders saatleri sadece hafta sonuna yığılmaması gerekir. 

7.Öğrencilerin  üniversite hakkında bilgi  edinmeleri için halk eğitim yetiştirme kurslarına 

rehberlik hizmetleri açılmalı ve haftada bir saat öğrencilere rehberlik faaliyeti doğrultusunda çalışma 

yapılmalıdır. 
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8.Rehberlik servislerin öğrencilerin hangi mesleğe uygun olduklarını belirleyen testler 

yapılmalı ve performanslarına göre yönlendirilmelidir.  

9.Öğrencileri üniversiteye hazırlık süresin  istekleri göz önünde bulundurularak hareket 

edilmelidir. 
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ÖZET 

Sporun doğasında yer alan hareket ve bu duruma bağlı olarak oluşan fiziksel temas, birçok spor branşı 

ile bütünleşmiş durumdadır. Spor hayatı boyunca farklı mücadeleler içerisine giren sporcular, branşın gerekliliği 

kapsamında hem mücadele etmiş hem de birbirlerine fiziksel üstünlük sağlamak zorunda kalmışlardır. Fiziksel 

temasın ortaya çıktığı bu durumlarda birtakım fiziksel hasarlar meydana gelmektedir. Bu hasarların oluşması 

sonucu çeşitli düzeyde yaralanmaya maruz kalan sporcular kimi zaman sportif anlamda başarısız olmakta, kimi 

zaman ise ilgili spor branşı ile bağını koparabilmektedir. Bu nedenle özellikle sporcular açısından önem kazanan 

yaralanma, üzerinde durulması gereken bir olgudur. Bu düşünceye istinaden çalışmanın amacı, sporcularda 

yaralanma kaygısının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 562’si erkek, 272’si kadın olmak üzere toplam 834 

sporcu, çalışmaya katılım göstermiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Caz, Kayhan ve Bardakçı (2019) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve geçerlik-güvenirliği yapılan “Spor yaralanması kaygı ölçeği” ile 

araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel bilgi formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiki 

yöntemler, bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi ANOVA kullanılmıştır. Çalışma bulguları, 

verilerin normal bir dağılım sergilediğini göstermiştir. Sonuç olarak, kadın ve erkek sporcular arasında alt boyut 

bazında anlamlı farklılıklar görüşmüştür. Sporculuk yaşantısı sürecinde herhangi bir ameliyata maruz kalan ile 

kalmayan sporcular arasında da manidar farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca, bireysel ve takım sporcuları 

arasında yaralanma kaygısında farklılıklar oluştuğu anlaşılmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Kaygı, Yaralanma, Sporcu 

Examinaton of Injury Anxiety Levels of Athletes Interested in Different Sports 

ABSTRACT 

The movement in the nature of the sport and the physical contact that occurs due to this situation are 

integrated with many sports branches. During the sport life, athletes engaged in different struggles, both 

struggled within the scope of the necessity of the branch and had to provide physical superiority to each other. 

Physical damage occurs in these situations where physical contact occurs. As a result of these damages, athletes 

who are exposed to various levels of injury sometimes fail in sporting terms and sometimes break their 

connection with the relevant sports branch. This is why injury, which is especially important for athletes, is a 

phenomenon that needs to be focused on. The purpose of this study is to examine injury anxiety in athletes. For 

this purpose, a total of 834 athletes, 562 of them male and 272 of them female, participated in the study. In the 

study, “personal data form” created by researchers with “sports injury anxiety scale” adapted to Turkish by Caz, 

Kayhan and Bardakçi (2019) was used as a data collection tool. Descriptive statistical methods, t test for 

independent groups and one-way analysis of variance ANOVA were used in the analysis of the data. The study 

findings showed that the data exhibited a normal distribution. As a result, significant differences were discussed 

between male and female athletes on a sub-dimension basis. Significant differences have also been identified 

between athletes who have undergone any surgery and those who have not. It is also understood that differences 

in injury anxiety occur between individual and Team athletes. 

Key Words: Anxiety, Injury, Athlete 
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1. GİRİŞ 

Spor yaralanmaları, antrenman veya yarışma sırasında ortaya çıkan, sporcunun spora 

katılımını engelleyen ve tıbbi müdahale gerektiren fiziksel şikâyet olarak tanımlanmaktadır (Brink ve 

ark. 2010). Spor yaralanmaları oldukça yaygın bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Elit 

Çinli sporcuların % 51’i son 12 ay boyunca en az bir sporla ilgili yaralandığını bildirmiştir (Li ve ark., 

2015). Ayrıca İsveçli elit futbolcular arasında yaralanma oranları yılda% 80 civarında olduğu 

görülmüştür (Hagglund ve diğerleri, 2009). Spor yaralanmaları, düşük sporcu performansına ve çeşitli 

sağlık hizmetlerine sebep olmasından dolayı yüksek maliyetli olumsuz sonuçlara yol açmaktadır 

(Hagglund ve diğerleri, 2013; Moesch ve diğerleri, 2018). Bu nedenle, sporcu yaralanma önleme 

önemli bir konudur ve yaralanma önleme programları geliştirilmeden önce spor yaralanmasının risk 

faktörleri tanımlanmalıdır (Bahr, 2016). 

Fizyolojik ve biyomekanik temelli araştırmalar, sporla ilgili yaralanma araştırmaları alanına 

hâkim olmuştur (Almeida ve ark., 2014). Örneğin, eklem kararsızlığı, kas kuvveti, hareket açıklığı ve 

postural stabilite gibi birçok fizyolojik ve biyomekanik ilişkili spor belirleyicisi belirlenmiştir (Bahr ve 

Holme, 2003). Son yirmi yılda, giderek artan sayıda çalışma spor yaralanmasının psikolojik ön 

gördürücülerini incelemiş ve rekabetçi kaygı ve duygusal durumlar gibi psikososyal faktörlerin 

yaralanma oluşumunu öngördüğü bulunmuştur (Junge, 2000; Ivarsson ve ark.,2017; Singh ve Conroy, 

2017). Kuşkusuz, bulguları yorumlamak ve uygulamak için spor yaralanmasının psikolojik risk 

faktörlerini incelemek için teorik olarak araştırma yapmak önemlidir. Andersen ve Williams Stres ve 

Atletik Yaralanma Modeli (Williams ve Andersen, 1998), spor yaralanmalarını açıklamak için 

geliştirilen en etkili psikolojik modeldir (Appaneal ve Perna, 2014). Temel psikolojik ihtiyaçlar teorisi 

(BPNT; Deci ve Ryan, 2000), spor yaralanmasına ilave açıklamalar sağlamak için uygun bir model 

olabilir. Bu modelin zihinsel ve fiziksel sağlığı açıklamadaki faydası iyi belgelenmiştir (Ng ve 

diğerleri, 2012). Öte yandan, sporcuların ihtiyaçları hayal kırıklığına uğradığında, talepleri kendileri 

için bir tehdit olarak değerlendirebilir ve uyumsuz yanıtlar sağlayabilir (örneğin, artan stres seviyesi). 

Prospektif bir çalışmada, 61 dansçının temel psikolojik ihtiyaç memnuniyetinin, 1 aylık süreç ön- son 

ölçümleri arasında negatif olarak tahmin edilen stres yanıtlarının ortaya çıktığını tespit etmiştir 

(Quested ve ark., 2011).  

Literatür incelendiğinde sporcuların yaralanma kaygı durumlarını tespit eden araştırmaya 

rastlanmamıştır. Bu durum araştırmamızı önemli kılmaktadır. Bu araştırmanın amacı farklı spor 

dallarında mücadele eden sporcuların yaralanma kaygı durumlarını çeşitli değişkenlere göre 

incelemektir. 

2. YÖNTEM 

Çalışma grubu 

Farklı Spor Dalları İle İlgilenen Sporcuların Yaralanma Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi 

amacıyla mevcut çalışmaya 562’si erkek, 272’si kadın olmak üzere toplam 834 sporcu, çalışmaya 

katılım göstermiştir. 
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Veri toplama aracı 

Çalışmada Caz, Kayhan ve Bardakçı (2019) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve geçerlik-

güvenirliği yapılan “Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel 

Bilgi Formu” kullanılmıştır. 5’li likert derecelendirmeye sahip olan ölçek, toplamda 6 alt boyut ve 19 

maddeden oluşmaktadır. Ölçekte ters kodlanması gereken madde(ler) yoktur. Puan ortalamasının 

yüksek çıkması kaygı düzeyini yüksek olduğunu, düşük çıkması ise kaygı düzeyinin düşük olduğunu 

göstermektedir.  

Veri toplama işlemi 

Veri toplama aracı, sporculara antrenman öncesi ve sonrasında uygulanıştır.  Veri toplama 

aracı ile bilgilendirme yapılmış ve gönüllü katılım ilkesi doğrultusunda hareket edilmiştir. Bu 

kapsamda toplanan verilerden eksik/hatalı doldurulanlar çalışma dışında tutulmuştur. Geriye kalan 

veriler, bilgisayar ortamına aktarılmıştır.   

Verilerin analizi 

Verilerin analiz edilme sürecinde öncelikle normallik testleri uygulanmıştır. Uygulanan testler,  

verilerin normal dağılıma (çarpıklık-basıklık) sahip olduğunu göstermiştir. Bu kapsamda bağımsız 

gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi ANOVA testleri uygulanmıştır. ANOVA’da oluşan 

farklılığın hangi gruplar arasında kaynaklandığını tespit etmek için ise çoklu karşılaştırma testlerinden 

Tukey testi gerçekleştirilmiştir.  

3. BULGULAR 

Tablo 1. Cinsiyet değişkenine göre Yaralanma Kaygısı T testi sonucu 

Ölçek ve alt boyutlar Cinsiyet N Ort. Ss. t p 

Yeteneğini Kaybetme Kaygısı 
Erkek 562 2,2052 ,97655 -,180 ,857 

Kadın 272 2,2181 ,96080   

Zayıf Algılanma Kaygısı 
Erkek 562 2,0522 ,99536 1,903 ,057 

Kadın 272 1,9154 ,92514   

Acı Çekme Kaygısı 
Erkek 562 3,0397 1,01221 -3,787 ,000* 

Kadın 272 3,3284 1,07182   

Hayal Kırıklığına Uğratma Kaygısı 
Erkek 562 2,5166 1,17064 2,749 ,006* 

Kadın 272 2,2831 1,10662   

Sosyal Desteği Kaybetme Kaygısı 
Erkek 562 1,9555 1,06967 3,688 ,000* 

Kadın 272 1,6949 ,89714   

Yeniden Yaralanma Kaygısı 
Erkek 562 3,1339 ,96541 ,420 ,674 

Kadın 272 3,1039 ,97099   

Genel Yaralanma Kaygısı 
Erkek 562 2,5418 ,72371 ,895 ,371 

Kadın 272 2,4951 ,67077   

*p<0,05 

Tablo 1, spor yaralanması kaygısının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

göstermektedir. Bu sonuca göre kadın ve erkek sporcular arasında Spor Yaralanması Kaygı ölçeğinin “ 

Acı Çekme Kaygısı”, “Hayal Kırıklığına Uğratma Kaygısı” ve “Sosyal Desteği Kaybetme Kaygısı” alt 

boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Bu bulgu, cinsiyetin yaralanma kaygısının 

alt boyutlarında anlamlı etkisinin olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 2. Sporculuk Yılı değişkenine göre Yaralanma Kaygısı Anova testi sonucu 

Ölçek ve alt boyutlar Sporcu Yılı N Ort. Ss. F p 
Anlamlı çıkan 

gruplar 

Yeteneğini Kaybetme 

Kaygısı 

1-3 yıl 181 2,1989 ,92481    

4-6 yıl 218 2,2095 ,98501 ,695 ,555 ---------- 

7-9 yıl 205 2,1431 1,01520    

10 yıl/üstü 230 2,2768 ,95416    

Zayıf Algılanma 

Kaygısı 

1-3 yıl 181 1,9466 ,89178    

4-6 yıl 218 1,9465 ,90947 1,520 ,208 --------- 

7-9 yıl 205 2,1252 1,08868    

10 yıl/üstü 230 2,0087 ,98554    

Acı Çekme Kaygısı 

1-3 yıl 181 3,1215 ,97750    

4-6 yıl 218 3,0443 1,05825 ,928 ,427 --------- 

7-9 yıl 205 3,1642 1,09595    

10 yıl/üstü 230 3,2014 1,02017    

Hayal Kırıklığına 

Uğratma Kaygısı 

1-3 yıl 181 2,4715 1,08921    

4-6 yıl 218 2,4709 1,18508 2,387 ,068 ---------- 

7-9 yıl 205 2,2618 1,09329    

10 yıl/üstü 230 2,5464 1,21671    

Sosyal Desteği 

Kaybetme Kaygısı 

1-3 yıl 181 1,6667 ,78489   
1-3 yıl/ 10 yıl 

ve üzeri 

4-6 yıl 218 1,8333 ,91371 9,426 ,000* 
4-6 yıl/ 10 yıl 

ve üzeri 

7-9 yıl 205 1,7691 1,04726   
7-9 yıl/ 10 yıl 

ve üzeri 

10 yıl/üstü 230 2,1565 1,19665    

Yeniden Yaralanama 

Kaygısı 

1-3 yıl 181 3,1740 ,86928    

4-6 yıl 218 3,1250 ,95740 4,823 ,002* 
7-9 yıl/ 10 yıl 

ve üzeri 

7-9 yıl 205 2,9220 1,03907    

10 yıl/üstü 230 3,2641 ,95765    

Genel Yaralanma 

Kaygısı 

1-3 yıl 181 2,5049 ,63428    

4-6 yıl 218 2,5013 ,69406 2,498 ,058 --------- 

7-9 yıl 205 2,4561 ,73409    

10 yıl/üstü 230 2,6304 ,74046    

*p<0,05 

Tablo 2, spor yaralanması kaygısının sporculuk yılına göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

göstermektedir. Mevcut sonuca göre farklı sporculuk yılına sahip sporcular arasında Spor Yaralanması 

Kaygı ölçeğinin “Sosyal Desteği Kaybetme Kaygısı” ve “Yeniden Yaralanma Kaygısı” alt 

boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05).  

Tablo 3. Spor Dalı değişkenine göre Yaralanma Kaygısı T testi sonucu 

Ölçek ve alt boyutlar Spor Dalı N Ort. Ss. t p 

Yeteneğini Kaybetme Kaygısı Bireysel Sporlar 291 2,3219 ,96324 2,456 ,014* 

Takım Sporları 543 2,1492 ,97048   

Zayıf Algılanma Kaygısı Bireysel Sporlar 291 2,0137 ,97860 ,133 ,894 

Takım Sporları 543 2,0043 ,97329   

Acı Çekme Kaygısı Bireysel Sporlar 291 3,2188 1,02491 1,727 ,084 

Takım Sporları 543 3,0884 1,04646   

Hayal Kırıklığına Uğratma Kaygısı Bireysel Sporlar 291 2,3654 1,12807 -1,375 ,170 

Takım Sporları 543 2,4807 1,16776   

Sosyal Desteği Kaybetme Kaygısı Bireysel Sporlar 291 1,8545 1,03160 -,330 ,742 

Takım Sporları 543 1,8791 1,01984   
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Yeniden Yaralanma Kaygısı Bireysel Sporlar 291 3,1770 ,94688 1,157 ,248 

Takım Sporları 543 3,0958 ,97692   

Genel Yaralanma Kaygısı Bireysel Sporlar 291 2,5590 ,71010 ,969 ,333 

Takım Sporları 543 2,5092 ,70509   

*p<0,05 

Tablo 3, spor yaralanması kaygısının spor dalı değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

göstermektedir. Bulgular, spor dalının (bireysel-takım) farklı olmasının Spor Yaralanması Kaygı 

ölçeğinin “Yeteneğini Kaybetme Kaygısı” alt boyutunda anlamlı farklılık yarattığını göstermektedir 

(p<0,05).  

Tablo 4. Sporculuk düzeyi değişkenine göre Yaralanma Kaygısı T testi sonucu 

Ölçek ve alt boyutlar Sporculuk düzeyi N Ort. Ss. t p 

Yeteneğini Kaybetme Kaygısı 
Amatör 580 2,1925 ,97281 -,695 ,487 

Profesyonel 252 2,2434 ,96409   

Zayıf Algılanma Kaygısı 
Amatör 580 1,9851 ,96998 -,940 ,347 

Profesyonel 252 2,0542 ,98738   

Acı Çekme Kaygısı 
Amatör 580 3,1000 1,02021 -1,356 ,176 

Profesyonel 252 3,2063 1,08297   

Hayal Kırıklığına Uğratma Kaygısı 
Amatör 580 2,4293 1,15345 -,401 ,688 

Profesyonel 252 2,4643 1,15778   

Sosyal Desteği Kaybetme Kaygısı 
Amatör 580 1,7966 ,94909 -2,919 ,004* 

Profesyonel 252 2,0397 1,16471   

Yeniden Yaralanma Kaygısı 
Amatör 580 3,0922 ,95996 -1,441 ,150 

Profesyonel 252 3,1974 ,98341   

Genel Yaralanma Kaygısı 
Amatör 580 2,4978 ,69190 -1,722 ,085 

Profesyonel 252 2,5895 ,73681   

*p<0,05 

Tablo 4, spor yaralanması kaygısının sporculuk düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

göstermektedir. Bulgular, sporculuk düzeyinin (amatör-profesyonel) farklı olmasının Spor 

Yaralanması Kaygı ölçeğinin “Sosyal Desteğini Kaybetme Kaygısı” alt boyutunda anlamlı farklılık 

yarattığını göstermektedir (p<0,05).  

Tablo 5. Sporcuların daha önce ameliyat geçirmeleri değişkenine göre Yaralanma Kaygısı T testi 

sonucu 

Ölçek ve alt boyutlar 
Ameliyat 

Geçirdiniz mi? 
N Ort. Ss. t p 

Yeteneğini Kaybetme Kaygısı 
Evet 106 2,4465 1,14816 2,325 ,022 

Hayır 728 2,1749 ,93822   

Zayıf Algılanma Kaygısı 
Evet 106 2,1887 1,07400 2,052 ,041 

Hayır 728 1,9812 ,95718   

Acı Çekme Kaygısı 
Evet 106 3,3522 1,14164 2,319 ,021 

Hayır 728 3,1021 1,02160   

Hayal Kırıklığına Uğratma Kaygısı 
Evet 106 2,6226 1,21810 1,741 ,082 

Hayır 728 2,4139 1,14363   

Sosyal Desteği Kaybetme Kaygısı 
Evet 106 2,5723 1,42892 5,630 ,000 

Hayır 728 1,7683 ,90714   

Yeniden Yaralanma Kaygısı 
Evet 106 3,2005 1,14456 ,751 ,454 

Hayır 728 3,1130 ,93846   

Genel Yaralanma Kaygısı 
Evet 106 2,7615 ,80912 3,259 ,001 

Hayır 728 2,4924 ,68459   

*p<0,05 
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Tablo 5, spor yaralanması kaygısının sporcuların ameliyat geçirme değişkenine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını göstermektedir. Bulgular, daha önce ameliyat geçirmenin Spor 

Yaralanması Kaygı ölçeğinin “Yeteneğini Kaybetme Kaygısı”, “Zayıf Algılanma Kaygısı”, “Acı 

Çekme Kaygısı”, “Sosyal Desteğini Kaybetme Kaygısı” alt boyutlarında ve Spor Yaralanma 

Kaygısının toplamında anlamlı farklılıklar yarattığını göstermektedir (p<0,05).  

4. SONUÇ 

Cinsiyet değişkeni değerlendirildiğinde kadın ve erkek sporcular arasında Spor Yaralanması 

Kaygı ölçeğinin “ Acı Çekme Kaygısı”, “Hayal Kırıklığına Uğratma Kaygısı” ve “Sosyal Desteği 

Kaybetme Kaygısı” alt boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu bulgu, cinsiyetin 

yaralanma kaygısının alt boyutlarında anlamlı etkisinin olduğunu göstermektedir. Farklılığa 

bakıldığında anlamlılığın erkek sporcular lehine çıktığı anlaşılmaktadır. Bunun nedeni ise erkek 

sporcuların yapısal özellikleri gereği ikili mücadelelere daha fazla girdikleri, daha sert bir müdahale 

sergiledikleri ve sonucunda da yaralanma riskinin daha fazla olduğu olmasıdır.  

Spor yaralanması kaygısının sporculuk yılına göre farklılaşıp farklılaşmadığı sonucuna 

bakıldığında ölçeğin “Sosyal Desteği Kaybetme Kaygısı” ve “Yeniden Yaralanma Kaygısı” alt 

boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu bulgu, sporculuk yılının spor yaralanma kaygısı 

üzerinde anlamlı etkisinin olduğunu göstermektedir.  

Spor yaralanma kaygısının spor dalı değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına 

bakıldığında bireysel veya takım sporcuları arasında Spor Yaralanması Kaygı ölçeğinin “Yeteneğini 

Kaybetme Kaygısı” alt boyutunda anlamlı farklılık oluşmuştur. Bireysel takım sporcularının kaygı 

düzeylerinin daha yüksek olmasında, birebir mücadele etmenin fiziksel yaralanmaya sebebiyet verecek 

olmasıdır.  

Spor yaralanması kaygısının, sporculuk düzeyine (amatör-profesyonel) göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı incelenmiş ve sporculuk düzeyinin ölçeğin “Sosyal Desteğini Kaybetme Kaygısı” alt 

boyutunda anlamlı farklılık yarattığı görülmüştür.  

Diğer bir sonuca göre, sporcuların ameliyata maruz kalmalarının Spor Yaralanması Kaygı 

ölçeğinin “Yeteneğini Kaybetme Kaygısı”, “Zayıf Algılanma Kaygısı”, “Acı Çekme Kaygısı”, 

“Sosyal Desteğini Kaybetme Kaygısı” alt boyutlarında ve Spor Yaralanma Kaygısının toplamında 

anlamlı farklılıklar yarattığı tespit edilmiştir. BU farklılıklar ameliyata maruz kalmış sporcular lehine 

yüksek çıkmıştır. Bu sporcuların kaygı düzeylerinin yüksek çıkmasında yaşamış oldukları 

yaralanmanın tekrar yaşanacağı endişesi etkili olmaktadır.  
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DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK KAYGI 

DÜZEYLERİNİN BEDENSEL YETERLİLİK SINAV PERFORMANSLARINA ETKİSİ 

 

Halil İbrahim ÇAKIR1, Arslan KALKAVAN1, Utku IŞIK1, Recep Fatih KAYHAN1  

1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rize/Türkiye 

 

ÖZET 

Amaç: Bu araştırmanın amacı 2018 yılı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi 

bedensel yeterlilik sınavına giren aday öğrencilerin durumluk kaygı düzeylerinin bedensel yeterlilik sınav 

performanslarına etkisinin incelenmesidir. 

Materyal ve Yöntem: Araştırmaya 2018 yılı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi 

bedensel yeterlilik sınavına katılan (n=67) aday öğrenci katıldı. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, 

Martens ve arkadaşları tarafından geliştirilen Durumluk Kaygı Envanteri (CSAI-2) ve beden yeterlilik testi 

kullanıldı. Verilerin dağılımlarıyla ilgili olarak öncelikli normallik testi (Shapiro-Wilk) uygulandı. Çalışmaya 

katılan sporcuların dağılımları ve yüzdeleri tanımlayıcı istatistik (Descriptive Statistics) ile belirlendi. Verilerin 

Normal dağılıma sahip olmadığı görüldü. Daha sonra yaş, VKI ve spor dalına göre α=0.05 anlamlılık düzeyinde 

Mann Whitney U testi uygulandı. Kaygı ve performans arasında ilişki olup olmadığı ise α=0.05 anlamlılık 

düzeyinde Sperman korelasyon testi ile belirlendi. 

Bulgular: Yapılan analizlere göre yaş, vücut kitle indeksi ve spor dalı değişkenlerine göre Bilişsel 

Kaygı, Bedensel Kaygı ve Kendine Güven alt boyutlarında anlamlı bir fark tespit edilmedi. Korelasyon analizi 

sonucunda ise kendine güven ile bilişsel ve bedensel kaygı boyutları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 

saptanırken, beden yeterliliği ve kaygı boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Sonuç: Sonuç olarak araştıramaya katılan aday öğrencilerin durumluk kaygı düzeylerinin bedensel 

sınav performanslarını etkilemediği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Durumluk Kaygı, Spor, Bedensel Yeterlilik 

Effect Of Status Anxiety Levels Of The Faculty of Maritime Candidate Students On Physical 

Qualification Exam Performances 

ABSTRACT 

Purpose: The aim of this research is to examine the effect of State anxiety levels on physical 

qualification exam performances of candidate students taking the 2018 Recep Tayyip Erdoğan University, the 

Faculty of Maritime Physical Qualification Exam. 

Materials and Methods: The research was attended by candidate students (N=67) who taking the 

physical qualification exam of the Faculty of Maritime, Recep Tayyip Erdoğan University in 2018. As a data 

collection tool, the personal data form, Status Anxiety inventory (CSAI-2) developed by Martens et al and body 

qualification test were used. The priority normality test (Shapiro-Wilk) was applied in relation to the 

distributions of the data. The distributions and percentages of the candidate participating in the study were 

determined by descriptive Statistics. It was seen that the data did not have a normal distribution. Then, Mann 

Whitney U test was applied with α = 0.05 significance level according to age, BMI and sports brances. Whether 

there was a relationship between anxiety and performance was determined by the sperman correlation test of 

α=0.05 at the significance level. 
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Findings: According to the analyzes, there was no significant difference in cognitive anxiety, somatic 

anxiety and self-confidence sub-dimensions according to age, body mass index and sports branch variables. As a 

result of the correlation analysis, a significant negative correlation was found between self-confidence and 

cognitive and somatic anxiety dimensions, but no significant relationship was found between body qualification 

and anxiety dimensions. 

Results: As a result, it was seen that the status anxiety levels of the candidate students participating in 

the research did not affect their physical exam performance 

Keywords: State Anxiety, Sport, Physical Qualification 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzde fiziksel kapasitedeki gelişmişlik sportif performansı tek başına yukarı çekmeye 

yetmediği görülmektedir. Sporun psikolojik yönlerinin de en az fiziksel yönleri kadar önemsenmesi 

gerekmektedir. Duygusal yönden anlık yada uzun süreli değişimler yaşayan sporcuların fiziksel olarak 

yeterli olmalarına rağmen istenen seviyeyi yakalayamamaları bu sebeple açıklanmaktadır (Civan ve 

ark. 2010). 

Sporda performansı etkileyen bir çok psikolojik olgu vardır. Bunların en önemlilerinden biri 

de kaygıdır (Zorba ve ark. 2016). Anshel ve Ark. (1991) kaygıyı, tehdidin algılanmasıyla artan 

fizyolojik uyarılmışlıkla birlikte meydana gelen subjektif gerginlik hissi olarak tanımlarken, 

Spielberger ise gerginlik hissi, korku ve sinirlilik, hoş olmayan düşünceler ve fizyolojik değişiklikleri 

içeren, heyecansal tepkiler olarak tanımlamıştır (Çağlar, 1999). Kaygı, kavramı Spielberger tarafından 

durumluk kaygı (State Anxiety) ve sürekli kaygı (Trait Anxiety) olmak üzere iki şekilde ele alınmıştır. 

Durumluk kaygı, bireyin içinde bulunduğu stresli durumdan dolayı hissettiği subjektif korkudur. 

Başka bir ifadeyle sıkıntı, tasa ve gerginlik ile karakterize olan acil durumu göstermektedir (Kalkavan 

ve Çakır, 2016). Sürekli kaygı ise stres yaratan durumun tehlikeli ya da tehdit edici olarak algılanması 

ve bu tehditlere karşı, durumluk duygusal reaksiyonların frekansının ve yoğunluğunun artması ve 

süreklilik kazanması olarak tanımlanır (Zorba ve ark. 2016). 

Sportif bir eylem sırasında sporcu, zaman zaman ya da sürekli olarak gerginlik, huzursuzluk, 

tedirginlik duygusu yaşayabilir. Bu duygusal durum, yarışma ortamında hem yarışma öncesi hem de 

yarışma sırasında ortaya çıkabilir ve yarışma kaygısı olarak isimlendirilir (Özerkan, 2003). 

Kaygı ve türleri, diğer alanlarda olduğu gibi spor alanında da araştırmalara konu olmuştur. 

Bazı sporcuların antrenmanlarda rahatlıkla yapabildikleri hareketleri, müsabakada yapamadıkları, 

takım arkadaşlarına uyum sağlayamadıkları ve kendilerinden bekleneni yerine getiremedikleri 

gözlenmektedir (Bingöl, 2012). Sportif performansta kaygı, sporcuların uyum yeteneklerini, dikkat ve 

konsantrasyonlarını, koordinasyon ve dengeli, karar verme ve değerlendirmelerini, özgüven ve 

değerliliklerini, motivasyon ve aktivasyonlarını önemli ölçülerde etkilemektedir. Bu etkiler 

sporcuların ortaya koyacakları performanslarında ihtiyaç duyacakları kuvvet, sürat, dayanıklılık 

esneklik, teknik ve taktik özelliklerde de kendisini gösterebilir (Koç, 2004). 
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Kaygı düzeyinin çok fazla olması, başlangıç telaşına, düşük olması ise başlangıç tembelliğine 

sebep olabilir. Başlangıç telaşında kas tonusunun artmasından dolayı hareket koordinasyonu 

bozulabilirken, başlangıç tembelliğinde ise kas tonusundaki azalma yüzünden hareketlerde zayıflama 

ve isteksizlik meydana gelebilir hatta müsabakayı bırakma eğilimi dahi oluşabilir (Tavacıoğlu, 1999). 

Buradan hareketle bu araştırmanın amacı kaptan adaylarının sportif beceriden ziyade temel 

anlamda bedensel yeterliliğe dayanan fiziksel uygulamalar öncesindeki kaygı düzeylerinin sportif 

performanslarını ne şekilde etkileyeceğinin araştırılmasıdır. 

2.YÖNTEM 

Araştırma Grubu 

Araştırma grubunu 2018 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi 

bedensel yeterlilik sınavına katılan toplam 67 aday öğrenci oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi 

Formu, Martens ve arkadaşları tarafından geliştirilen Yarışmasal Durumluk Kaygı Envanteri 

(Competitive State Anxiety Inventory-CSAI-2) ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Denizcilik 

Fakültesi Beden Yeterlilik Testi kullanılmıştır.  

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından araştırmaya katılan adayların sosyo 

demografik (yaş, cinsiyet, spor dalı vb.) bilgilerini  ve Beden Yeterlilik testinden elde edilen bilgileri 

kaydetmek için hazırlanmıştır.  

Yarışmasal Durumluk Kaygı Envanteri: Martens ve ark. (1990) tarafından geliştirilen 

envanter bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve kendine güven olmak üzere üç alt boyut ve toplam 27 

maddeden oluşmaktadır. Envanter dörtlü likert türünde olup hiç, biraz, çok ve tamamıyla şeklinde 

cevaplanmaktadır. Envanterin Türkçe’ye uyarlaması Koruç (1998) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin, bir 

ay arayla yapılan test- tekrar test güvenirlik katsayıları bilişsel kaygı için .96, bedensel kaygı için .93 

ve kendine güven için .95 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak üzere yapılan faktör 

analizi sonucunda, faktör yüklerinin bilişsel kaygı alt boyutu için .68 ile .98, bedensel kaygı alt boyutu 

için .69 ile .98, kendine güven alt boyutu için de .75 ile .97 arasında değiştiği görülmektedir.  

Çepikkurt ve İnanç (2012) envanter için yaptıkları güvenirlilik analizinde iç tutarlık katsayılarının 

bilişsel kaygı için .74, bedensel kaygı için .84 ve kendine güven için .83 olduğunu saptamıştır. 

RTEÜ, Denizcilik Fakültesi Beden Yeterlilik Testi: 2018 yılında denizcilik fakültesini 

kazanan adayların beden yeterliliklerini belirlemek amacıyla hazırlanan test, vücut kitle indeksi, 400 

metre koşu, barfiks çekme, mekik çekme, şınav çekme ve durarak uzun atlama uygulamalarını 

içermekte olup Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) normlarına göre obez adayların elendiği ve diğer beş 

uygulamanın her birinden en düşük 0 en yüksek en yüksek 10 puanın alınabildiği sonrasında ise bu 

puanların toplanarak adayın beden yeterlilik puanının belirlendiği bir testtir. Adaya her bir uygulama 

için iki hak verilmekte olup en iyi yaptığı derece kaydedilmektedir. 
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Vücut Kitle İndeksi; Adayların vücut ağırlığı 0,1 kg hassaslıkta bir kantar ve boyları ise bu 

kantara bağlı metal bir çubuk vasıtasıyla 0,1 cm hassaslıktaki Holtaine marka boy ölçer alet ile 

ölçülerek Kilo (kg)/Boy (m)2=VKİ formülüyle hesaplanmıştır (Neyzi ve ark. 2008). 

400 Metre Koşu Testi; Aday 400 metrelik atletizm pistinde sesli komut geldikten sonra 

koşuya başlar bitiş çizgisine geldiğinde kronometreden elde ettiği derece saniye cinsinden kaydedilir. 

Aday 70 saniye ve altında bir derece elde ederse 10 puan, 71-73 saniyede 9 puan, 74-77 saniyede 8 

puan, 78-81 saniyede 7 puan, 82-84 saniyede 6 puan, 85-86 saniyede 5 puan, 87-88 saniyede 4 puan, 

89-90 saniyede 3 puan, 91-92 saniyede 2 puan, 93-94 saniyede 1 puan, 95 saniye ve üzerinde bir 

derece elde ederse 0 puan alır. 

Barfiks Testi; Adayın boy uzunluğundan daha yüksek bir bara serbest tutuş yaparak kolların 

inişte tam salınması ve çekişte çenenin bar hizasına kadar gelmesi gereken bir uygulamadır. Adayın 

maksimum 10 tane barfiks çekmesi istenir. Bu testte aday çektiği barfiks sayısı kadar puan alırken hiç 

barfiks çekemeyen aday ise 0 puan alır. 

Mekik Çekme Testi; Aday sırt üstü yatar pozisyonda elleri baş ve boynun arka kısmında 

birleşik vaziyette ayakların yerden kalkmaması için herhangi bir destek olmadan kalkarak vücudunu 

90 derecelik açıya getirerek yaptığı harekettir. Bu testte 30 mekik ve üzeri yapan 10 puan, 29-27 

mekik 9 puan, 26-24 mekik 8 puan, 23-22 mekik 7 puan, 21-20 mekik 6 puan, 19-18 mekik 5 puan, 

17-16 mekik 4 puan, 15-14 mekik 3 puan, 13-12 mekik 2 puan, 11-10 mekik 1 puan, 9 mekik ve altı 

yapan ise 0 puan almaktadır. 

Şınav Çekme Testi; Eller omuz hizasında avuç içleri yere konularak ve ayak uçlarının yere 

temas ettiği yüksek plank pozisyonunda harekete başlanarak tüm vücudun bir bütün halinde hareket 

ettirilerek göğsün yere kadar indirilip sonra kollarla tekrar plank pozisyonuna taşındığı harekettir. Bu 

testte 30 şınav ve üzeri yapan 10 puan, 29-27 şınav 9 puan, 26-24 şınav 8 puan, 23-22 şınav 7 puan, 

21-20 şınav 6 puan, 19-18 şınav 5 puan, 17-16 şınav 4 puan, 15-14 şınav 3 puan, 13-12 şınav 2 puan, 

11-10 şınav 1 puan, 9 şınav ve altı yapan ise 0 puan almaktadır. 

Durarak Uzun Atlama; Başlangıç noktasında ayakta durur pozisyonda parmak uçları çizgiye 

temas etmeyecek şekilde hız almadan çift bacak ile yapılan uzun atlama sonucunda başlangıç 

noktasından adayın çizgiye en yakın topuğu arasındaki mesafe cm cinsinden ölçülerek kayıt edilir 

(Ayan ve Müşazımoğlu, 2009). Bu testte 211 cm ve üzeri atlayan 10 puan, 210-206 cm 9 puan, 205-

201 cm 8 puan, 200-196 cm 7 puan, 195-191 cm 6 puan, 190-186 cm 5 puan, 185-181 cm 4 puan, 

180-176 cm 3 puan, 175-171 cm 2 puan, 170-166 cm 1 puan, 165 cm ve altı ise 0 puan almaktadır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde öncelikli olarak normallik testi (Shapiro Wilk) yapıldı ve verilerin normal 

bir dağılıma sahip olmadığı görüldü. Araştırmaya katılan adayların yüzde dağılım ve frekans değerleri 

tanımlayıcı istatistik (Descriptive Statistics) ile belirlendi. Adayların yaş, vücut kitle indeksi ve spor 

dalına göre bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve kendine güven puanlarının karşılaştırılması için =0.05 

anlamlılık düzeyinde Mann Whitney U testi yapıldı. Bilişsel kaygı, bedensel kaygı, kendine güven ve 
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bedensel yeterlilik testi puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek için =0.05 anlamlılık düzeyinde non-

parametrik olarak Sperman Korelasyon testi yapıldı. 

3.BULGULAR 

Araştırmaya Katılan Adayların Genel Özellikleri 

Adayların Yaş, Vücut Kitle İndeksi ve Spor Dalına Göre Dağılımları 

Araştırmaya katılan adayların yaşa göre dağılımları incelendiğinde %52’sinin 19-20 yaş, 

%48’inin 17-18 yaş, vücut kitle indeksine göre %63’ünün normal düzey, %37’sinin pre obezite, spor 

dalına göre %51’inin bireysel sporlar, %49’unun takım sporu yaptığı görülmektedir. 

Grafik 1: Adayların Yaş, Vücut Kitle İndeksi ve Spor Dalına Göre Dağılımları 

 

Araştırmaya Katılan Adayların Kaygı Puanları 

Yaşa Göre Kaygı Puanları 

Araştırmaya katılan adayların yaşa göre bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve kendine güven 

puanlarının karşılaştırılmasında =0.05 anlamlılık düzeyinde Mann Whitney U testi yapıldı. 

Araştırmaya katılan adayların yaşa göre bilişsel kaygı (Z0.05; -0,411; P>0.05), bedensel kaygı (Z0.05; -

0,025; P>0.05) ve kendine güven (Z0.05; -1,211; P>0.05) puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığı 

görüldü. 

Grafik 2: Adayların Yaşa Göre Kaygı Puanları 

 

Test sonuçları 19-20 yaş grubu (17,26 ± 3,656) adayların bilişsel kaygı puanlarının 17-18 yaş 

grubu (16,88 ± 3,395) adaylardan, 19-20 yaş grubu (13,46 ± 3,109) adayların bedensel kaygı 

puanlarının 17-18 yaş grubu (13,59 ± 3,608) adaylardan, yine 19-20 yaş grubu (31,54 ± 4,060) 
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adayların kendine güven puanlarının 17-18 yaş grubu (30,63 ± 3,773) adaylardan kısmen daha yüksek 

olduğunu gösterdi.  

Vücut Kitle İndeksine Göre Kaygı Puanları 

Araştırmaya katılan adayların VKİ’ye göre bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve kendine güven 

puanlarının karşılaştırılmasında =0.05 anlamlılık düzeyinde Mann Whitney U testi yapıldı. 

Araştırmaya katılan adayların VKİ’ye göre bilişsel kaygı (Z0.05; -0,771; P>0.05), bedensel kaygı (Z0.05; 

-0,548; P>0.05) ve kendine güven (Z0.05; -0,293; P>0.05) puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığı 

görüldü. 

Grafik 3: Adayların Vücut Kitle İndeksine Göre Kaygı Puanları 

 

Test sonuçları normal VKİ’ye sahip (17,31 ± 3,605) adayların bilişsel kaygı puanlarının pre 

obezite VKİ’ye sahip (16,68 ± 3,387) adaylardan, normal VKİ’ye sahip (13,83 ± 3,760) adayların 

bedensel kaygı puanlarının pre obezite VKİ’ye sahip (13,00 ± 2,432) adaylardan kısmen daha yüksek 

olduğunu gösterirken, normal VKİ’ye sahip (31,10 ± 4,264) adayların kendine güven puanlarının pre 

obezite VKİ’ye sahip (31,12 ± 3,358) adaylarla aynı düzeyde olduğunu gösterdi. 

Spor Dalına Göre Kaygı Puanları 

Araştırmaya katılan adayların spor dalına göre bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve kendine güven 

puanlarının karşılaştırılmasında =0.05 anlamlılık düzeyinde Mann Whitney U testi yapıldı. 

Araştırmaya katılan adayların spor dalına göre bilişsel kaygı (Z0.05; -0,285; P>0.05), bedensel kaygı 

(Z0.05; -1,579; P>0.05) ve kendine güven (Z0.05; -0,359; P>0.05) puanları arasındaki farkın anlamlı 

olmadığı görüldü. 

Grafik 4: Adayların Spor Dalına Göre Kaygı Puanları 
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Test sonuçları bireysel sporlar yapan (17,29 ± 3,818) adayların bilişsel kaygı puanlarının 

takım sporları yapan (16,85 ± 3,212) adaylardan, bireysel sporlar yapan (13,91 ± 2,906) adayların 

bedensel kaygı puanlarının takım sporları yapan (13,12 ± 3,722) adaylardan, takım sporları yapan 

(31,24 ± 4,077) adayların kendine güven puanlarının bireysel sporlar yapan (30,97 ± 3,825) 

adaylardan kısmen daha yüksek olduğunu gösterdi.  

Beden Yeterlilik Testi ve Kaygı Korelasyon Puanları 

Araştırmaya katılan adayların beden yeterlilik testi, bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve kendine 

güven düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için =0.05 anlamlılık düzeyinde Sperman Korelasyon 

testi yapıldı. 

Tablo 1: Beden Yeterlilik Testi ve Kaygı Korelasyonu 

Sperman 

Korelasyon 

Bilişsel 

Kaygı 

Bedensel 

Kaygı 

Kendine 

Güven 

BYT 

Puanı 

Bilişsel 

Kaygı 
        

Bedensel 

Kaygı 
,513**       

Kendine 

Güven 
-,448** -,371**     

BYT 

Puanı 
,165 ,025 -,139   

 

Test sonuçları bedensel kaygı ile bilişsel kaygı puanları arasında (r=0,513:P<0.05) pozitif 

yönde orta düzeyde, kendine güven ile bilişsel kaygı (r=-0,448:P<0.05) ve bedensel kaygı 

(r=0,371:P<0.05) puanları arasında negatif yönde zayıf düzeyde bir ilişki olduğunu gösterdi. 

Grafik 5: Adayların Beden Yeterlilik Testi ve Kaygı Korelasyon Puanları 

 

Diğer yandan BYT ile bilişsel kaygı (r=0,165:P>0.05), bedensel kaygı (r=0,025:P>0.05) ve 

kendine güven (r=-0,139:P>0.05) puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 
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4.TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve özgüven 

puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Ancak yaşı büyük adayların bilişsel kaygı 

ve kendine güven puanlarının yaşı küçük adaylardan kısmen daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Civan ve ark. (2010) üniversiteler arası spor müsabakalarına katılan öğrenciler üzerine yaptığı 

araştırmada durumluk kaygı düzeylerinin yaşa göre farklılaşmadığını belirtmişlerdir. Üniversitede 

öğrenim gören taekwondocuların müsabaka öncesi durumluk kaygı düzeylerinin incelendiği bir başka 

çalışmada da yaşa göre anlamlı farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir (Bingöl ve ark. 2012). Karacabey 

ve ark. (2017). yaşları 14-17 arasında değişen sporcu eğitim merkezlerinde bulunan sporcular üzerinde 

yaptığı araştırmada bilişsel kaygı puanlarının yaşa göre farklılaştığını belirtirken bedensel kaygı ve öz 

güven boyutlarında farklılaşmadığını belirtmiştir.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlar da literatürdeki çalışmalarla benzer sonuçlar 

göstermektedir. Araştırma bulgularında yaşı büyük olan adayların bilişsel kaygı düzeylerinin kısmen 

yüksek çıkması olgunlaşmayla beraber artan sorumluluk duygusunun adaylar üzerinde yarattığı 

etkiden kaynaklanabilir. 

Vücut kitle indeksine göre adayların bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve kendine güven  puanları 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülürken, normal adayların öz güvenlerinin pre obezite 

adaylara göre daha yüksek olduğu dikkat çekmiştir. Fiziksel uygunluk bireylerin sadece fiziksel olarak 

iyi durumda olmaları değil aynı zamanda mental açıdan da sağlıklı ve dinç olma durumunu belirtir 

(Yan, 2007). Dolayısıyla vücut kitle indeksi normal olan adayların pre obezite olan adaylara göre öz 

güvenlerinin yüksek olması bu dönemde fiziksel olarak iyi görünmenin getirdiği duygulardan kaynaklı 

olabileceği söylenebilir. 

Spor dalına göre araştırma bulguları incelendiğinde bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve kendine 

güven boyutlarında anlamlı farklılıklar olmadığı görülürken bireysel spor yapanların kaygı 

düzeylerinin takım sporu yapanlara göre nispeten daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Soltani ve ark. (2016) İranda bireysel ve takım sporu yapan sporcuların müsabaka durumluk 

kaygılarını incelediği araştırmada bireysel spor yapan sporcuların bilişsel ve bedensel kaygılarının 

takım sporu yapan sporculardan daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Çağlar (1999) ise hentbolcular 

üzerine yaptığı araştırmada müsabaka saati yaklaştıkça sporcuların durumluk kaygılarının arttığını 

saptamıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular da bu çalışmaları destekler nitelikler taşımakla beraber 

bireysel spor yapanların bilişsel ve bedensel kaygı düzeylerinin yüksek olması, ilgilendikleri spor 

dalları gereği kazanma ve kaybetme (geçme / kalma) durumuna karşılık tüm sorumluluğu tamamen 

omuzlarında hissetmeleri ve takım sporu yapanların olumsuz bir olasılık durumunda bu sonucu takım 

arkadaşlarıyla paylaşabilme durumundan kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. 

Yine araştırmadan elde edilen bulgular ışığında denizlik fakültesi adayları için kaygının 

bedensel yeterlilik performansı üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı görülürken, bilişsel ve bedensel 

kaygı ile kendine güven boyutları arasında negatif şekilde anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. 
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Nicholls ve ark. (2010) yaş ortalaması 21,3 olan Kafkasya’daki sporcular üzerine yaptıkları 

araştırmada öz yeterlilik ve performans tatmini ile bilişsel ve bedensel kaygı arasında negatif yönde 

anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır. Elit kadın basketbolcular üzerine yapılan bir başka araştırmada 

ise durumluk kaygı ile performans arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Cerit ve ark. 2012).  

Sporcularda istenilen performansın sağlanabilmesi için optimal düzeyde bir kaygı 

gerekmektedir. Optimal kaygının altında yada üstünde bir kaygı oluşması durumunda performansın 

olumsuz olarak etkilenme durumu yüksektir (Koç, 2004). Ancak bu çalışmada kaygı düzeyiyle 

performans ilişkisi arasında anlamlı bir sonuca varılamamıştır. 
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ÖZET 

Spor ortamı içerisinden daha akademik bir ortama gelen Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi öğrencileri 

katılmak istedikleri sportif faaliyet ile okulları arasındaki çatışmayı eğitim yaşantıları boyunca yaşamaktadırlar. 

Özellikle 1. Sınıf öğrencileri Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Öğretmenliği) bölümlerinin sadece sportif 

becerilerini sergileyecekleri bir bölüm olarak düşünmekte ve spora karşı güdülenerek okula gelmektedirler ancak 

daha ilk dönemde bölümün daha çok akademik dersler içerdiğini anladıkları zaman akademik derslere karşı 

motive olmakta zorlanmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin farklı bölgelerinde Beden Eğitimi ve Spor 

Eğitimi (Öğretmenliği) bölümü 1. sınıf öğrencilerinin akademik motivasyon düzeyleri ile sporda güdülenme 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma Türkiyenin 7 farklı bölgesinde bulunan ve kolayda 

örnekleme yöntemi ile seçilmiş olan 7 farklı Üniversiteye ait (Dumlupınar,Gazi,Bartın,Akdeniz,Dicle,Atatürk ve 

Sakarya Üniversiteleri) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Öğretmenliği) 

bölümü, 1. Sınıf öğrencisi 143’ü kadın ve 142’si erkek olmak üzere toplam 285 (Xyaş=19,48) öğrencinin katılımı 

ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada “Akademik Motivasyon Ölçeği” (Vallerand ve ark.,1992; Karagüven, 2012) 

ve “Sporda Güdülenme Ölçeği”  (Pelletier ve ark., 1995; Kazak,2004) kullanılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS 22.0 programı kullanılarak; tanımlayıcı istatistikiler, normallik testleri, bağımlı 

örneklemler için t-testi, MANOVA ve Pearson Korelasyon testinden faydalanılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda katılımcıların cinsiyet, mezun oldukları lise türü ve üniversiteleri açısından hem akademik 

motivasyonlarında hem de sporda güdülenme düzeylerinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır(p<0,05). Ayrıca 

yapılan pearson korelasyon analizine göre katılımcıların akademik motivasyonları ile sporda güdülenme 

düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler ortaya çıkmıştır bu ilişki tüm üniversiteler için de geçerli bir 

ilişkidir. Başka bir ifade ile akademik motivasyon arttıkça spora karşı güdülenme azalmaktadır. Sonuç itibari ile 

katılımcıların cinsiyet, okumuş oldukları bölge ve mezun oldukları lise türü değişkenleri açısından akademik 

motivasyonları ve spora karşı güdülnemleri açısından anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ayrıca hangi bölgede 

öğrenim görürse görsün 1. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Öğretmenliği) bölümü öğrencilerinin akademik 

motivasyon düzeyleri ile spora karşı güdülenme düzeyleri arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki vardır.   

 

Relationships Between Academic Motivation and Sport Motivatıon Levels Among Turkey's 

Different Regions in Physical Education and Sport Education Students 

ABSTRACT 

Physical Education and Sports Education students, who come to a more academic 

environment within the sport environment, the conflict between the sportive activities, they want to 

attend, and their schools throughout their educational lives. In particular, Grade 1 students consider the 

departments of Physical Education and Sports Education as a section where they will only show their 

sporting skills and they not are motivated against academic classes when they understand that the 

department contains more academic courses in the first semester. The aim of this study; examine the 
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relationship between levels of motivation in sport and academic motivation levels in different regions 

of Turkey's Department of Physical Education and Sports Education (Teaching) is part of the Grade 1 

of students. Research in seven different regions of Turkey and selected by convenience sampling 

method 7 different belonging to the University (Dumlupinar, Gazi, Bartin, Akdeniz, Dicle, Ataturk 

and Sakarya Universities) Physical Education and Sports School-Department of Physical Education 

and Sports Education (Teaching). A total of 285 (Xage= 19,48) students, 143 of which were female and 

142 of which were male, were attended in the study.  “Academic Motivation Scale” (Vallerand et al., 

1992; Karagüven, 2012) and, “Sport Motivation Scale” (Pelletier et al., 1995; Kazak, 2004) were used 

in the study. SPSS 22.0 program was used to evaluate the data; descriptive statistics, normality tests, t-

test for dependent samples, MANOVA and Pearson Correlation test were used. As a result of the 

analyzes, there were significant differences in sport motivation and academic motivation levels of the 

participants in terms of gender, universities and type of high school graduated from (p <0.05). In 

addition, according to the pearson correlation analysis, there was a negative correlation between the 

academic motivation of the participants and their motivation in sports. This relationship was also valid 

for all universities. In other words, as academic motivation increases, motivation towards sports 

decreases or. As a result, there were significant differences in terms of gender, the region studied and 

type of high school graduated from and academic and sports motivation. Besides, there is a negative 

and significant relationship between the academic motivation levels and sports motivation level of the 

students in the Department of Physical Education and Sports Education (Teaching). 

1. GİRİŞ 

Bir davranışı hedefe doğru harekete geçiren, devam ettiren ve yönlendiren bir güç, herhangi 

bir şekilde eylemde bulunma eğilimine neden olan belli bir ihtiyaç ya da istek, davranışın 

uyandırılması, sürdürülmesi ve kontrolünü etkileyen içsel ve dışsal koşulların hepsini içeren bir yapı 

gibi çok farklı tanımı bulunan motivasyon, öğrencilerin öğrenme ve başarıları için faydalı olduğu 

genellikle kabul edilen bir kavramıdır (Karataş 2011). Motivasyonun diğer bir boyutu kişisel, sosyal 

ve akademik taleplerle yüzleşen öğrencilerin başarısını etkileyen faktörleri içeren akademik 

motivasyon kavramıdır (Deci, Ryan 2000). Alan yazında, akademik motivasyon, yüksek başarı ve 

akademik performansın temel bir belirleyicisi, öğrenme sürecini etkileyen önemli faktörlerden biri 

veya akademik işler için gerekli enerjinin üretilmesi olarak tanımlanmaktadır (Deci, ve Ryan, 2007; 

Schunk 2011; Wentzel ve Wigfield 2009).  

Yüksek akademik motivasyona sahip öğrencilerin; öğrenme sürecinde düşük motivasyona 

sahip ya da motivasyonsuz öğrencilerden daha avantajlı olduğu kabul edilmektedir (Karataş ve Erden 

2012). Doğası itibariyle motive olan bireyler, içsel bir kontrol odağına ve başarmaya yönelik 

eğilimlere sahip olmakta ve yeni şeyler konusunda heyecan taşımaktadırlar. Dış etkenlerden motive 

olan bireyler ise, içsel bir öğrenme zevkinden ziyade olası hedefleri gerçekleştirmek için eğitim almayı 

tercih ederler. Motivasyonsuz bireyler ise, umursamaz tavırlar sergilemekte ve çevresel etkilere 

karşılık vermemektedirler(Deci, Ryan 2000; 2011; Vallerand ve Ratelle 2002). Bu anlamda 

öğrencilerin motivasyonlarını etkileyen faktörlerin tespit edilerek, psikolojik ihtiyaçlarının 

karşılanması onların daha başarılı performans unsurlarının nasıl olduğunu anlamak, öğrenim süreci ve 

spor yaşamlarında, sporcu öğrencilere olumlu yönde katkı sağlamaları açısından önemlidir. 
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Sporcunun yaptığı spor dalını yapmasına ve spor dalında istikrar elde etmesini sağlayan 

ögelere spor güdüsü adı verilir. Dürtüler aracılığıyla spor etkinliklerini sürdürmeye yarayan sürece de 

sporda motivasyon adı verilir. Kişileri motive etmenin birden fazla çeşidi vardır. Motivasyon; 

kabiliyet, vakit ve güç gibi imkan dahilinde olanlara sahip olma ve istenildiği gibi kullanma dizisidir 

(Brunel, 1999).  

Spor yapan bireylerin spor yapmasındaki amacının ne olduğunu zihinsel süreçlerden 

incelemek spor psikolojisinin kapsama alanındadır. Bireylerin belli amaçları olduğunda, bireyler 

bunları gerçekleştirmek ister. Bir amaç gerçekleştiğinde daha üst boyuttaki amaçlar ortaya çıkar ve bu 

boyuta ulaşmak için bireyler daha fazla çaba sarf etmek zorundadırlar. Kendini gerçekleştirmek 

isteyen bireyler belirli bir yere ulaşmak için sarf ettiği çabanın sonucu olarak amaçlarını 

gerçekleştirmiş olmaktadır (Şen, 2018). 

Motivasyon hiç kuşkusuz sporcu performansı hakkında bireye en çok tesir eden mühim 

etkenlerdendir. Buna göre antrenörlerin sporcuyu motive edecek konular hakkında bilgi sahibi olması 

ve yapılan antrenmanlarda belirlediği motivasyon stratejilerini uygulamaya koyması sporcu ve takım 

başarısı açısından önemlidir (Sirkeci, 2018). 

Sporcunun başarımı hakkında etkiye sahip unsurların basında sporcunun motivasyonu 

gelmektedir. Buna göre eğitimcilerin sporcu güdülenmesi üzerine belli bir bilgi birikimlerinin olması, 

çalışmalarında ve yarışmalarda ortaya koyacakları güdülenme izlemlerini göstermeleri önemlidir. 

Buna ek olarak sporcunun güdülenme şeklini yorumlamak ve idare etmek çoğu zaman karışuk bir hal 

almaktadır (Schneider ve Baker, 2006). 

Spor ortamı içerisinden daha akademik bir ortama gelen Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 

öğrencileri katılmak istedikleri sportif faaliyet ile okulları arasındaki çatışmayı eğitim yaşantıları 

boyunca yaşamaktadırlar. Özellikle 1. Sınıf öğrencileri Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Öğretmenliği) 

bölümlerinin sadece sportif becerilerini sergileyecekleri bir bölüm olarak düşünmekte ve spora karşı 

güdülenerek okula gelmektedirler ancak daha ilk dönemde bölümün daha çok akademik dersler 

içerdiğini anladıkları zaman akademik derslere karşı motive olmakta zorlanmaktadırlar. Bu çalışmanın 

amacı Türkiye’nin farklı bölgelerinde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Öğretmenliği) bölümü 1. sınıf 

öğrencilerinin akademik motivasyon düzeyleri ile sporda güdülenme düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın evren ve örneklemi, veri toplama aracı, verilerin toplanması, 

verilerin çözümüne ilişkin analiz, yöntem ve teknikler ile verilerin yorumlanması yer almaktadır. 

Araştırma Modeli 

Araştırma, nicel araştırma deseni esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, çok sayıda 

elemandan oluşan bir evrede, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da 

ondan alınacak bir örneklem üzerinde taramanın yapıldığı genel tarama modeli, araştırma değişkenler 

arasındaki ilişkiyi belirlemeye dönük olduğundan genel tarama modellerinden de ilişkisel tarama 

modeline uygundur (Kalayci, 2009).  
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Araştırma Grubu 

Örneklem Grubunu, Türkiyenin 7 farklı bölgesinde bulunan ve kolayda örnekleme yöntemi ile 

seçilmiş olan 7 farklı Üniversiteye ait (Dumlupınar, Gazi, Bartın, Akdeniz, Dicle, Atatürk ve Sakarya 

Üniversiteleri) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Öğretmenliği) 

bölümü, 1. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma, 143’ü kadın ve 142’si erkek olmak üzere toplam 

285 (Xyaş=19,48) öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formuna ek olarak, “Akademik 

Motivasyon Ölçeği” ve “Sporda Güdülenme Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.  

Akademik Motivasyon Ölçeği 

Araştırmanın verilerinin toplanmasında Karagüven (2012) tarafından geliştirilen yedili Likert 

tipindeki “Akademik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek her biri dörder madde olmak üzere 

yedi faktörlü olup 28 maddeden oluşmaktadır. Bu faktörler bilmeye yönelik içsel motivasyon (İMBİ), 

başarmaya yönelik içsel motivasyon (İMBA), uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon (İMH), 

belirlenmiş dışsal motivasyon (DMT), içe yansıyan dışsal motivasyon (DMKİ), dışsal motivasyon-dış 

düzenleme (DMD) ve motivasyonsuzluk (MS) olarak belirlenmiştir. Ölçeğin boyutlarına ilişkin 

derecelendirme “hiç uyuşmuyor, biraz uyuşuyor, orta derecede uyuşuyor, oldukça uyuşuyor, tam 

olarak uyuşuyor” biçiminde düzenlenmiştir. Alt testlerden alınan puanlar en düşük 4 en yüksek 28’dir. 

Sporda Güdülenme Ölçeği  

“Sporda Güdülenme Ölçeği”, Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Briere ve Blais tarafından 

(1995) Deci ve Ryan’ın (1985) kuramına dayanarak geliştirilmiştir. SGÖ’nin amacı, spor ortamında 

kişinin içsel, dışsal güdülenme ve güdülenmeme düzeyini belirleyerek bireyin güdülenmesinin 

kaynağını ortaya koymaktır (Kazak, 2004).  

Ölçek; içsel motivasyon, dışşal motivasyon ve motivasyonsuzluk olmak üzere 3 alt boyutta, 

bireyi spor yapmaya yönelten nedenleri ölçmektedir. 28 maddenin 12 tanesi 

(1,2,4,8,12,13,15,18,20,23,25,27)  içsel motivasyon  (Instrinsic Motivation), 12 tanesi 

(6,7,9,10,11,14,16,17,21,22,24,26) dışsal motivasyon (Extrinsic Motivation),  4 tanesi  (3,5,19,28)  ise 

motivasyonsuzluk (Amotivation) ile ilgilidir. Maddeler 7’li likert tipi ölçekte “1=hiçbir şekilde 

uymuyor–  7=kesinlikle uyuyor” şeklinde olmak üzere 1 ile 7 arasında değerlendirilmektedir. Ölçeğin 

değerlendirilmesinde madde ortalama puanları kullanılmıştır Ölçeğin Türk sporcuları için geçerlik ve 

güvenilirlik çalışması Kazak (2004) tarafından yapılmıştır. Bu çalışma için elde edilen iç tutarlık 

katsayıları içsel güdülenme alt boyutu için 0.855, dışsal güdülenme alt boyutu için 0.812, 

güdülenmeme alt boyutu için ise 0.722 şeklindedir.  
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Verilerin Analizi 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 programı kullanılarak; tanımlayıcı istatistikiler, 

normallik testleri, bağımlı örneklemler için t-testi, MANOVA ve Pearson Korelasyon testinden 

faydalanılmıştır. 

3. BULGULAR 

Akademik Motivasyon Ölçeğinin alt boyutları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları,  

katılımcıların üniversite değişkenleri açısından Akademik Motivasyon ölçeğinin alt boyutlarında 

anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır (WilksL(λ)=,713; F(42,1279)=2,275; p<0,05). Bu bulgu 

alt boyut puanlarından oluşan doğrusal bileşenden elde edilecek puanların üniversite değişkenine bağlı 

olarak değiştiğini gösterir.  

 

Katılımcıların üniversiteleri açısından motivasyonla ilgili alt boyutlarının ortalamaları (Bknz. 

Grafik 1) ile motivasyonsuz alt boyutlarına ilişkin ortalamalarının (Bknz. Grafik 2) grafikleri 

gösterilmiştir. 

 
Sporda Güdülenme Ölçeğinin alt boyutları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları,  

katılımcıların üniversite değişkenleri açısından Sporda Güdülenme alt boyutlarında anlamlı farklılık 

gösterdiğini ortaya koymaktadır (WilksL(λ)=,918; F(18,781)=1,324; p<0,05). Bu bulgu alt boyut 
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puanlarından oluşan doğrusal bileşenden elde edilecek puanların üniversite değişkenine bağlı olarak 

değiştiğini gösterir. 

Akademik Motivasyon Ölçeğinin alt boyutları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları,  

katılımcıların cinsiyet değişkenleri açısından Akademik Motivasyon ölçeğinin alt boyutlarında anlamlı 

farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır (WilksL(λ)=,979; F(7,277)=1,226; p<0,05). Bu bulgu alt boyut 

puanlarından oluşan doğrusal bileşenden elde edilecek puanların cinsiyet değişkenine bağlı olarak 

değiştiğini gösterir. 

Sporda Güdülenme Ölçeğinin alt boyutları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları,  

katılımcıların cinsiyet değişkenleri açısından Sporda Güdülenme alt boyutlarında anlamlı farklılık 

gösterdiğini ortaya koymaktadır (WilksL(λ)=,992; F(3,281)=,792; p<0,05). Bu bulgu alt boyut 

puanlarından oluşan doğrusal bileşenden elde edilecek puanların cinsiyet değişkenine bağlı olarak 

değiştiğini gösterir. Ölçeğin üç faktöre ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri ile katılımcıların 

cinsiyet durumlarına göre alt boyut bazından yapılan tek yönlü ANOVA sonuçları tablo da 

gösterilmiştir. Buna göre erkek katılımcıların dışsal güdülenme düzeyleri kadın katılımcılara göre 

anlamlı şekilde daha yüksekken; güdülenmeme alt boyutlarında kadın katılımcıların ortalamaları erkek 

katılımcıların ortalamalarından anlamlı şekilde daha yüksektir. İçsel motivasyonda ise herhangi 

anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.  

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Sporda Güdülenme Düzeyleri 

Değişken Cinsiyet n X S sd F p 

İçsel Güdelenme 
Kadın 33 5,377 0,96663 

1-283 1,483 0,225 
Erkek 116 5,376 1,007 

Dışsal Güdülenme 
Kadın 33 5,134 1,034 

1-283 1,752 0,043 
Erkek 116 5,252 0,959 

Güdülenmeme 
Kadın 33 4,394 1,646 

1-283 1,794 0,018 
Erkek 116 3,341 1,621 

 

Akademik Motivasyon Ölçeğinin alt boyutları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları,  

katılımcıların mezun oldukları lise değişkenleri açısından Akademik Motivasyon ölçeğinin alt 

boyutlarında anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır (WilksL(λ)=,863; F(21,790)=1,981; 

p<0,05). Bu bulgu alt boyut puanlarından oluşan doğrusal bileşenden elde edilecek puanların mezun 

olunan liseye göre bağlı olarak değiştiğini gösterir. 

Sporda Güdülenme Ölçeğinin alt boyutları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları,  katılımcıların 

mezun olunan lise değişkenleri açısından Sporda Güdülenme alt boyutlarında anlamlı farklılık 

gösterdiğini ortaya koymaktadır (WilksL(λ)=,942; F(9,679)=1,862; p<0,05). Bu bulgu alt boyut 

puanlarından oluşan doğrusal bileşenden elde edilecek puanların mezun olunan lise değişkenine bağlı 

olarak değiştiğini gösterir. Grafik 3’de mezun olunan lise türü açısından katılımcıların sporda 

güdülenme düzeyleri gösterilmektedir. Buna göre içsel ve dışsal motivasyonda spor lisesi mezunları 

anlamlı şekilde daha yüksek ortalamalar elde ederlerken; motivasyonsuzluk alt boyutunda meslek 

lisesi mezunları daha yüksek ortalamalar elde etmişlerdir.   

 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1167 

 
 

Tablo 2’de katılımcıların akademik motivasyon düzeyleri ile sporda güdülenme düzeyleri 

arasındaki ilişki gösterilmektedir. Buna göre katılımcıların akademik motivasyonları ile sporda 

güdülenme düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler ortaya çıkmıştır. Başka bir ifade ile 

akademik motivasyon arttıkça spora karşı güdülenme azalmaktadır. 

Tablo 2. Katılımcıların Akademik Motivasyon ve Sporda Güdülenme Düzeyleri İlişkisi  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1) Bilmeye Yönelik 

İçsel Motivasyon 
1 ,334** ,206** ,416** 0,091 ,622** -,505** -,148* -,133* ,187** 

(2) Başarıya Yönelik 

İçsel Motivasyon  
1 ,254** ,438** ,417** ,253** -,163** -0,039 -0,038 0,01 

(3) Uyarım Yaşamaya 

Yönelik İçsel 

Motivasyon 
  

1 ,351** ,384** ,266** 0,092 0,021 0,028 -0,01 

(4) Belirlenmiş Dışsal 

Motivasyon    
1 ,292** ,543** -,168** -0,048 -0,002 0,11 

(5) İçe Yansımayan 

Dışsal Motivasyon     
1 ,215** ,188** 0,028 0,005 -0,02 

(6) Dışsal Motivasyon 

Dış Düzenleme      
1 -,366** -,175** -,143* ,162** 

(7) Motivasyonsuzluk 
      

1 ,237** ,142* -,144* 

(8) İçsel Güdülenme 
       

1 ,749** -0,088 

(9) Dışsal Güdülenme 
        

1 0,022 

(10) Güdülenmeme                   1 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin farklı bölgelerinde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 

(Öğretmenliği) bölümü 1. sınıf öğrencilerinin akademik motivasyon düzeyleri ile sporda güdülenme 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların üniversite 

değişkenleri, cinsiyet düzeyleri ve mezun oldukları lise türlerine göre hem akademik 

motivasyonlarında hem de spora karşı güdülenmelerinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.  

Spor Bilimleri veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu genel yetenek sınavlarında 

öğrenciler öncelikli olarak Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Öğretmenliği) bölümlerini tercih 

etmektedirler. Özel yetenek sınavlarının yerleştirilme sistemi gereği TYT puanı daha yüksek olan 

adaylar diğer adaylara oranla daha avantajlı konuma gelmektedir. Yani Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 

bölümlerine TYT puanı daha yüksek olan adaylar daha fazla girmektedirler. Spor Eğitimi veren 

üniversitelere giren öğrenciler liseden almış oldukları eğitimden sonra, üniversite de sadece spor 

eğitimi alacaklarını ve sanki her dersin Beden Eğitimi dersi gibi geçeceğini düşünmektedirler. Ancak 

5,3652 5,6917 5,3573 4,9167 5,2283 5,275 5,1935 4,7619 
3,4045 3,0687 2,9873 3,7619 
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1. Sınıftan itiraberen Spor Eğitimi veren okulların aslında uygulamalı derslerden çok teorik derslerin 

yoğunluğunu fark etmektedirler. Birinci sınıfa başlarken spora karşı güdülenmeleri yüksek olan 

öğrencilerin, akademik motivasyonlarının ise düşük olması beklenmektedir. Bu çalışmanın sonuçları 

da bu beklentileri doğrular niteliktedir.  

Birinci sınıf öğrencilerinin akademik motivasyonları ile spora karşı güdülenme düzeyleri 

arasında negatif bir ilişki vardır. Bu ilişkinin temel nedeni; Spor Eğitimi veren üniversitelerin genel 

müfredatları hakkında bilgi sahibi olmamaları, genel itibari ile uygulamı derslerle karşı karşıya 

kalacaklarını düşünmeleridir.  Spor lisesinden mezun olan öğrencilerin spora karşı güdülenmeleri 

yüksekken; akademik motivasyonları ise düşüktür bu sonuçta spora karşı güdülenme-akademik 

motivasyon arasındaki ilişkiyi doğrular niteliktededir. Üniversiteler arasında hem sportif açıdan hem 

de akademik açıdan farklılık çıkmasının nedeni; üniversitelerin genel eğitim durumu, bulundukları 

şehirler ve ünivesitenin imkanları olabilir.  

Sonuç itibari ile katılımcıların cinsiyet, okumuş oldukları bölge ve mezun oldukları lise türü 

değişkenleri açısından akademik motivasyonları ve spora karşı güdülnemleri açısından anlamlı 

farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ayrıca hangi bölgede öğrenim görürse görsün 1. Sınıf Beden Eğitimi ve 

Spor Eğitimi (Öğretmenliği) bölümü öğrencilerinin akademik motivasyon düzeyleri ile spora karşı 

güdülenme düzeyleri arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki vardır.   
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ÖZET 

Ergenlik döneminin bir değişim dönemi olduğu ve ergenler için zorlayıcı bir şekilde geçtiği 

bilinmektedir. Bazı gençler bu döneme uyum sağlarken bazı ergenler psikolojik, sosyal ve duygusal sorunlarla 

karşılaşabilmektedirler. Bu dönemde, ergenlerin yaşanan problemlere karşı kendine zarar verme davranışı 

sergileyebileceği yapılan araştırmalar sonucu ortaya koyulmuştur. Ergenlerin yaşanan bu problemleri ve olumsuz 

yaşam olaylarını nasıl algıladığı ergenlerde öz duyarlık kavramının araştırılmasını; yaşanan zorluklar ve 

çatışmalarla ergenlerin nasıl baş ettiği de ergenlerde stresle başa çıkma tarzlarının incelenmesini önemli hale 

getirmektedir. Bu araştırmanın amacı; kendine zarar verme davranışı, öz duyarlık ve stresle başa çıkma tarzları 

arasındaki ilişkiyi ve öz duyarlık ve stresle başa çıkma tarzlarının kendine zarar verme davranışını yordayıp 

yordamadığını incelemektir. İlişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmayı, Bayburt il 

merkezindeki liselerde öğrenim gören 608 lise öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, 

Kendine Zarar Verme Davranışı Değerlendirme Envanteri, Öz Duyarlık Ölçeği ve Ergenler İçin Başa Çıkma 

Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve Çoklu Regresyon 

Analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öz duyarlık ve stresle başa çıkma tarzları 

alt boyutlarının tamamının kendine zarar verme davranışı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte öz 

duyarlık alt boyutlarından olan öz yargılama ve stresle başa çıkma tarzları alt boyutlarından olan olumsuz başa 

çıkma tarzlarının kendine zarar verme davranışının pozitif yönde anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür. 

Çalışma bulgularından çıkan sonuçlar ilgili alan yazın ışığında tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kendine Zarar Verme Davranışı, Öz Duyarlık, Stresle Başa Çıkma Tarzları 

ABSTRACT 

Adolescence is a period of change and is known to be a compelling period for adolescents. While some 

young people adapt to this period, some adolescents may experience psychological, social and emotional 

problems. In this period, it has been shown that adolescents may exhibit self-harm behavior against problems as 

a result of researches. How adolescents perceive these problems and negative life events is to investigate the 

concept of self-sensitivity in adolescents; how adolescents cope with difficulties and conflicts makes it important 

to examine the coping styles with stres of adolescents. The aim of this study is to investigate the relationship 

between self-harm behavior, self-sensitivity and stress coping styles, and whether self-sensitivity and coping 

styles with stress predict self-harm behavior. 608 high school students studying in high schools in the city center 

of Bayburt consisted of this research which was conducted by using relational survey model. Personal 

Information Form, Self-Harm Behavior Assessment Inventory, Self-Sensitivity Scale and Coping Scale for 

Adolescents were used in this study. Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression 

Analysis were used for data analysis. According to the results of the study, all sub-dimensions of self-sensitivity 

and coping styles with stress were related to self-harm behavior. However, self-judgment which is one of the 

sub-dimensions of self-sensitivity and coping with stress is one of the sub-dimensions of negative coping styles 
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were found to be a significant positive predictor of self-harm behavior. The results of the study were discussed in 

the light of literature. 

Key Words: Self-Harm Behavior, Self-Sensitivity, Coping Styles with Stress. 

GİRİŞ 

Kendine zarar verme davranışı (kzvd) kısaca kişinin öldürme amacı olmadan bedenine zarar 

vermesi olarak tanımlanmaktadır (Tüzün, 2008). Kzvd ile ilgili günümüze kadar yapılmış olan pek çok 

tanım mevcuttur. Bu tanımlar incelendiğinde aşağıdaki özelliklerin ortak olduğu görülmektedir: 

1. Vücudun belirli bölümlerine zarar verilmesi. 

2. Tekrarlayıcı olması. 

3. Bilinçli ölüm isteğinin olmaması. 

4. Yaşamı tehdit etmemesi. 

5. Ortama uyamama ve tahammülsüzlüğe karşı kişinin kendine yardım etmesi (Favazza 

& Rosenthal, 1993). 

Kzvd özellikle ergenlerin sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında başvurdukları işlevsel olmayan 

bir yol ve problem bir davranış olarak artan bir biçimde kendini göstermektedir. Genellikle ergenlik 

döneminde başlayan kzvd, ergenlik ve genç yetişkinlikte, erişkin yaş grubuna göre daha fazla 

görülmektedir (Claassen vd., 2006). Birçok kzvd gösteren bireyde tetikleyici olay, ergenlerin akranları 

ve ebeveynleriyle çatışmalar yaşamaları ve onlar tarafından reddedildikleri algısıdır (Ng, 1998).  

Kzvd pek çok araştırmacı tarafından, kendine acı veren duyguları hafifletme ve gerilimi 

azaltma yöntemi veya adaptif olmayan bir başaçıkma mekanizması ya da duyguları düzenleme metodu 

olarak değerlendirilmektedir (Favazza, 1989). Kzvd, araştırılması gereken ve çok yönlü bir biçimde 

profesyonel olarak ele alınması gereken bir halk sağlığı problemdir (Turp, 1999; Shaffer & Jacobson, 

2009; Timson, Priest & Clark-Carter, 2012). 

Kzvd özellikle ergenlik dönemi için önemli görülmekte ve ergenlik döneminde kzvd’nin artışı 

dikkat çekmektedir. % 13 ile % 46 arasında değişen oranlarda ergenlerin en az bir durumda 

kendilerine zarar verdikleri tahmin edilmektedir. Kzvd’nin yoğunlukla ergenlik döneminde görülmesi, 

ergenlerin bu davranışı araştırmak için önemli bir popülasyon olduğunu göstermektedir. Bu nedenle 

bu araştırmanın amacı, ergenlerde kendine zarar verme davranışının görülme oranlarını belirlemek, 

ayrıca kendine zarar verme davranışını bazı sosyodemografik değişkenlere göre değerlendirmektir. 

YÖNTEM 

Araştırma grubu 

Araştırma grubunu Bayburt ili merkezinde bulunan farklı yapılardaki altı lisede 2017-2018 

eğitim öğretim döneminde öğrenim gören her sınıf düzeyindeki 608 lise öğrencisi oluşturmuştur. 

Katılımcıların 279’u (%45.9) kadın, 328 (%53.9) erkektir.  
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Veri Toplama Araçları  

Çalışmada, Kişisel Bilgi Formu, Kendine Zarar Verme Davranışı Envanteri (KZVDE), Öz 

Duyarlık Ölçeği, Ergenler İçin Başa Çıkma Ölçeği kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu 

Çalışmada öğrencilere ilişkin demografik bilgilere ulaşmak için cinsiyet vb. bilgileri içeren 

kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. 

Kendine Zarar Verme Davranışı Envanteri (KZVDE) 

Klonsky ve Glenn (2009) tarafından geliştirilen ve Bildik ve diğ. (2012) tarafından Türkçe’ye 

uyarlanan ölçek iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde (Davranışlar), “kasıtlı olarak yapılan ve 

intihar amacı taşımayan” 12 çeşit KZVD’nin yaşam boyu sıklığı sorgulanır. Envanterin ilk bölümünde 

(Davranışlar) “bir ve daha fazla sayıda KZVD belirten” katılımcılar, ölçeğin ikinci bölümünü 

(İşlevler) yanıtlamaya yönlendirilir. Bu bölümde toplam 39 soru ile iki ayrı boyut altında (Otonom ve 

Sosyal işlevler) 13 KZVD’nin işlevi sorgulanır. Bölüm-I (Davranışlar)’in güvenirlik çalışmalarının 

sonuçlarına göre, toplam KZVD için iç tutarlılık katsayısı α=0.79 bulunmuştur. Bölüm-I (İşlevler)’in 

yapı geçerliği ile ilgili sonuçlara bakıldığında r=0.50 bulunmuştur. Bölüm-II’nin güvenirlik 

çalışmalarında, işlevler (Otonom ve Sosyal İşlevler) toplam puanı için iç tutarlılık katsayısı ise α= 0.93 

bulunmuştur. 

Öz Duyarlık Ölçeği 

Neff (2003) tarafından geliştirilen Öz Duyarlık Ölçeğinin orijinal formunda 26 madde olup 6 

alt boyuttan oluşmaktadır. Alt boyutlar öz-yargılama, paylaşımların farkında olma, izolasyon, 

bilinçlilik, öz-sevecenlik ve aşırı özdeşleşmedir. Ölçek 5’li likert tipi bir derecelendirmeye sahip olup 

“1 hiçbir zaman”, “2 nadiren”, “3 sık sık”, “4 genellikle” ve “5 her zaman” şeklinde puanlanmaktadır. 

Orijinal ölçekteki ölçek toplam puana ait iç tutarlılık katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Öz duyarlık 

ölçeğinin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışmalarını Akın, Akın ve Abacı (2007) yapmıştır. Türkçe 

formundaki her bir alt boyut için hesaplanan iç tutarlılık katsayıları ise; öz sevecenlik için .77, öz 

yargılama için .72, paylaşımları bilincinde olma için .72, izolasyon için .80, bilinçlilik için .74 ve aşırı 

özdeşleşme için .74 şeklindedir. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayılarının da .56 ile .69 

arasında değiştiği belirlenmiştir. 

Ergenler İçin Başa Çıkma Ölçeği 

Spirito ve diğerleri (1988) tarafından geliştirilen ve uluslararası alan yazında KIDCOPE olarak 

bilinen Ergenler İçin Başa Çıkma Ölçeğinin (EBÇÖ) Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğine 

yönelik uyarlama çalışması Bedel, Işık ve Hamarta (2014) tarafından yapılmıştır. Ergenler İçin Başa 

Çıkma Ölçeği 11 madde ve 3 alt ölçekten oluşmakta olup “0 hiçbir zaman”dan “3 her zaman”a dörtlü 

likert şeklinde puanlanmaktadır. Türkçe formundaki her bir alt boyut için hesaplanan iç tutarlılık 

katsayıları ise; Aktif Başa Çıkma için .72, Kaçınan Başa Çıkma için .70 ve Olumsuz Başa Çıkma için 

.65 şeklindedir. Ölçeğin üç hafta ara ile yapılan test-tekrar test güvenirlik katsayıları da Aktif Başa 
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Çıkma için r =.66, Kaçınan Başa Çıkma için r =.61 ve Olumsuz Başa çıkma için r =.76 olarak 

bulunmuştur. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde SPSS 23.00 (Statistical package for the social sciences) paket programı 

kullanılmıştır. İstatistiksel analiz tekniği olarak Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi ve 

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi tekniği kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Bu çalışmanın verileri Bayburt ilindeki 608 lise öğrencisi ile elde edilmiştir. Katılımcıların 

279’u (%45.9) kadın, 328 (%53.9) erkektir( bir katılımcı cinsiyetini belirtmemiştir). Bu veriler 84’ü 

(%13.8) fen lisesinde, 199’u (%32.7) Anadolu lisesinde, 150’si (%24.7) mesleki ve teknik lisesinde ve 

175’i (%28.8) imam hatip lisesine okuyan öğrencilerden toplanmıştır. Yapılan betimsel analizler 

sonucu bu öğrencilerin 282’sinin (%46.4) kendine zarar verme davranışları sergiledikleri ve 326’sının 

(%53.6) kendine zarar verme davranışları sergilemedikleri belirlenmiştir. Kendine zarar verme 

davranışı gösteren 282 ergenin 116’sının (%41.1) kadın, 166’sının (%58.9) erkek olduğu ve kzvd 

gösteren ergenlerin yaş ortalamasının 12.04 olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmada kendine zarar verme davranışlarının ergenlerin öz duyarlık düzeyleri (öz 

sevecenlik, öz-yargılama, paylaşımların bilincinde olma, izolasyon, bilinçlilik ve aşırı özdeşleşme) ve 

stresle başa çıkma stratejileri (aktif başa çıkma, kaçınan başa çıkma ve olumsuz başa çıkma) tarafından 

yordanıp yordanmadığını belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. 

Tablo 1. Kendine Zarar Verme Davranışı ile Öz Duyarlık Yordayıcı Değişkenleri Arasındaki İlişki  

Değişkenler  1    2    3  4  5 6 7 

1. Kendine Zarar Verme  1       

2. Öz Sevecenlik .12*     1      

3. Öz Yargılama .33** -.06    1     

4. Paylaşımların Bilincinde 

Olma 

.18**   .52**  .08  1    

5. İzolasyon .15** -.03  .65** .07  1   

6. Bilinçlilik .16**   .57**  -.03 .50** .05  1  

7. Aşırı Özdeşleşme .19** -.09  .67** .08 .67** -.03 1 

*p<.05, **p<.01 

Tablo 1’de görüldüğü gibi yordayıcı değişkenlerle (öz sevecenlik, öz yargılama, paylaşımların 

bilincinde olma, izolasyon, bilinçlilik ve aşırı özdeşleşme) bağımlı değişken arasındaki korelasyon 

değerleri .12 ile .33 arasında değişmektedir. Tüm değişkenlerin kendine zarar verme davranışları ile 

ilişkili olduğu ve en yüksek ilişkinin öz yargılama ile kendine zarar verme davranışı arasında olduğu 

(r= .33) görülmüştür. 
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Tablo 2. Kendine Zarar Verme Davranışı ile Öz Duyarlık Yordayıcı Değişkenlerine Yönelik 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler B SEB β t  sr2 R2 F 

Öz Sevecenlik .45 .99 .03 .46 .00 

.15 8.19* 

Öz Yargılama 5.03 .99 .41 5.10 .08* 

Paylaşımların Bilincinde Olma 1.01 .91 .08 1.12 .00 

İzolasyon -1.35 .10 -.11 -1.36 .00 

Bilinçlilik 1.60 .94 .12 1.70 .00 

Aşırı Özdeşleşme -.18 .99 -.01 -.18 .00 

*p<.05 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi model anlamlı olup F(6,275 ) = 8.19,    p < .05, kendine zarar 

verme davranışındaki varyansın %15’ini açıklamaktadır. Yalnızca öz yargılama değişkeninin kendine 

zarar vermenin pozitif yönde anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiş (B= 5.03, t = 5.10, p < .05) ve 

bu değişken kendine zarar verme davranışındaki varyansın %8’ini tek başına açıklamaktadır. Bu 

sonuca göre öz yargılama artıkça kendine zarar verme davranışı da artmaktadır. Tablo 2’de de 

görüldüğü gibi diğer değişkenlerin kendine zarar vermeyi yordamadığı belirlenmiştir. 

Tablo 3. Kendine Zarar Verme Davranışı ile Başa Çıkma Tarzları Yordayıcı Değişkenleri Arasındaki İlişki 

Değişkenler 1 2 3 4 

1. Kendine Zarar Verme 1    

2. Aktif Başa Çıkma .01 1   

3. Kaçınan Başa Çıkma .16** .25** 1  

4. Olumsuz Başa Çıkma .23** -.16** .28** 1 

*p<.05, **p<.01 

Tablo 3’te de görüldüğü gibi yordayıcı değişkenlerle (aktif başa çıkma stratejisi, kaçınan başa 

çıkma stratejisi ve olumsuz başa çıkma stratejisi) bağımlı değişken arasındaki korelasyon değerleri .01 

ile .23 arasında değişmektedir. Kendine zarar verme davranışları ile en yüksek ilişkinin olumsuz başa 

çıkma stratejisi olduğu (r = .23) belirlenmiştir. 

Tablo 4. Kendine Zarar Verme Davranışı ile Başa Çıkma Tarzları Yordayıcı Değişkenlerine Yönelik 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler B SEB β t sr2 R2 F 

Aktif Başa Çıkma Stratejisi .07 .25 .02 .27 .00 

.07 6.48* Kaçınan Başa Çıkma Stratejisi .48 .30 .10 1.60 .01 

Olumsuz Başa Çıkma Stratejisi 1.27 .38 .21 3.33 .04* 

*p<.05 

Verilen regresyon tablosunda da görüldüğü gibi model anlamlı olup F(3,278) = 6.48, p < .05, 

kendine zarar verme davranışındaki varyansın %7’sini açıklamaktadır. Tablo 4 incelendiğinde sadece 

olumsuz başa çıkma stratejisi değişkeninin kendine zarar vermenin pozitif yönde anlamlı bir 

yordayıcısı olduğu belirlenmiş (B = 1.27, t = 3.33, p < .05) ve bu değişken kendine zarar verme 

davranışındaki varyansın %4’ünü tek başına açıklamaktadır. Bu sonuca göre olumsuz başa çıkma 

stratejisi artıkça kendine zarar verme davranışı da artmaktadır. Tablo 4’te de görüldüğü gibi diğer 

değişkenlerin kendine zarar vermeyi yordamadığı belirlenmiştir. 

TARTIŞMA 

Araştırmanın yordayıcı değişkenleri ile kendine zarar verme davranışı arasındaki ilişki ele 

alındığında öz duyarlık alt boyutlarından öz yargılamanın kendine zarar vermenin pozitif yönde 

anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. 
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Öz yargılama maddeleri incelendiğinde (“Sıkıntı çektiğim durumlarda kendime karşı biraz 

acımasız olabilirim.” ve “Gerçekten güç durumlarla karşılaştığımda kendime kaba davranırım.” gibi) 

kendine zarar vermeyi pozitif yönde yordamasının anlamlı olduğu söylenebilir. 

Ayrıca ergenlerin kendilerini cezalandırmak için kendine zarar verme davranışları 

sergiledikleri (Doyle, Sheridan & Treacy, 2017; Klonsky, 2011), kendine zarar verme davranışı 

öncesinde genellikle ezilmiş, bunalmış, üzgün, duygusal olarak incinmiş, kızgın ve kaygılı hissettikleri 

(Klonsky, 2009) ve birçok bireyin kendine zarar verme davranışını negatif duyguları azaltmak için bir 

araç olarak kullandığı (Klonsky, 2011) göz önünde bulundurulduğunda bu bulgunun anlamlı ve tutarlı 

olduğu ifade edilebilir. 

Kendine zarar verme davranışı ile başa çıkma stratejileri arasındaki yordayıcı ilişki ele 

alındığında sadece olumsuz başa çıkma alt boyutunun kendine zarar vermenin pozitif yönde anlamlı 

bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. 

Bulgulara göre olumsuz başa çıkma stratejisi artıkça kendine zarar verme davranışı da 

artmaktadır. Bu bağlamda kendine zarar verme davranışlarının birçok araştırmacı tarafından, bireye 

acı veren duyguların etkisini hafifletme ve oluşan gerilimi azaltma yolu veya uygun olmayan bir başa 

çıkma yöntemi ya da duygu düzenleme metodu olarak değerlendirilmesi (Favazza, 1989), stresli 

durumları yönetmedeki yetersizliğin duygusal ve fizyolojik boyutlarda rahatsızlıklara neden 

olabilmesi (Jabłkowska, Szczepaniak & Gmitrowicz, 2010), ve kendine zarar verme davranışlarını 

açıklayan modellerde de kendine zarar veren ergenlerin sıklıkla etkili olmayan başa çıkma stratejilerini 

kullandıklarına dair atıflarda bulunulması (Guerreiro vd., 2013) olumsuz başa çıkmanın kendine zarar 

vermenin pozitif yönde anlamlı bir yordayıcısı olmasını açıklar niteliktedir. Ayrıca diğer ergenlerle 

karşılaştırıldıklarında kendine zarar verme davranışı sergileyen veya zarar verme düşüncesine sahip 

olan ergenlerin daha zayıf başa çıkma stratejilerine sahip olma ihtimalinin olması (Evans, Hawton & 

Rodham, 2005) da bu bulguyla tutarlılık göstermektedir. 
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ÖZET 

Günümüz eğitim sistemlerinde önemli bir kavram olan öğrencinin derste aktifleşmesi için sadece 

bilişsel açıdan donanımlı olması yetmemekte; öğrencinin özyeterlik duygusunun gelişmiş olması ve korkmadan, 

hata yaparım kaygısı taşımadan derse katılımının da sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda; 

araştırmanın amacı 8. sınıf öğrencilerinin matematik odaklı akademik risk alma davranışlarına ilişkin matematik 

öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada, durum çalışması 

deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Sivas il merkezindeki Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı 20 ortaokulda görev yapan 30 matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada 

veri toplama aracı olarak on sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme 

formunda yer alan sorular hazırlanırken, İlhan ve Çetin (2013) tarafından geliştirilen 8. sınıf öğrencilerinin 

“Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Davranışları”nı belirlemeye yönelik ölçeğin alt boyutları ve Umay 

(2001) tarafından geliştirilen öğrencilerin “Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısı”nı belirlemeye yönelik ölçeğin 

alt boyutları dikkate alınmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde, nitel araştırma desenine uygun olarak 

içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin matematik dersinde başarısız 

olmaları durumunda en fazla disiplin dışı davranışlar ile dersin dinlenmesine engel olma olumsuz davranışını 

sergiledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca matematik dersinde başarısız olmaları durumunda sergiledikleri olumsuz 

davranışların üstesinden gelmek için gösterdikleri çabalara ilişkin sonuçlar incelendiğinde, öğretmenler 

öğrencilerin daha çok çalışarak bu başarısızlığın üstesinden gelmeye çalıştığına vurgu yapmıştır. Araştırma 

sonuçları doğrultusunda, öğretmenlere matematik dersinde öğrencilerin başarısızlık sonrası olumsuzluk 

eğilimlerinin üstesinden gelebilmeleri için destekleyici rehberlik programları hazırlaması önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Matematik, Matematik Odaklı Akademik Risk Alma, Özyeterlik 

ABSTRACT 

Being an important concept in today's education systems, it is not enough for the student to become 

active only in terms of cognition; it is of great importance that the student develops his / her sense of self-

efficacy and that he / she participates in the course without fear, fear of making mistakes. Accordingly, the aim 

of the study is to determine the views of mathematics teachers about mathematics-focused academic risk taking 

behaviors of 8th grade students. In this study, case study which is one of the qualitative research designs was 

used. The study group consisted of 30 mathematics teachers working in 20 secondary schools of the Ministry of 

National Education in Sivas city center in 2014-2015 academic year. In the research, semi-structured interview 

form consisting of ten questions was used as data collection tool. While preparing the questions in the interview 

                                                            
1 Bu çalışma, Doç. Dr.  Ebru BOZPOLAT danışmanlığında Hacer KOÇ DENİZ tarafından 2015 yılında yayımlanan “8. Sınıf 

Öğrencilerinin Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”  adlı 

yüksek lisans tezinin bir kısmından türetilmiştir. 
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form, the subscales of the scale aiming to determine the Mathematics-Oriented Academic Risk-Taking 

Behaviors of 8th grade students developed by İlhan and Çetin (2013) and subscales of the scale “Self-Efficacy 

towards Mathematics”  developed by Umay (2001) were taken into consideration. In the evaluation of the 

research data, content analysis method was used in accordance with qualitative research design. As a result of the 

research; it was found that the most negative behaviors that students exhibited in case of failure in mathematics 

course were the non-disciplinary behaviors and the prevention of listening to the lesson. In addition, when the 

results of their efforts to overcome the negative behaviors that they show in case of failure in mathematics are 

examined, the teachers emphasized that the students work hard to overcome this failure. In line with the results 

of the research, it is recommended that teachers prepare supportive guidance programs in mathematics lesson in 

order to overcome the negative tendencies of students after failure. 

Key Words: Mathematics Lesson, Mathematics-Oriented Academic Risk-Taking, Self-Efficacy. 

 

GİRİŞ 

Toplumların ve dünyanın gelişimi ve ilerlemesinde en önemli kavramlar eğitim, öğrenme ve 

öğretme kavramlarıdır. Yeni yüzyılın hızlı değişimi en başta bireyleri ve toplumları derinden 

etkilemektedir (Gömleksiz ve Kan, 2012). Bu değişimin bir gerekliliği olarak bireylere bilgiyi elde 

etme ve onu dönüştürmeyi öğretme hedeflenmektedir. Bu da yaratıcı ve yenilikçi bireyler kazanmakla 

mümkündür. Toplumlara kazandırılacak aydın, yaratıcı ve yenilikçi bireyler etkili bir matematik 

öğretimi sayesinde mümkündür (Aydın, 2003).  

Akademik başarı, bilişsel giriş davranışlarından ve duyuşsal özelliklerinden etkilenmektedir 

(Senemoğlu, 2005). Matematik için de akademik başarının sağlanması hususunda yalnızca bilişsel 

giriş davranışlarını önemsemek yeterli olmamakta, beraberinde duyuşsal özelliklerin de göz önüne 

bulundurulması gerekmektedir. Bilişsel giriş davranışları, bir konunun öğrenilebilmesi için gerekli 

olduğu düşünülen ön öğrenmelerden oluşmaktadır (Bloom, 1979). Öğrencilerin öğrenme sürecinde 

gösterecekleri çabanın kaynağını ise duyuşsal özellikler oluşturmaktadır (Erden ve Akman, 2011; Tok, 

2008).  

Duyuşsal özellikler söz konusu olduğunda, önemli kavramlardan biri olan özyeterlik kavramı 

ile karşı karşıya kalınmaktadır. Özyeterlik, kişinin bir işi başarmasıyla ilgili gerekli becerilere sahip 

olup olmadığı ile ilgili inancıdır. Kişinin davranışları bu inançtan etkilenir (Kurbanoğlu, 2004). 

Matematikte özyeterlik kavramını ise Lucas (1999), bireyin matematiksel görevleri başarıyla 

yapabilmesi için kendi yeteneğine olan inançları şeklinde tanımlamıştır. Öğrencinin derse karşı 

özyeterlik algısı, onun derse olan inancını, tutumunu, motivasyonunu ve performansını farklı 

şekillerde etkiler (Tatar, Yıldız, Akpınar ve Ergin, 2009). Öğrencilerin öğrenme sürecindeki ortaya 

koydukları çaba üzerinde etkili olan ve göz ardı edilmemesi gereken bir diğer duyuşsal özellik ise 

akademik risk alma davranışıdır (Robinson & Bell, 2012).  

Akademik risk alma genel olarak; hata yapma durumu göz önünde bulundurularak yaygın 

olmayan durumları savunmaya ya da kesin çözümleri belli olamayan problemlerle uğraşmaya karşı 

duyulan isteklilik durumu olarak tanımlanmaktadır (Yıldız, 2012). Akademik risk alma davranışları; 

başarısızlıktan sonra olumsuz duygular geliştirme davranışları, güç işlemleri tercih etme eğilimini 

yansıtan davranışlar, başarısızlıktan sonra tekrar toparlanma ve etkin olma davranışları olmak üzere üç 

alt boyutta incelenmektedir (Korkmaz, 2002). 
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Akademik risk alma davranışlarını genel bir duyuşsal özellik olmak dışında alan bazında ele 

almak daha doğru ve işe yarar sonuçlar çıkartacaktır. Öyle ki sözel bir alanda kendine güvenip 

akademik risk almaktan korkmayan bir birey, sayısal alanlarda akademik risk almaktan çekinebilir. Bu 

sebeple, akademik risk alma davranışının genel açıdan değerlendirilmeye çalışılması, bu duyuşsal 

özelliğin öğrenme sürecindeki etkisine ilişkin sağlıklı veriler vermeyebilir. Bu durum, akademik risk 

alma davranışının, tutum, motivasyon, özyeterlik vb. birçok duyuşsal özellikte olduğu gibi alan odaklı 

araştırılması gerekliliğini doğurmuştur (İlhan ve Çetin, 2013). Bu bağlamda; özellikle matematik, fen 

bilimleri gibi uygulamalı bilimlerden ya da sosyal ve insani bilimlerden farklı sembolik ve soyut bir 

doğaya sahip olması (Steiner, 2007) matematik odaklı akademik risk alma davranışının, hem genel 

akademik risk alma davranışından hem de fen odaklı akademik risk alma davranışından farklı bir 

noktada analiz edilmesini gerektirmiştir. 

Bu bağlamda; geleceğine yön verecek olan gençlerin eğitimlerinin hemen hemen her evresinde 

yararlanacakları matematiğe yönelik akademik risk alma davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin 

belirlenmesinin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, 8. sınıf öğrencilerinin matematik odaklı akademik risk alma 

davranışlarına ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir.  

Bu amaç doğrultusunda; öğrencilerin matematik dersinde başarısız olmaları durumunda 

sergiledikleri olumsuz davranışlara, bu olumsuz davranışların üstesinden gelmek için gösterdikleri 

çabaya,  matematik dersindeki başarısızlık nedenlerinin farkında olma/olmama durumlarına, 

öğrencilerin matematik dersindeki başarısızlık nedenlerinin farkına varmaları için öğretmenlerin 

yaptıkları etkinliklere, öğrencilerin problemleri güçlük düzeyine göre tercih etme eğilimlerine ve 

nedenlerine, öğrencilerin matematik dersinde başarısızlık sonrası toparlanma davranışlarına, 

öğrencilerin matematik dersinde başarısızlık sonrası toparlanmalarına yönelik öğretmen etkinliklere, 

öğrencilerin matematik dersinde başarısızlık duygusuna ilişkin tepkilerine, öğrencilerin matematik 

dersinde öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanma derecesine, öğrencilerin matematik dersinde 

öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanabilmeleri için öğretmenlerin düzenledikleri etkinliklere 

ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşlerini belirleme çalışılmıştır.  

YÖNTEM 

Bu bölümde; araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması, verilerin analizi ve 

geçerlik ve güvenirlik ile ilgili bilgiler yer almaktadır.  

Araştırma Modeli 

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada, durum çalışması deseni kullanılmıştır. 

Durum çalışmasının en önemli özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine incelenmesidir. Bir 

duruma etki eden faktörler bütüncül bir yaklaşımla incelenir ve ilgili duruma olan etkileri ve ilgili 

durumdan nasıl etkilendikleri üzerinde ayrıntılı bir şekilde ele alınır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 
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Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Sivas il merkezindeki Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı 20 ortaokulda görev yapan 30 matematik öğretmeninden oluşmaktadır. 

Araştırmada okullar belirlenirken, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ve ortaokulların yer aldığı 

4 eğitim bölgesinin okullar seçilerek çeşitlilik sağlanmıştır. Okullardaki öğretmenlerin araştırmaya 

dâhil edilmesinde gönüllülük ilkesi esas alınmıştır.  Tablo 1’de seçilen öğretmenlere ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 

Tablo 1. Öğretmenlere İlişkin Kişisel Bilgiler. 

Cinsiyet f % 

Kadın 17 56.67 

Erkek  13 43.33 

Mezun Olunan Bölüm f % 

Eğitim Fakültesi 25 83.33 

Fen Edebiyat Fakültesi (Matematik) 5 16.67 

Mesleki Kıdem f % 

1-5 yıl 10 33.33 

6-10 yıl 10 33.33 

11-15 yıl 7 23.33 

16-20 yıl 1 3.34 

21-25 yıl  0 0.00 

25 yıl ve üzeri 2 6.67 

Toplam         30           100.0 

 

Tablo 1 incelendiğinde, görüşlerine başvurulan matematik öğretmenlerinin 17’sinin kadın, 

13’ünün erkek olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin % 83.33’ü Eğitim Fakültesinden, % 16.67’sinin 

ise Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik Bölümünden mezun olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin 

mesleki kıdem değişkenine ilişkin dağılıma bakıldığında; % 33.33’ nün 1-5 yıllık, % 33.33’ nün 6-10 

yıllık, % 23.33’ nün 11-15 yıllık, % 3.34’nün 16-20 yıllık ve  % 6.67’sinin 25 yıl ve üzeri mesleki 

kıdeme sahip olduğu görülmektedir. 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması  

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış on sorudan oluşan bir görüşme 

formu kullanılmıştır. Görüşme nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışmalarının başlıca 

veri toplama aracıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Görüşme formunda yer alan sorular hazırlanırken, 

İlhan ve Çetin (2013) tarafından geliştirilen 8. sınıf öğrencilerinin “Matematik Odaklı Akademik Risk 

Alma Davranışları”nı belirlemeye yönelik ölçeğin alt boyutları ve Umay (2001) tarafından geliştirilen 

öğrencilerin “Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısı”nı belirlemeye yönelik ölçeğin alt boyutları dikkate 

alınmıştır. Hazırlanan taslak görüşme formu soruları, uzman görüşüne sunulmuştur (Cumhuriyet 

Üniversitesi'nden 2 Eğitim Programları ve Öğretimi uzmanı, 2 Ölçme ve Değerlendirme uzmanı, 1 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi uzmanı olmak üzere).Uzmanlar tarafından içerik, 

amaca uygunluk, dil ve anlatım unsurları gözetilerek ayrıntılı olarak incelenmiştir. İlgili uzmanlardan 

gelen geri bildirimler doğrultusunda görüşme soruları yeniden düzenlenmiştir. Düzenlenen görüşme 

formu için pilot uygulama, araştırmanın katılımcıları arasında yer almayan matematik öğretmenleri ile 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan pilot uygulama sürecinde elde edilen geri bildirimler doğrultusunda 

görüşme formu yeniden düzenlenmiştir. Veri toplama sürecinde görüşme yapılacak katılımcılar 
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belirlenmiş, katılımcılara araştırma konusu hakkında bilgi verilmiş ve kişisel bilgilerinin saklı 

tutulacağı belirtilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak elde edilen verilerin değerlendirilmesinde 

nitel araştırma desenine uygun olarak NVIVO 10 programı kullanılmıştır. Öğretmen görüşlerinden 

elde edilen veriler ayrı ayrı çözümlenmiştir. Detaylı analizleri yapılan veriler değerlendirilmiş ve 

verilere ait bulgular bir araya getirilerek aynı şablon üzerinde birleştirilmiştir. Böylelikle istenileni 

görmek daha kolay olmuştur. 

BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulgulara ilişkin veriler yer almaktadır.  

Öğrencilerin Matematik Dersinde Başarısız Olmaları Durumunda Sergiledikleri 

Olumsuz Davranışlar ve Bu Davranışların Nedenlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Matematik öğretmenlerine “Matematik dersinde öğrencilerin başarısız olmaları durumunda 

sergiledikleri olumsuz davranışları nelerdir? Sizce bu tür davranışların nedeni neler olabilir?” sorusu 

yöneltilmiştir. Elde edilen kodlamalar doğrultusunda, “Öğrencilerin Matematik Dersinde Başarısız 

Olmaları Durumunda Sergiledikleri Olumsuz Davranışlar” ana teması oluşturulmuştur. Yapılan 

detaylı incelemeler sonucu; bu temaya ait davranışları içeren alt temalar belirlemiştir ve ulaşılan 

sonuçlara Şekil 1’de yer verilmiştir. 

 
Şekil 1. Öğrencilerin matematik dersinde başarısız olmaları durumunda sergiledikleri olumsuz 

davranışlara ilişkin model 

Şekil 1 incelendiğinde, bu ana temaya ait öğretmen görüşlerine ilişkin yapılan yüklemeler 

görülmektedir. Elde edilen kodlamalar ortak özellikleri bakımından değerlendirilmiş ve öğrencilerin 

Matematik dersinde başarısız olmaları durumunda sergiledikleri olumsuz davranışlar temasına ait on 

bir alt tema oluşturulmuştur. Ana temaya ilişkin oluşan alt temalara bakıldığında; en fazla yükleme 

yapılandan en az yükleme yapılana doğru “Disiplin dışı davranışlar ile dersin dinlenmesine engel 

olma” (f: 14), “Derse karşı ilgisiz olma” (f: 11), “Ders çalışmama-ödevleri yapmama” (f: 9), “Dersi 

dinlememe” (f: 8),  “Dersten soğuma” (f: 6), “Önyargılara kapılma” (f: 5), “Umursamama” (f: 4), 

“Başarısızlığı kabullenip içine kapanma” (f: 4), “Saldırgan davranışlar sergileme” (f: 4), 
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“Öğretmenden uzaklaşma” (f: 2) ve “Biliyormuş gibi görünme” (f: 1) şeklinde sıralanmıştır.” Alt 

temalar incelendiğinde, öğrencilerin Matematik dersinde başarısız olmaları durumunda en çok 

sergiledikleri olumsuz davranışın “Disiplin dışı davranışlar ile dersin dinlenmesine engel olma” 

olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin en çok frekansa sahip alt temalara ilişkin 

verdikleri cevaplardan örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

 Gr-Ö5-E “Ders içinde konuşma, dersin işlenişini engelleme, dersten koparak farklı 

uğraşlarla ilgilenme gibi durumlar gözlenmektedir. Matematik hazırbulunuşluk ve ön koşul bilgilerin 

çok önemli olduğu bir derstir. Öğrenciler aşamalı olan bu dersin herhangi bir kısmında dahi olsa 

dersten koptukları zaman yeniden derse tutunma çok zor olmaktadır”  

Gr-Ö9-K “Derse karşı ilgi kaybı ve zamanla buna bağlı disiplin sorunları en belirgin 

davranışlardır. Tekrarlayan başarısızlıklarla birlikte öğrencide oluşan öğrenilmiş çaresizlik ilgi 

kaybını bu kayıpta zamanla davranış sorunlarını beraberinde getiriyor. Bu yolla, ergenlik 

belirtileriyle birlikte orta düzeyde bir öğrenci bile davranış açısından tanınmaz hale geliyor.”  

Öğrencilerin Matematik Dersinde Başarısız Olmaları Durumunda Sergiledikleri 

Olumsuz Davranışların Üstesinden Gelmek İçin Gösterdikleri Çabalara İlişkin Öğretmen 

Görüşleri 

Görüşmeye katılan matematik öğretmenlerine “Öğrencileriniz matematik dersinde başarısız 

olmaları durumunda sergiledikleri olumsuz davranışların üstesinden gelmek için ne tür çabalar 

gösteriyorlar?” sorusu yöneltilmiştir. Böylece “Öğrencilerin Olumsuz davranışların üstesinden 

gelmek için gösterdiği çabalar” teması oluşturulmuştur. Elde edilen alt temalar, matematik dersinde 

başarısız olmaları durumunda sergiledikleri olumsuz davranışların üstesinden gelmek için 

gösterdikleri çabalara ilişkin bulguları ortaya koymuş ve bulgular Şekil 2’de sunulmuştur. 

 
Şekil 2. Öğrencilerin matematik dersinde başarısız olmaları durumunda sergiledikleri olumsuz 

davranışların üstesinden gelmek için gösterdikleri çabalara ilişkin model 

 
Şekil 2 incelendiğinde, bu ana temaya ait öğretmen görüşlerine ilişkin yapılan yüklemeler 

görülmektedir. Elde edilen kodlamalar ortak özellikleri bakımından değerlendirilmiş ve matematik 

dersinde başarısız olmaları durumunda sergiledikleri olumsuz davranışların üstesinden gelmek için 

gösterilen çabalar temasına ait dokuz alt tema oluşturulmuştur. Ana temaya ilişkin oluşan alt temalara 

bakıldığında; en fazla yükleme yapılandan en az yükleme yapılana doğru “Daha çok çalışma” (f: 10), 
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“Başkasından yardım alma” (f:9), “Dikkatli dinleme” (f: 4), “Derse katılma” (f: 3),  “Tekrar etme” 

(f: 3), “Başarılı olduğu alanları göstererek kendini ispatlamaya çalışma” (f: 3), “Derse ilgisini 

arttırma” (f: 2), “Öğretmenle ilişkileri geliştirmeye çalışma” (f: 2)ve “Başarısızlık algısını 

düzeltme” (f: 1) şeklinde sıralanmıştır. Ayrıca “Başkasından yardım alma” alt temasının kendi 

içerisinde “Öğretmenden yardım alma”, “Aileden yardım alma” ve “Akran desteği alma” olmak üzere 

ayrıldığı görülmektedir. Alt temalar incelendiğinde, öğrencilerin matematik dersinde başarısız olmaları 

durumunda sergiledikleri olumsuz davranışların üstesinden gelmek için en çok gösterdikleri çabanın 

“Daha çok çalışma” olduğu görülmektedir. Temaların oluşmasına kaynaklık eden öğretmen 

görüşlerinden örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

 Gr-Ö21-E “… Çalışmalarını arttırarak eksikliklerini kapatma ihtiyacı hissedenler 

olabiliyor…” diyerek eksiklerini daha çok çalışarak kapatmaya çalıştıklarını dile getirmiştir.  

Gr-Ö22-K “…Tekrar edildikten sonra daha fazla soru çözerek konuyu pekiştirmeye 

çalışıyorlar.”  

 Gr-Ö3-K “…anlamadıkları yerleri sorarak sorunun üstesinden gelmeye çalışıyorlar.” 

Gr-Ö4-K “…Özel öğretmen vs. desteğine güveniyor… Bazı öğrenciler de benimle iletişim 

kurarak olumsuz davranışlarının üstesinden gelmeye çalışıyor…” 

Öğrencilerin Matematik Dersinde Başarısız Olma Nedenlerinin Farkında Olup 

Olmadıklarına ve Bu Durumu Hangi Davranışlardan Anladıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Matematik öğretmenlerine “Sizce öğrencileriniz matematik dersindeki başarısızlık 

nedenlerinin farkındalar mı? Bunu öğrencilerin hangi davranışlarından anlıyorsunuz ?” sorusu 

yöneltilmiştir. Böylece “Matematik Dersindeki Başarısızlık Nedenlerinin Farkında Olma/Olmama” 

ana teması oluşturulmuştur. Yapılan detaylı incelemeler sonucu, bu temaya ait davranışları içeren alt 

temalar belirlemiş ve ulaşılan sonuçlara Şekil 3’te yer verilmiştir:  

 
Şekil 3. Öğrencilerin matematik dersinde başarısız olma nedenlerinin farkında olup olmamalarına ve 

bu durumu yansıtan davranışlara ilişkin model 

Şekil 3 incelendiğinde, “Evet, farkındalar” ve “Hayır, farkında değiller.” olmak üzere iki alt 

temanın oluştuğu görülmektedir. Öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin farkında olduğunu belirten 22 

öğretmen olduğu ve bunu “Başarısızlık durumlarını ifade eden cümlelerinden” (f: 8), “Gayret 
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gösterme davranışlarından” (f: 3), “Ödev yapmama /ders çalışmama davranışlarından” (f: 2), 

“Umursamaz davranışlarından” (f: 2), “Dersi sevmeme davranışlarından” (f: 2), “Kabullenmişlik 

davranışlarından” (f: 1), “Üzüntülü ve keşkeli davranışlarından” (f: 1), “Derse ilgi gösteren 

davranışlarından” (f: 1), “Motivasyon eksikliğinden” (f: 1) ve “Kendini sorgulama 

davranışlarından” (f: 1) anladıkları görülmektedir. Bunun yanında öğrencilerin başarısızlık 

nedenlerinin farkında olmadığını belirten 18 öğretmenin ise bunu “Hatalarından ders almayıp aynen 

devam etme davranışlarından” (f: 4), “Umursamaz davranışlarından” (f: 4), “Ders dışı ilgisiz 

davranışlarından” (f: 3), “Öğrenilmiş çaresizlik içeren davranışlarından” (f: 3),   “Ders dışı şeylerle 

uğraşma davranışından” (f: 2), “Probleme çözüm aramama davranışlarından” (f: 1) ve “Ödev 

yapmama davranışlarından” (f: 1) anladıkları belirlenmiştir. Temaların oluşmasına kaynaklık eden 

öğretmen görüşlerinden örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

Gr-Ö4-K “Evet farkındalar…Başarısızlıklarının nedenlerini dile getiriyorlar…”  

Gr-Ö6-K “Evet farkındalar…Yapamadıklarını belirtiyorlar, sözlü olarak ifade ediyorlar, 

çalışmadığını söylüyorlar.”  

Gr-Ö26-K “Hayır farkında değiller… Başarısızlık nedenlerinin farkında olsalar bu durumu 

düzeltmenin de çok zor olmadığını bilirler ve kolay pes etmezlerdi diye düşünüyorum.”  

Gr-Ö18-K “Hayır farkında değiller… çünkü başarılı olabilmek için hiçbir çaba sarf etmiyor, 

umursamıyor.”  

Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarısızlık Nedenlerinin Farkına Varmaları İçin 

Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinliklere İlişkin Görüşler 

Görüşmeye katılan matematik öğretmenlerine “Siz öğrencilerinizin matematik dersindeki 

başarısızlık nedenlerinin farkına varmaları için ne tür etkinlikler yapıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş ve 

elde edilen kodlamalardan “Öğrencilerin matematik dersindeki başarısızlık nedenlerinin farkına 

varmaları için öğretmenlerin yaptıkları etkinlikler” teması oluşturulmuştur. Yapılan detaylı 

incelemeler sonucu, bu temanın alt temalara ayrıldığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin cevaplarından 

oluşan bulgular Şekil 4’te yer almaktadır. 

 
Şekil 4. Öğrencilerinin matematik dersindeki başarısızlık nedenlerinin farkına varmaları için 

öğretmenlerin yaptıkları etkinliklere ilişkin model 
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Şekil 4 incelendiğinde, öğrencilerin matematik dersindeki başarısızlık nedenlerinin farkına 

varmaları için öğretmenlerin yaptıkları etkinlikler temasına ait on bir alt tema oluştuğu görülmektedir. 

Ana temaya ilişkin oluşan alt temalara bakıldığında; en fazla yükleme yapılandan en az yükleme 

yapılana doğru “Rehberlik amaçlı iletişim kurma” (f: 13), “Farklı etkinliklerle örnekler çözme” (f: 

9), “Ödevlerle eksikliklerini fark ettirme” (f: 5),  “Gerçek yaşamdan örnekler verme” (f: 4), 

“Bilinenden ve kolaydan başlayarak cesaretlendirme” (f: 3), “Veli ile görüşme” (f: 3), “Bireysel 

geribildirim sağlama” (f: 3), “Ders anlatımında yöntem ve çeşitli materyallerden faydalanma” (f: 

2), “Diğer öğretmenleriyle görüşme” (f: 1), “Anlamadıkları yerleri sormalarına fırsat verme” (f: 1)  

ve “Temel bilgileri hatırlatma” (f: 1) şeklinde sıralanmıştır.” Alt temalar incelendiğinde, öğrencilerin 

matematik dersindeki başarısızlık nedenlerinin farkına varmaları için öğretmenlerin en çok yaptıkları 

etkinliğin “Rehberlik amaçlı iletişim kurma” olduğu görülmektedir. Temaların oluşmasına kaynaklık 

eden öğretmen görüşlerinden örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

Gr-Ö18-K “…yapabilirsin matematik korkulacak bir ders değil istersen yaparsın gibi sözlerle 

öğrenciyi motive etmeye çalışıyorum.”   

Gr-Ö25-E “…öncelik öğrencinin ilgi alanının çeşitliliği olduğu için farklı örnekler 

vermeliyim…bu şekilde kazanım ya da konuyu öğrenci kendi anlamadığının farkına varacak ve neyi 

niçin nasıl öğrendiğini bilmesini sağlamak gerekir.”  

Gr-Ö2-K “…ödevlerinde geribildirim sağlıyorum. Yaptıklarını tek tek işaretleyerek 

veriyorum kendilerine.”  

Gr-Ö23-K “Günlük yaşamdan örnekler vererek zaten bu bilgilerini kullandıklarını anlatmaya 

çalışıyorum. Mesela aritmetik ortalamayı hesaplarken karne notunu nasıl hesaplıyorsun sen diye 

sorabiliyorum.”  

Öğrencilerin Problemleri Güçlük Düzeyine Göre Tercih Etme Eğilimleri ve Nedenlerine 

İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Öğretmenlere “Öğrencilerinizin problemleri güçlük düzeylerine göre tercih etme eğilimlerine 

ilişkin görüşleriniz nelerdir? Neden?” sorusu yöneltilmiş ve elde edilen kodlamalardan “Öğrencilerin 

Problemleri Güçlük Düzeyine Göre Tercih Etme Eğilimleri ve Nedenleri” teması oluşturulmuştur. 

Yapılan detaylı incelemeler sonucu, bu temanın alt temalara ayrıldığı ve temaların nedenlerinin ortaya 

konduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin cevaplarından oluşan bulgular Şekil 5’te yer almaktadır. 

 
Şekil 5. Öğrencilerin problemleri güçlük düzeyine göre tercih etme eğilimleri ve nedenlerine ilişkin 

model 
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Şekil 5 incelendiğinde, “Kolay soruları tercih ediyorlar” ve “Zor soruları tercih ediyorlar” 

olmak üzere iki alt temanın oluştuğu görülmektedir. Araştırmaya katılan 28 öğretmenin “Kolay 

soruları tercih ediyorlar”  dediği ve nedenlerini ise en çok yükleme yapılandan en aza doğru 

“Başarısı düşük öğrencilerin seviyesine uygun olduğu için” (f: 8), “Basit çözümleri olduğu için” (f: 

5), “Başarıp mutlu oldukları için” (f: 4),  “Kendilerini zorlamak istemedikleri için” (f: 3), 

“Başarınca motive oldukları için” (f: 2), “Zor soruları çözemeyeceklerine karşı önyargıları olduğu 

için” (f: 2), “Yapabildiklerini öğretmene gösterebilmek için” (f: 1), “Çözümü ezberledikleri için” (f: 

1), “Hata yapma olasılıkları daha düşük olduğu için” (f: 1) ve “Çözümü daha eğlenceli geldiği 

için” (f: 1) şeklinde sıraladıkları görülmektedir. Araştırmaya katılan 16 öğretmenin ise “Zor soruları 

tercih ediyorlar”  dediği ve nedenlerini de en çok yükleme yapılandan en aza doğru “Başarısını 

göstermek, kendini ispatlamak için” (f: 6), “Kendilerini geliştirmek için” (f: 4), “Zoru başarmaktan 

mutlu oldukları için” (f: 3) ve “Kolay problemler sıkıcı geldiği için” (f: 3) şeklinde sıraladıkları 

görülmektedir. . 

Öğretmen görüşleri doğrultusunda oluşturulan alt temalardan “Kolay soruları tercih 

ediyorlar” alt temasına kaynaklık eden öğretmen görüşlerinden örnekler aşağıda yer almaktadır. 

Gr-Ö16-K “Vasat öğrenciler kolay problemleri tercih ediyorlar…” 

Gr-Ö30-K “Başarısı düşük öğrenciler kolay problemleri tercih ediyorlar…” 

Gr-Ö1-E “…Kolay problemleri tercih ediyorlar, çünkü çözümleri de kolay…” 

Öğretmen görüşleri doğrultusunda oluşturulan alt temalardan “Zor soruları tercih ediyorlar” 

alt temasına kaynaklık eden öğretmen görüşlerinden örnekler aşağıda yer almaktadır. 

Gr-Ö9-K “Bazıları zor problemleri tercih ediyorlar, çünkü kendilerini akranlarına ve 

öğretmenlerine daha iyi ispat edeceklerini düşünüyorlar.” 

Gr-Ö14-E “Zor problemleri tercih ediyorlar; çünkü ancak durumu sınıf ortalamasının 

üzerinde olan öğrenciler daha kapsamlı problem çözümlerinden hoşlanıyor.”  

Gr-Ö16-K “İyi öğrenciler zor problemleri tercih ediyorlar, çünkü kolay olanlar sıkıcı 

geliyor.”  

Öğrencilerin Matematik Dersindeki Başarısızlık Sonrası Toparlanma Davranışlarına 

İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Görüşmeye katılan matematik öğretmenlerine “Matematik dersinde öğrencilerin yaşadıkları 

başarısızlık sonrası toparlanma (bu başarısızlığın üstesinden gelme) davranışları nelerdir?” sorusu 

sorulmuş ve elde edilen kodlamalardan “Öğrencilerin Matematik Dersinde Başarısızlık Sonrası 

Toparlanma Davranışları” ana teması oluşturulmuştur. Yapılan detaylı incelemeler sonucu, bu 

temanın alt temalara ayrıldığı belirlenmiştir. Verilen cevaplar değerlendirildiğinde Şekil 6’daki 

bulgulara ulaşılmıştır. 
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Şekil 6. Öğrencilerin matematik dersinde başarısızlık sonrası toparlanma davranışlarına ilişkin model 

Şekil 6 incelendiğinde, öğrencilerin matematik dersinde başarısızlık sonrası toparlanma 

davranışları ana temasına ait on iki alt tema oluştuğu görülmektedir. Buna göre, öğrencilerin 

başarısızlık sonrası toparlanma davranışlarına ilişkin oluşan alt temalar en fazla yükleme yapılan en az 

yapılana doğru; “Daha çok çalışma” (f: 17), “Başkasından yardım alma” (f: 10), “Programlı 

düzenli çalışarak ödev yapma” (f: 8),  “Derse daha etkin katılma” (f: 7),  “Anlamadıkları yerleri 

sorma” (f: 6), “Derse ilgiyi arttırma” (f: 5), “Daha dikkatli dinleme” (f: 4), “Geçmiş eksik 

konularını tamamlama” (f: 3), “Hırslanma” (f: 2), “Sorunlarının üzerine gitme” (f: 1), “Kendini 

sorgulama” (f: 1),  ve “Çabasını göstermeye çalışma” (f: 1) şeklinde sıralanmıştır. Ayrıca 

“Başkasından yardım alma” alt temasının kendi içerisinde  “Öğretmenden” ve “Akrandan” yardım 

alma olmak üzere ikiye ayrıldığı görülmektedir. Alt temalar incelendiğinde, öğrencilerin Matematik 

dersinde başarısızlık sonrası toparlanma davranışlarına ilişkin en fazla yükleme yapılan davranışın 

“Daha çok çalışma” olduğu görülmektedir. Temaların oluşmasına kaynaklık eden öğretmen 

görüşlerinden örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

Gr-Ö20-K “Bazı öğrenciler üzerinde başarısızlık olumlu etki yapıp daha çok çalışmalarını 

sağlamaktadır.”  

Gr-Ö4-K “…okul rehber öğretmeni ile konuşma gibi etkinlikler yapıyorlar”  

Gr-Ö26-K “…arkadaşlarıyla konuyu tartışıp çözüme kavuşturmaya çalışıyor.” 

3.7. Öğrencilerin Matematik Dersinde Yaşadıkları Başarısızlık Sonrası Toparlanmaları 

İçin Öğretmenlerin Düzenledikleri Etkinliklere İlişkin Görüşleri 

Görüşmeye katılan matematik öğretmenlerine “Siz öğrencilerinizin matematik dersinde 

başarısızlık sonrası toparlanmaları için ne tür etkinlikler düzenliyorsunuz?” sorusu sorulmuş ve elde 

edilen kodlamalardan “Öğrencilerin Matematik Dersinde Başarısızlık Sonrası Toparlanmalarına 

Yönelik Öğretmen Etkinlikleri”  ana teması oluşturulmuştur. Yapılan detaylı incelemeler sonucu, bu 

ana temanın alt temalara ayrıldığı belirlenmiş ve bulgular Şekil 7’de sunulmuştur. 
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Şekil 7. Öğrencilerin matematik dersinde başarısızlık sonrası toparlanmalarına yönelik öğretmen 

etkinliklerine ilişkin model 

 

Şekil 7 incelendiğinde, “Öğrencilerin Matematik Dersinde Başarısızlık Sonrası 

Toparlanmalarına Yönelik Öğretmen Etkinlikleri” ana temasına ait on üç alt tema oluştuğu 

görülmektedir. Buna göre, öğrencilerin matematik dersinde başarısızlık sonrası toparlanmalarına 

yönelik öğretmen etkinliklerine ilişkin en fazla yükleme yapılan alt temadan en az yapılan alt temaya 

doğru; “Özgüvenlerini arttırmak için daha basit örnekler çözme” (f: 11), “Motive edici rehberlikler 

yapma” (f: 9), “Konu tekrarları yapma” (f: 8),  “Farklı öğretim metotları kullanma” (f: 7), “Veli ile 

görüşme” (f: 4), “Bireysel takip yapma” (f: 4), “Öğrenciye sevildiğini hissettirme” (f: 3), “Olumlu 

davranışları pekiştirme” (f: 2), “Kendilerini sorgulamasını sağlama” (f: 2), “Sınavlardan sonra 

sınav sorularını çözme” (f: 2), “Derse katılımını sağlama” (f: 2), "Kızma” (f: 1) ve “Ekstra 

sorumluluklarla cesaretlendirme” (f: 1) şeklinde sıralanmıştır. Alt temalar incelendiğinde, 

öğrencilerin matematik dersinde başarısızlık sonrası toparlanmalarına yönelik öğretmenlerin en çok 

yaptıkları etkinliğin “Özgüvenlerini arttırmak için daha basit örnekler çözme” olduğu görülmektedir. 

Temaların oluşmasına kaynaklık eden öğretmen görüşlerinden örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

Gr-Ö12-E “Kolay sorular sorarak matematiği yapabileceklerini göstermeye çalışıyorum.”  

Gr-Ö26-K “Öncelikle başarısız öğrencilerin de yapabildiğini, yapabileceğini görmesi 

önemlidir benim için. Bu sebeple her öğrencide başarısızlık sonrası başarı duygusunu tattırmaya 

çalışıyorum. Bunu da seviyeye uygun konu işleyişi, etkinliklerle sağlamaya çalışıyorum…”  

Gr-Ö10-E “Her bireyin hayatlarının değişik bölümlerinde sıkıntılarla karşılaşabileceklerini 

ve yılmayıp sorunun üzerine gitmeleri gerektiği yönünde motive edici görüşmeler yapıyorum.”  

Öğrencilerin Matematik Dersinde Başarısızlık Duygusuna Karşı Tepkilerine İlişkin 

Öğretmen Görüşleri 

Görüşmeye katılan matematik öğretmenlerine “Öğrencilerinizin matematik dersinde 

başarısızlık duygusuna ilişkin tepkileri nelerdir? Neden?” sorusu sorulmuş ve buradan elde edilen 

veriler incelendiğinde, “Öğrencilerin Matematik Dersinde Başarısızlık Duygusuna İlişkin Tepkileri” 

ana teması oluşturulmuştur. Yapılan detaylı incelemeler sonucu, bu temanın alt temalara ayrıldığı 

tespit edilmiştir. Verilen cevaplar değerlendirildiğinde Şekil 8’deki bulgulara ulaşılmıştır. 
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Şekil 8. Öğrencilerin matematik dersinde başarısızlık duygusuna karşı tepkilerine ilişkin öğretmen 

görüşlerine ait model 

Şekil 8 incelendiğinde, öğrencilerin matematik dersinde başarısızlık duygusuna ilişkin 

tepkileri temasına ait dokuz alt tema görülmektedir. Buna göre, öğrencilerin matematik dersinde 

başarısızlık duygusuna ilişkin tepkilerine dair en fazla yükleme yapılan alt temadan en az yapılan alt 

temaya doğru; “Cesareti kırılıyor” (f: 23),  “Çalışmaya isteksiz oluyor” (f: 19),  “Umursamaz 

oluyor” (f: 15),  “Çalışmaktan vazgeçiyor” (f: 14), “Karamsar oluyor” (f: 13),  “Başkalarının 

duymasından çekiniyor” (f: 12),  “Endişe duyuyor” (f: 9),  “Daha çok hırslanıp çalışıyor” (f: 8)  ve 

“Çalışmaya isteği artıyor” (f: 8) şeklinde sıralanmıştır. Ulaşılan verilere ilişkin alt temalar 

incelendiğinde, öğrencilerin matematik dersinde başarısızlık duygusuna ilişkin tepkilerinde en çok 

yüklemenin yapılan alt temanın “Cesareti kırılıyor” alt teması olduğu görülmektedir.  Temaların 

oluşmasına kaynaklık eden öğretmen görüşlerinden örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

Gr-Ö1-E “Cesareti kırılıyor; çünkü yapamayacağına inanıyor”  

Gr-Ö3-K “Çalışmaya isteksiz oluyor; çünkü öğrenilmiş çaresizlik içerisinde oluyorlar. Nasıl 

olsa yapamıyorum diyerek çalışmayı bırakıyorlar.”  

Gr-Ö2-K “Umursamaz oluyor; çünkü zaten bir hedefi yok.”  

3.9. Öğrencilerin Matematik Dersinde Öğrendikleri Bilgileri Günlük Hayatta Ne Derece 

Kullanabildiklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Matematik öğretmenlerine “Matematik dersinde öğrencilerinizin öğrendikleri bilgileri günlük 

yaşamda ne derece kullanabildiklerini düşünüyorsunuz?” sorusu sorulmuş ve elde edilen verilerden 

“Öğrencilerin Matematik Dersinde Öğrendikleri Bilgileri Günlük Hayatta Kullanma Derecesine 

İlişkin Öğretmen Görüşleri” ana teması oluşturulmuştur. Yapılan detaylı incelemeler sonucu, bu 

temaya ait davranışları içeren alt temalar belirlemiştir ve ulaşılan sonuçlara Şekil 9’da yer verilmiştir:  

 
Şekil 9. Öğrencilerin matematik dersinde öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanma derecesine 

ilişkin öğretmen görüşlerine ait model 
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Şekil 9 incelendiğinde, bu ana temaya ait öğretmen görüşlerine ilişkin yapılan yüklemeler 

görülmektedir. Elde edilen kodlamalar ortak özellikleri bakımından değerlendirilmiş ve 

öğrencilerinizin matematik dersinde öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda kullanma derecesi temasına 

ait dört alt tema oluşturulmuştur. Ana temaya ilişkin oluşan alt temalara bakıldığında en fazla yükleme 

yapılandan en az yükleme yapılana doğru; “Kullanılmıyor” (f: 15), “Konuya göre değişiyor/basit 

düzeydeki konularda kullanılıyor” (f: 12), “Başarılı öğrenciler kullanıyor” (f: 2) ve “İlk 

kademedekiler daha çok kullanıyor” (f: 1) şeklinde sıralandığı görülmektedir. Temaların oluşmasına 

kaynaklık eden öğretmen görüşlerinden örneklere aşağıda yer verilmiştir. Alt temalar incelendiğinde, 

öğrencilerin matematik dersinde öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda kullanıp kullanmadığına ilişkin 

görüşlerde en fazla yüklemenin  “Kullanılmıyor” alt temasına yapıldığı görülmektedir. Temaların 

oluşmasına kaynaklık eden öğretmen görüşlerinden örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

Gr-Ö2-K “Pek fazla kullanıldığını düşünmüyorum. Sadece bir ders olarak görüyorlar. 

Özellikle 8. sınıf konularını günlük hayatta kullanmıyorlar.” 

Gr-Ö3-K “Konudan konuya değişiyor, bazı konular hesaplar günlük hayatta çok 

kullanılırken, bazı konular soyut kalıyor. Görsel üç boyutlu konulara günlük hayattan çok rahat 

örnekler verebiliyoruz.”  

Gr-Ö4-K “Sadece bakış açısı farklı üst düzey öğrenciler daha çok ilişki kurabiliyor.”  

3.10. Öğrencilerin Matematik Dersinde Öğrendikleri Bilgileri Günlük Hayatta 

Kullanabilmeleri İçin Öğretmenlerin Düzenledikleri Etkinliklere İlişkin Görüşleri 

Görüşmeye katılan matematik öğretmenlerine “Siz öğrencilerinizin matematik dersinde 

öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda kullanabilmeleri için ne tür etkinlikler düzenliyorsunuz?” sorusu 

sorulmuş ve elde edilen verilerden “Öğrencilerin Matematik Dersinde Öğrendikleri bilgileri Günlük 

Hayatta Kullanabilmeleri İçin Öğretmenlerin Düzenledikleri Etkinlikler” ana teması 

oluşturulmuştur. Yapılan detaylı incelemeler sonucu, bu temanın alt temalara ayrıldığı belirlenmiştir. 

Verilen cevaplar değerlendirildiğinde Şekil 10’daki bulgulara ulaşılmıştır. 

 
Şekil 10. Öğrencilerin matematik dersinde öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanabilmeleri için 

öğretmenlerin düzenledikleri etkinliklere ilişkin model 

Şekil 10 incelendiğinde, “Öğretmenlerin Öğrencilerin Matematik Dersinde Öğrendiklerini 

Günlük Hayatta Kullanabilmeleri İçin Düzenledikleri Etkinlikler” ana temasına ait yedi alt tema 

oluştuğu görülmektedir. Buna göre, öğretmenlerin öğrencilerin matematik dersinde öğrendiklerini 

günlük hayatta kullanabilmeleri için düzenledikleri etkinliklere ilişkin en fazla yükleme yapılan alt 
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temadan en az yapılan alt temaya doğru; “Günlük hayattan örnekler vererek ilişkilendirme” (f: 17), 

“Günlük hayatta matematik konularını nerelerde kullanabileceklerine ilişkin bilgi verme” (f: 6), 

“Günlük yaşamda kullanmaları için proje-ödevler verme” (f: 4), “Belirli materyalleri kullanma” (f: 

3), “Öğrencileri çevreleriyle ilgili araştırmalara yöneltme” (f: 2), “Bilim şenlikleri düzenleme” (f: 1) 

ve “Matematiği okul ortamına taşıyan etkinlikler yapma” (f: 1) şeklinde sıralanmıştır. Alt temalar 

incelendiğinde, öğretmenlerin öğrencilerin matematik dersinde öğrendiklerini günlük hayatta 

kullanabilmeleri için düzenledikleri etkinliklerden en fazla yüklemenin “Günlük hayattan örnekler 

vererek ilişkilendirme” alt temasına olduğu görülmektedir. Temaların oluşmasına kaynaklık eden 

öğretmen görüşlerinden örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

Gr-Ö2-K “Her konunun başında günlük hayattan örneklerle derse başlamaya çalışıyorum…”  

Gr-Ö12-E “Konudan önce anlatılacak bilgilerin günlük hayatın hangi alanında 

kullanılabileceği hakkında bilgi veriyorum.”   

Gr-Ö24-E “Her yıl bilim şenliği düzenleyerek günlük hayatta kullanabilecekleri projeler 

geliştiriyoruz.”  

SONUÇLAR VE TARTIŞMA  

Yapılan çalışmada, Sivas’ta görev yapan matematik öğretmenlerinin, 8. sınıf öğrencilerinin 

matematik odaklı akademik risk alma davranışlarına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yapılan nitel analiz sonucunda; öğretmenlerin çoğunluğunun öğrencilerin matematik dersinde 

başarısız olmaları durumunda sergiledikleri olumsuz davranışlardan öğretmenlerin en çok yükleme 

yaptığı davranışların “Disiplin dışı davranışlar ile dersin dinlenmesine engel olma” ve “Derse karşı 

ilgisizlik olma”  olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda, öğrenciler matematik dersinde başarısız olmaları 

durumunda derste disiplin dışı davranışlar sergileyerek dersin dinlenmesine engel oluyorlar. 

Öğretmenler bu davranışların en önemli nedeninin öğrenilmiş çaresizlik olduğunu belirtmiştir. Bu 

doğrultuda Yeşilova (2013) da çalışmasında başarısız öğrencilerin derslerde zorlanıp duygusal tepkiler 

gösterdiklerini belirtmesi bu araştırmanın sonuçlarına paralellik göstermektedir. Öğrencilerin 

matematik dersinde başarısız olmaları durumunda sergiledikleri olumsuz davranışların üstesinden 

gelmek için ise öğretmenlerin en çok yükleme yaptığı davranışların “Daha çok çalışma” ve 

“Başkasından yardım alma” olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda öğrencilerin daha çok çalışarak 

notlarını yükseltmeye çalıştıkları öğretmenler tarafından en çok vurgulanan noktadır. Ayrıca 

öğrencilerinin öğretmen yardımına da fazlasıyla başvurduklarını belirten öğretmen görüşleri de yine 

karşılaşılan sonuçlar arasındadır.  Alanyazındaki çalışmalarda da (Turpçu, 2014; Dursun ve Dede, 

2004) matematik başarısının daha çok çalışmayla arttığı mevcut sonucu destekler niteliktedir. 

Araştırmadan elde edilen diğer bir bulgu ise öğrencilerin bir kısmının matematik dersinde başarısız 

olmalarının nedenlerini farkında oldukları, azımsanmayacak bir kısmının da matematik dersinde 

başarısız olmalarının nedenlerini farkında olmadıkları yönündeki öğretmen görüşleridir. Öğretmenler 

öğrencilerinin başarısızlıklarının farkında olduklarını en fazla başarısızlıklarını ifade eden 

cümlelerinden anladıklarını belirtmişlerdir. Öyle ki öğrencilerin matematik dersindeki başarısızlık 

nedenlerinin farkına varmaları için öğretmenlerin çoğunlukla “Rehberlik amaçlı iletişim kurma” ve 

“Farklı etkinliklerle örnekler çözme” davranışlarını sergiledikleri söylenebilir. Bu doğrultuda 

öğretmenler öğrencilerle iletişim kurarak başarısızlıklarına ilişkin farkındalıklarını arttırdıklarını 
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belirtmişlerdir. Ayrıca mevcut çalışmada öğretmenlerin ders anlatımında farklı yöntem ve çeşitli 

materyallerden faydalanarak öğrencilerin akademik risk alma düzeylerini geliştirmeyi amaçladıklarını 

belirttikleri düşüncelerini içeren nitel bulguları destekler nitelikteki görüşlere ulaşan Clifford ve Chou 

(1990) çalışmasında, alternatif sınıf ortamları yaratmanın öğrencilerin akademik risk almalarını 

cesaretlendireceğini belirtmişlerdir. Araştırmaya ait diğer bir sonuç öğrencilerin matematik dersindeki 

başarısızlık sonrası toparlanma davranışlarına yönelik bulgulardır. Bu boyutta öğretmenlerin en fazla 

“Daha çok çalışma”, “Başkasından yardım alma”, “Programlı düzenli çalışarak ödev yapma”, “Derse 

daha etkin katılma” davranışlarına yükleme yaptıkları söylenebilir. Bu doğrultuda öğrencilerin 

toparlanmak için daha çok çalıştıkları en çok vurgulanan görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 

öğrencilerin öğretmen yardımına da sıklıkla başvurduklarını belirten öğretmen görüşleri de 

bulunmaktadır. Mevcut bulguları destekler nitelikte Haşlaman ve Aşkar (2007)’in çalışmasında da 

başkalarından yardım almanın, çaba göstermenin, özyeterlik algısının ve daha çok çalışmanın öğrenci 

başarısı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Mevcut çalışmadan elde edilen diğer sonuçlara 

bakıldığında; başarısızlık sonrasında öğrencilerin cesaretlerinin kırıldığı, çalışmaya isteksiz oldukları, 

ilgisiz ve umursamaz davranışlar sergiledikleri öğretmenler tarafından belirtilirken, ayrıca bazı 

öğrencilerin öğretmeni suçlama, kendini geri çekme ve saklanma gibi davranışlarla sınıftan ve sosyal 

ortamdan kendilerini soyutladıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Rapee ve Heimberg (1997)’in 

çalışmasında da bu bulguları doğrular nitelikte olumsuz değerlendirilme korkusu yaşayan bireylerin 

reddedilmeye maruz kalmamak için sosyal ortamlardan ve sosyal performans gerektiren durumlardan 

kaçındığı ve güvenlik sağlayıcı davranışlar arama çabasına girdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan 

elde edilen bir diğer önemli bulgu ise öğretmenlerin başarısız öğrencilerin çoğunluğunun matematiği 

günlük hayatta kullanmadıkları ve günlük hayatta matematiğin bir işlerine yaramayacağını 

düşündüklerini ifade ettiklerine ilişkin görüşleridir. Ayrıca başarısızlık sonrasında kendilerini bırakıp 

zaten yapamayacakları inancını oluşturup öğrenilmiş çaresizlik içerisinde önyargılar geliştirerek 

davrandıkları ve ders dışında matematiğin günlük onlara yardımcı olmadığı inancını taşıdıkları 

görülmektedir. Bu sebeple, öğretmeni suçlama ve ondan uzaklaşma gibi olumsuz davranışlar 

sergileyerek her şeyi kendilerinin bildiği ve suçlu olmadıkları imajını oluşturmaya çalıştıkları 

şeklindeki ifadeler öğretmen görüşleri arasında yer almaktadır. 

Akademik risk alma davranışları üzerine genel anlamda literatür incelendiğinde; ders çalışma 

becerileri ile akademik risk alma arasında anlamlı ilişkinin bulunduğu ve akademik risk alma 

konusunda istekli olan öğrencilerin, problem çözme becerilerinin yüksek (Tay, Özkan ve Akyürek 

Tay, 2009), öğrenilmiş çaresizlik duygularının (Esen Kıran, 2005) ve akademik beklentilere ilişkin 

streslerinin (İlhan ve Çetin, 2013) düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca; öğrencilerin öğrenme-öğretme 

sürecindeki davranışları üzerinde etkili olan bilişsel ve duyuşsal birçok değişken ile ders çalışma 

becerilerinin ilişkili olduğu (Armbruster & Anderson, 1981; Minnaert & Janssen, 1992; Gettinger ve 

Siebert, 2002) ifade edilmektedir. 

ÖNERİLER 

 MEB tarafından öğrencilere dağıtılan ders kitaplarının içeriği öğrencilerdeki 

matematik korkusunu azaltacak ve matematiği öğrencilere sevdirecek etkinliklerce 

zenginleştirilmelidir.  
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 Ailelerin de öğrencilerin akademik risk alma düzeyleri üzerinde etkili olduğu göz 

önünde bulundurularak aileler için de akademik risk alma davranışları üzerine eğitimler 

düzenlenmelidir. 

 Matematik Dersi Öğretim Programında yer alan duyuşsal alan özellikleri alanına 

matematik odaklı akademik risk alma davranışlarına yönelik kazanımlar da eklenmelidir.  

 Öğretmenlere matematik dersinde öğrencilerin başarısızlık sonrası toparlanma 

eğilimlerini destekleyici rehberlik programları hazırlanmalıdır. 

 Öğretmenler öğrencilerin matematik dersinde başarısızlıklarının farkına varmaları için 

etkinlikler düzenlemelidirler. 

 Matematik Odaklı Akademik Risk Alma kavramı üzerine daha çok çalışma 

yapılmasının alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 Benzer çalışmaların, farklı öğretim kademelerinde, farklı sınıf düzeylerinde de 

gerçekleştirilmesi ve elde edilen sonuçların karşılaştırılması yararlı olacaktır. 
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ÖZET 

Sosyoloji diğer adı ile toplum bilim, toplum ve insanın karşılıklı etkileşiminin sonuçlarını araştıran bir 

bilim dalıdır. Kısaca sosyoloji toplumların yapısal özelliklerini, kurulan organizasyonları,  toplumda değişik 

dönemlerde yaşanan değişimleri ve toplumların fonksiyonel özelliklerini inceler. Toplumsal olgu ve olaylar 

insanların sürekli ilgilendiği konuların başında gelmektedir.  Yine toplumsal kurumlar, gruplar, topluluklar ve 

bireyin kendisi sosyolojinin ilgilendiği konular arasındadır. Diğer taraftan sosyal bilgiler öğretmen adayları 

ileride sosyolojik olgu ve olayları öğrencilerine öğreteceklerdir. Bu bağlamda, öğrencilerin sosyolojiye bakış 

açıları son derece önemlidir. Zira öğrencilerin nitelikli sosyal davranış geliştirmeleri toplumların sağlıklı 

gelişmesi için zorunluluktur. 

Bu çalışma, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyoloji kavramına ilişkin metaforik algılarını 

belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu kapsamda öğrencilere, “Sosyoloji…………………………gibidir. 

Çünkü………………………………………”biçiminde boşluklu açıklama yapmaları istenmiştir. Araştırma, 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına   2017-2018 

Akademik yılında uygulanmıştır. Bu araştırmanının sonuçları sosyal bilgiler öğretmen adaylarının önemli bir 

kesiminin  sosyolojiyi  “karmaşık bir bilim” olarak nitelendirdiğini   açığa çıkarmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, öğretmen adayları, metafor, sosyoloji. 

Methodological Perceptions of Social Studies Teacher Candidates About Sociology Concept 

ABSTRACT 

Sociology, also known as sociology, is a branch of science that investigates the consequences of the 

interaction between society and human. In short, sociology examines the structural features of societies, 

established organizations, changes in society in different periods and the functional characteristics of societies. 

Social phenomena and events are one of the main subjects that people are constantly interested in. Social 

institutions, groups, communities and the individual themselves are among the topics that sociology is interested 

in. On the other hand, prospective social studies teachers will teach sociological facts and events to their students 

in the future. In this context, students' perspectives on sociology are extremely important. Because, it is 

necessary for students to develop qualified social behavior for the healthy development of societies. 

This study was conducted to determine the metaphoric perceptions of Social Studies Teacher 

Candidates about the concept of Sociology. In this context, students was asked to make spaces, ("Sociology" 

is….. like. Because……. ) The research was applied to the Social Sciences Teacher Candidates of Recep Tayyip 

Erdoğan University Faculty of Education in 2017-2018 Academic Year. The results of this study revealed that a 

significant number of social studies teacher candidates describe sociology as a “complex science. 

Key Words: Social Studies, prospective teachers, metaphor, sociology. 
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1.GİRİŞ 

İnsanın toplum içesinde yaşayan bir varlık olmasının doğal sonucu olarak yaşadığı toplumda 

bir takım sorunlarla karşı karşıya kalması ve bu karşı karşıya kaldığı sorunlara bir çözüm bulma 

girişimi için çabalaması kaçınılmazdır. Bu sorunların irdelenmesi, yorumlanması ve çözümü sosyoloji 

biliminin doğmasına neden olmuştur. Latince “socius” ile Yunanca “ology” kelimelerinden geliştirilen 

bir kavram olarak dikkat çeken sosyoloji (Özben,2019), Türk Dil Kurumu’na göre (TDK,2019), kısaca 

dar anlamda toplum bilimi olarak nitelendirilirken, pek çok düşünür farklı şekilde tanımlarını 

yapmıştır. Aşağıda sosyolojinin tanımı ile ilgili 2 tanım daha verilmiştir. 

 “Sosyoloji, toplumsal eylemi, yorumlayıcı tarzda ele almaya ve böylece onun yönünü 

ve sonuçlarını nedensel olarak açıklamaya çalışan bir bilimdir.” (Özben, 2019), 

 Sosyoloji, belli zaman ve mekândaki toplumu ve toplumsal gerçekleri vasıflayan, 

karşılaştıran ve yorumlayan bir bilimdir (Taplamacıoğlu,1969). 

Platon’un öncelik ettiği İbn Haldun’un temelini attığı sosyolojinin bilim olarak doğuşu 

endüstrileşme ile birlikte 19. Yüzyılda olmuştur. Simon Saint, Aguste Comte,Karl Marks, Emile 

Durkheim ve  Max  Weber sosyoloji önemli  katkıları olan bilim insanlarıdır. 

Sosyolojinin toplum düzeyinde şu dört noktada etkisi açıktır. 

1.Toplumları zaman ve mekân nesnel ve somut veriler ışında analiz etmek 

2. Tarihsel süreç içerisinde toplumların geçirdiği değişimi ve yönünü açıklamak 

3. Toplumlar üzerinde benzerliklerden hareket ederek bir genellemeye ulaşmak 

4.İnsanların toplumsal değişim sürecinde etkili olarak kendine has bir bilim olarak yer tutmak 

(Ozankaya, 1991). 

Sosyoloji, geleneksel toplumdan modern sanayi toplumuna geçiş sürecinde ortaya çıkan 

toplumsal sorunları anlayabilmek ve çözümlemek amacı ile ortaya çıkmış bir bilim dalıdır.  Tarihsel 

bir süreç içerisinde konuları ele alan sosyoloji bütün toplum ve toplulukların sorunlarını ve toplumsal 

değişimin ve ihtiyaçları doğrultusunda, bir yönüyle toplumsal değişimin dinamiklerini ele almaktadır. 

Buradan hareketle normlar, değerler, ahlak, toplumsal ilişkiler, değişen çalışma ilişkileri, aile, dinî 

anlayışlar, eğitim, toplum içerisinde bireyin konumu ve rolü gibi konular üzerinde kapsamlı bir şekilde 

durmaktadır (Bulut,2010). 

Metaforlar (benzetmeler, eğretilemeler, istiareler, mecazlar) olayların oluşumu ve işleyişi 

hakkında düşüncelerimizi yapılandıran, yönlendiren ve kontrol eden en güçlü zihinsel araçlardan 

biridir. Demircioğlu, Kantekin 2011).  Metaforlar, kısa yoldan düşünceleri açıklığa kavuşturma 

amacına dönük olarak kullanılırlar (Turan, 2018). Bu yönü ile düşünüldüğünde insanların çevresinde 

olup bitenleri veya gördüğü bir nesneyi adlandırma ve anlamlandırmada zaman zaman kullanılan 

kavramlar olmaları ile dikkat çekmektedir.  . 
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Metafor ve sosyoloji arasında bir bağlantı meydana getirerek sosyoloji bilimini açıklamak 

sosyolojinin düşünceye özgü zenginliğini ortaya koymada önemli bir yere sahip bulunmaktadır 

(Eraslan 2011). Bireylerin metaforlar yoluyla zihinsel dünyalarından dışarıya çıkarttıkları etiketler 

yukarıda belirtilen sosyolojik düş gücünün bir göstergesi olacaktır. (Eraslan 2011). Bu bağlamda 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyolojiyi nasıl anlamlandırdıkları bu çalışmanın özünü 

oluşturmaktadır. 

2. YÖNTEM 

Araştırma Modeli  

Bu araştırmanın amacı,  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler 

Eğitimi’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının sosyoloji kavramı ilişkin metamorfik düşüncelerini 

analiz etmektir. Araştırma nitel araştırma biçiminde tasarlanmıştır. 

 Çalışma Grubu  

 Araştırma, 2017-2018 Akademik yılı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD’de öğrenim gören toplam 80 öğretmen adayı ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunda 43 kız 37 de erkek öğretmen adayı bulunmaktadır. 

Verilerin Toplanması  

Araştırma metafor belirleme tekniğine uygun bir biçimde   Recep Tayyip Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Sosyal  Bilgiler  Eğitimi  öğretmen adaylarına “Sosyoloji ……………. gibidir, çünkü 

………………” cümlesinin  yazılı olduğu bir kağıt verilmiştir.   Bu kağitta öğrencilerden sosyoloji ile 

ilgili tek bir metafor oluşturmaları ve oluşturdukları metaforun gerekçelerini de  “çünkü” kısmına 

yazmaları istenmiştir.  

Verilerin Analizi  

Öğretmen adaylarından alınan bu nitel veriler,  içerik analizine tabi tutulmuştur. Bilindiği gibi 

içerik amacının temel amacı, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. 

Betimsel analizde özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik analizinde daha derin bir işleme tabi tutulur 

ve betimsel bir yaklaşımla fark edilmeyen kavram ve temalar bu analiz sonucu keşfedilebilir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2008). 

Verilerin Yorumlanması  

Metaforlarla ilgili olarak yapılan pek çok araştırmada olduğu gibi bu araştırmada da verilerin 

toplanması 4 aşama halinde yapılmıştır. 

Adlandırma Aşaması:    Bu aşamada öğretmen adaylarının sosyoloji kavramına ilişkin 

ürettikleri metaforların bir alfabetik sıra dikkate alınarak geçici bir listesi oluşturulmuştur. 
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Tasnif Etme (Eleme ve Arıtma) Aşaması:   Bu aşamada sosyoloji ile ilgili öğretmen 

adaylarının üretmiş olduğu her metafor kelimesi tekrar incelemeye tabi tutuldu. Bu aşamada 

öğrencilerin metafor ve gerekçesi arasındaki bağ irdelenmiştir. Anlamlı bağ kurulamayanlar tasnif dışı 

tutulmuştur. Diğer taraftan metafor üretilip gerekçe sunulmayan kağıtlar da değerlendirme dışında 

bırakılmıştır.  

Kategori Geliştirme Aşaması:   Bu aşamada her bir anabilim dalı için katılımcıların 

geliştirdiği metaforlar ortak özellikler bakımından irdelenmiştir. Belirli ortak özellikleri olan 

metaforlar aynı kategoride toplanmıştır.  

 Geçerlik ve Güvenirliği Sağlama Aşaması:  Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 

kendi yazdıkları aldıkları metaforlar temel veri kaynağı olarak kullanıldığı için çalışma geçerlidir. 

Çalışmanın güvenilirliği ise Miles ve Huberman’ın (1994) formülü ile hesaplanmıştır. (Güvenirlik= 

Görüş Birliği/Görüş Birliği+Görüş ayrılığı). Nitel çalışmalarda uzman ve araştırmacı 

değerlendirmeleri arasında ki uyumun %90 ve üzeri olması beklenir. Çalışmada araştırmacılar hariç iki 

alan uzmanına (Sosyal Bilgiler eğitimcisi) alfabetik listeye uyumlu olarak hazırlanan metafor listeleri 

ve metafor kategorileri verilmiş ve uzmanlardan hiçbir metafor dışarıda kalmayacak şekilde iki listeyi 

eşleştirmeleri istenmiştir.  İki uzmanın tüm metaforların ayıklanması ve kategorileştirilmesinde görüş 

birliği içerisinde olmasından dolayı % 100 bir uyum sergilemişlerdir. 

3.BULGULAR 

Bu çalışmaya katılan 80 öğretmen adayı gerekçeleri dikkate alınarak değerlendirildiğinde 63 

farklı metafor ürettiği gözlemlenmiştir. Bu metaforlar ise uzman görüşleri gerekçeleri dikkate alınarak 

uzman görüşleri doğrultusunda 5 kategoriye bölünmüştür. 

3.1 Süper bir bilim olarak sosyoloji 

Kavramsal kategorilerin analizinde ilk olarak sosyolojiyi  “süper bilim “ olarak algıladığını 

düşündüğümüz öğrencilerin metaforlarını ele aldık. Bu kategoride yer alan toplam 6 öğrenci 6 farklı 

metafor ortaya çıkarmıştır (Tablo 1). Bununla birlikte bu kategori öğretmen adaylarının en az metafor 

ürettikleri kategorilerden birini oluşturmaktadır. 

Tablo 1: Süper bir  bilim olarak sosyoloji  kategorisinde yer alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

metaforları 

 Üretilen metafor f 

1 Beyin (1K) 1 

2 Ezan sesi (15K) 1 

3 Hazır cevap çocuk (2K) 1 

4 Kütüphane (22E) 1 

5 Mum (65E) 1 

6 Şemsiye (43K) 1 

 TOPLAM 6 

 

 Tablo 1 de görüldüğü gibi bir öğretmen adayı (15K) “Sosyoloji ezan sesi gibidir. Sosyolojinin 

bütün düşüncesi az ya da çok her tarafta duyulur.” diyerek sosyolojinin yaygın etkisine vurgu 
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yapmıştır.  Bu öğretmen adaylarının metaforlarından bazı örnekler aşağıda sunulmuştur. (Sayılar, aday 

sırasını, E erkek öğretmen adayını K kız öğretmen adaylarını ifade etmektedir.) 

Her soruya cevabı vardır.  HAZIR CEVAP ÇOCUK (2K) 

Sosyolojinin bütün düşüncesi az ya da çok her tarafta duyulur.  EZAN SESİ (15K) 

Tüm toplumların kültürünü toplar.      ŞEMSİYE (43K) 

Her bilgiden yararlanır.    KÜTÜPHANE (22E) 

Gördüğü her şeyi algılar ve sorgular.   BEYİN (1K ) 

3.2 Yaşam biçimi bilimi olarak sosyoloji    

Yaşam biçimi bilimi olarak sosyoloji kategorisi en fazla öğretmen adayının  (23 Öğretmen 

adayı) sosyoloji için ürettiği metaforları barındırma açısından karmaşık bir bilim olarak sosyoloji 

kategorisinden  (27 öğretmen adayı)  sonra 2. sırada yer almaktadır.  Diğer taraftan bu kategoride 7 

öğretmen adayının  “hayat” kelimesi ile sosyolojiyi özdeşleştirdikleri dikkat çekmektedir (Tablo 2). 

Aynı zamanda hayat öğrencilerin sosyoloji için söylenen metaforlar içinde  en çok yazılan metafor 

olması ile de dikkat çekmektedir.  

Tablo 1: Yaşam biçimi bilimi olarak sosyoloji kategorisinde yer alan sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının metaforları 

 Üretilen metafor f  Üretilen metafor f 

1 Akan su (77K) 1 9 Hayat  (3E,7E,8E,27K,44K,53K,69K) 7 

2 Bitmeyen bir yol (16K,52K,63E) 3 10 Hür insan (57E) 1 

3 Banka (56K) 1 11  Özgürlük (28E) 1 

4 Bardak (13E) 1 12  Siyaset (9E) 1 

5 Dağdan yuvarlanan toprak (55E) 1 13 Tuz (24K) 1 

6 Denemeci (10K) 1 14 Yol (60K,70K) 2 

7  Gerçek (47K) 1 TOPLAM 23 

8 Güneş (41E) 1 

 

Yaşam biçimi kategorisinde yer alan metaforlara ilişkin örnekler aşağıda belirtilmiştir. 

Hayatın içindendir.  HAYAT (3E)  

İçinde hayata dair her şey bulunur. HAYAT (53K)   

Sonu yoktur. AKAN SU (77K) 

Hayat yolunda karşılaştığımız sorunlardan bize yardımcı olur YOL (70K) 

Bir olaya bağlı kalınmaz öznel nitelik taşır ÖZGÜRLÜK (28E) 

3.3  Karmaşık Bilim olarak sosyoloji 

Öğretmen adayları bu kategoride (Tablo 3) sosyolojinin içeriğinden hareket ederek 

karmaşıklığına, gizemliğine anlaşılmasındaki zorluğa dikkat çekmiştir.   Bu kategori öğretmen 
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adaylarının  en fazla metafor ürettikleri kategoridir. Toplam 27 öğretmen bu kategoride 26 metafor 

üretmişlerdir. 

Tablo 3:  Karmaşık bilim olarak sosyoloji kategorisinde yer alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

metaforları 

 Üretilen metafor f  Üretilen metafor f 

1 Akıl (67K) 1 14 Kriptolog (38K) 1 

2 Bulmaca (14E,33K) 2 15 Kördüğüm (79E ) 1 

3 Çıkmaz Sokak (50E) 1 16 Kör bir kuyu (26E ) 1 

4 Çöplük (29E) 1 17  Labirent(54E) 1 

5 Engebeli dağ (4E) 1 18 Mağara (62E) 1 

6 Ebru’nun saçları (80K) 1 19 Matematik (75K,78K) 1 

7 Evren (12E) 1 20 Polemik (5E) 1 

8 Gizemli bir dünya (21K) 1 21  Polis (68K) 1 

9 Harita (20E) 1 22 Sempozyum  (66K) 1 

10 İngilizce kitabı (19E) 1 23 Söz (25K) 1 

11 Kapalı kutu(78K) 1 24 Şüphe (58E) 1 

12 Karınca (73K) 1 25 Uzay (61E) 1 

13 Kitap (76K) 1 26 Yap boz (23K) 1 

    TOPLAM 27 

 

Bu kategoride  öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlardan bazı örnekler şunlardır. 

Aşılması zordur.   ENGEBELİ DAĞ (4E) 

Sosyolojiyi  de anlamak zor. İNGİLİZCE KİTABI (19E) 

Bilinmeyeni çoktur.     GİZEMLİ BİR DÜNYA (21K)  

Yapması gereken karışık güç  bir iş vardır her zaman.  KRİPTOL0G (38K) 

Girildiğinde bir daha çıkamazsın.   ÇIKMAZ BİR SOKAK (50E) 

Sürekli tartışacak konular vardır.    POLEMİK (5E)  

Oda bulmaca gibi çözüldükçe arkası gelir.    BULMACA (14E)  

Baktıkça dibi görünmez.    KÖR BİR KUYU (26E) 

İçinden çıkılması karışıktır. KÖRDÜĞÜM (79E)   

Ne çıkacağı belli değildir.  MAĞARA (62E)   

3.4 Beşeri bir bilim olarak sosyoloji 

Beşeri bilim  olarak sosyoloji kategorisinde öğretmen adayları sosyolojinin bilimsel içerik ve 

yöntemlerine daha çok dikkat çektikleri görülmektedir.  Toplam 16 metaforun üretildiği bu kategoriyi 

temsil eden öğretmen adayı 23 olup yaşam biçimi bilimi olarak sosyoloji  kategorisi ile birlikte 2. 

sırada yer almaktadır. 
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Tablo 4: Beşeri bir bilim olarak sosyoloji  kategorisinde yer alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

metaforları 

 Üretilen metafor f  Üretilen metafor f 

1 Aç fare (48E) 1 9 Hazine (59E) 1 

2 Aile (32K,36E,46E,64K,71K) 5 10 İzohips (34K) 1 

3 Arena (72E) 1 11 Kardeşim (18K 1 

4 Çocuk (30E, 37K 40E,  45K) 4 12 Kuşku (49E) 1 

5 Deneme (51E) 1 13 Meraklı Çocuk (35E) 1 

6 Felsefeci (74K) 1 14 Satranç(31K) 1 

7 Güneş (39E) 1 15 Soru işareti(11K) 1 

8 Hayeller(6E) 1 16 Yaramaz çocuk (17K) 1 

    TOPLAM  23 

 

Beşeri bir bilim olarak sosyoloji kategorisinde yer alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

ürettikleri metaforlardan örnekler aşağıda sunulmuştur. 

İkisi de sadece düşünülerek varılır.    HAYALLER (6E) 

Çok fazla  düşünmeyi gerektirir.   SATRANÇ (31K) 

Bir o kadar engebeli ve karışıktır.       İZOHİPS  (34K) 

Sürekli soru sorar.      MERAKLI BİR ÇOCUK (35E)  

Tartışma ile başlar. ARENA (72E)   

5. İşe yaramaz bilim olarak sosyoloji 

İşe yaramazlık kategorisinde sadece tek bir öğretmen adayı bulunmaktadır (Tablo 5).  O da 

gerekçesini “Sosyoloji boş bir kutuya benzer. Çünkü gereksiz olduğunu düşünüyorum.” Biçiminde 

açıklamıştır. 

Tablo 5: İşe yaramaz bilim  kategorisinde yer alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının  metaforları 

 Üretilen metafor f 

1 Boş kutu (42K) 1 

  TOPLAM  1 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ürettikleri sosyoloji ile ilgili metaforlar,  adayların 

sosyolojiye kendi bakış açısını yansıttığı araştırma verilerinden anlaşılmaktadır. Bu kapsamda 

düşünüldüğünde öğretmen adaylarının bir kısmı sosyoloji biliminin karmaşık olduğunu belirtirken bir 

kısmı yaşam biçiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtirken bir kısmı da sosyolojinin beşeri bir 

bilim olmasına dikkat çekmiştir. Diğer bir kısım ise sosyolojiyi süper bir bilim olarak nitelendirmiştir. 

Kısaca öğretmen adayları oluşturdukları metafor kategorilerinde  “işe yaramaz bir bilim” olarak 

sosyoloji kategorisi haricinde hemen hemen sosyolojinin bir özelliğine vurgu yaptıkları bu çalışmada 

ortaya çıkmıştır.  
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Çalışmada öğretmen adayları sosyolojik olayların karmaşıklığına dikkat çekmektedir. Bu 

düşünceler,  Yılmaz (2014)  tarafından yapılan sosyoloji öğretiminde karşılaşılan güçlükler ile 

paralellik göstermektedir.  Yılmaz, çalışmasında sosyoloji konularındaki griftliğin öğrencilerin 

öğrenme güçlüğü yaşamalarına neden olduğunu belirtmektedir.  

Diğer taraftan öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlardan oluşturulan  “yaşam biçimi 

olarak sosyoloji”, süper bilim olarak sosyoloji”  ve “beşeri bilim olarak sosyoloji” kategorilerinde yer 

alan  metafor gerekçe bulguları ile  Fildiş ve Genç (2019 )ve Eraslan (2011) tarafından  sosyoloji 

öğrencileri üzerinde yapılan çalışmalarla paralellik göstermektedir. Her iki çalışmada da bu çalışmada 

olduğu gibi sosyoloji öğrencilerin önemli bir bölümü toplumsal sorunların çözümünde önemli görevler 

üstlenen bir dalı olarak sosyolojiyi algıladıklarını görülmektedir.  
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ÖZET 

İnsanoğlunun birbiri ile etkili bir bağ kurabilmesi için iyi bir etkileşim sürecinde bulunması 

gerekmektedir. İyi bir etkileşim aynı zamanda sağlıklı düşüncelere temel oluşturacaktır. Etkileşimin temelini 

oluşturan iletişim, sporcular için de elzem derecede önemlidir. İyi bir iletişim hem sporcuların birbirleri ile hem 

de antrenörleri ile güçlü bir bağın oluşması açısından faydalı olmaktadır. İletişimin iyi olması sporcular için hem 

bireysel hem de sportif başarıya olanak sağlamaktadır. Bu düşünceye istinaden çalışmanın amacı, takım 

sporcularında etkili iletişim düzeyinin incelenmesidir. Bu amaç kapsamında 123’ü erkek, 91’i kadın olmak üzere 

toplam 214 sporcu, çalışmaya katılım göstermiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Alkan (2009) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanan ve geçerlik-güvenirlik çalışması yapılan “Takım Sporlarında Etkili İletişim Ölçeği” ile 

araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiki 

yöntemler, bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi (Oneway ANOVA) kullanılmıştır. Çalışma 

bulguları öncelikle verilerin normal bir dağılım sergilediğini göstermiştir. Kadın ve erkek sporcular arasında 

ölçeğin alt boyutları ve tamamında herhangi bir farklılık oluşmamıştır. Ayrıca, profesyonel ve amatör düzeyde 

yer alan sporcular arasında da iletişim olgusu açısından manidar farklılıklar gözlenmemiştir.  

Anahtar kelimeler: Takım Sporu, Etkili İletişim, Sporcu 

Examination Of Effective Communication Level In Team Sports 

ABSTRACT 

Human beings need to have a good interaction process in order to establish an effective connection with 

each other. A good interaction will also form the basis for healthy thoughts. Communication, which is the basis 

of interaction, is also essential for athletes. A good communication is beneficial both for athletes to form a strong 

bond with each other and with their coaches. Good communication enables both individual and sporting success 

for athletes. The aim of this study is to examine the level of effective communication in team athletes. A total of 

214 athletes, 123 of them male and 91 of them female, participated in the study. As a data collection tool, the 

“Personal Data Form” created by the researchers with the “Effective Communication scale in Team Sports” 

which was adapted to Turkish by Alkan (2009) and conducted validity-reliability study was used in the study. 

Descriptive statistical methods, t test for independent groups and one-way analysis of variance (oneway Anova) 

were used in the analysis of the data. The study findings primarily showed that the data exhibited a normal 

distribution. There were no differences between female and male athletes in the lower dimensions and the whole 

of the scale. In addition, there were no significant differences between athletes at the professional and amateur 

level in terms of communication. 

Keywords : Team Sport, Effective Communication, Sportsman 
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1.GİRİŞ 

İletişim, bir kişiden diğer kişi veya kişilere, “bilgi” veya “anlam” aktarımı sürecidir. İletişim, 

insanın kendisini sosyal bir varlık olarak ifade etmesi için zorunludur. İnsan çevresi ile iletişim 

kurarak yapar. Onun her davranışı, konuşması, susması, duruşu ve oturma biçimi, kendini ifade 

etmesidir; yani çevresine mesaj iletmesidir. iletişim bilgi üretme iletme ve algılama sürecidir. İletişim 

kurmakta asıl amaç, anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve karşı tarafın tutum ve davranışlarında 

değişiklik yapmaktır (Tutar ve Yılmaz, 2003). 

Oskay’a (2001) göre iletişim; birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar ile ilgili değişmeleri 

haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirlerine aktaran, aynı olgular nesneler, sorunlar karşısında 

benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirlerine ifade eden 

insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, 

duygu bildirişimleridir .  

Zıllıoğlu (1993) ise iletişimi, bireyin kültürel çevresi (hem doğal, hem de toplumsal çevresi) 

ile ilişkilerine göre değişip gelişen ve buna karşılık insanı değiştiren, toplumsal ve kültürel gelişim ve 

değişim süreçleriyle bağlantılı bir dinamik olarak tanımlar. Bir başka tanımlamada Kaşıkçı iletişimi; 

hedefi ve kaynağı insan olan, karşılıklı bilgi alışverişinin yaşandığı, içerisinde duygusal faktörlerin de 

bulunduğu bir etkileşim, ortaklaşma ve paylaşım süreci olarak tanımlar (Kaşıkçı, 2001). 

Sporcuların yatay ve dikey kurdukları iletişimin verimi takım başarısı için anahtar bir kavram 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda araştırmamamızın amacı takım sporu ile ilgilenen sporcuların 

etkili iletişim düzeylerinin incelenmesidir. 

2.YÖNTEM 

Çalışma grubu 

Takım sporlarında etkili iletişim düzeyini incelemek amacıyla mevcut çalışmaya 123’ü erkek, 

91’i kadın olmak üzere toplam 214 sporcu dâhil edilmiştir.  

Veri toplama aracı 

Çalışmada Alkan (2009) tarafından Türkçe geçerlik-güvenirliği yapılan “Takım Sporlarında 

Etkili İletişim Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. 

Sullivan ve Feltz (2003) tarafından geliştirilmiş olan “Takım Sporlarında Etkili İletişim Ölçeği”, 

Alkan (2009) tarafından geçerlik-güvenirlik çalışması yapılarak Türkçe’ye kazandırılmıştır. Takım 

Sporlarında Etkili iletişim Ölçeği, 4 alt boyut ve 15 maddeden oluşmaktadır. Bu ölçek 7 dereceli likert 

tipi derecelendirmeye sahiptir.  

Veri toplama işlemi 

Çalışma kapsamında oluşturulan veri toplama aracı, sporcuların antrenmanları öncesinde 

uygulanmaya başlanmıştır. Sporculara öncelikle çalışma ile ilgili bilgi verilmiş ve katılım göstermek 
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isteyenlere veri toplama aracı dağıtılmıştır. Gönüllü katılım ilkesi doğrultusunda veriler toplanmış, 

toplanan verilerden eksik/hatalı olanlar çalışmaya dâhil edilmemiştir.  

Verilerin analizi 

Verilerin analiz edilme sürecinde öncelikle normallik testleri uygulanmıştır. Uygulanan testler,  

verilerin normal dağılıma (çarpıklık-basıklık) sahip olduğunu göstermiştir. Bu kapsamda bağımsız 

gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi ANOVA testleri uygulanmıştır. ANOVA’da oluşan 

farklılığın hangi gruplar arasında kaynaklandığını tespit etmek için ise çoklu karşılaştırma testlerinden 

Tukey testi gerçekleştirilmiştir.  

3.BULGULAR 

Tablo 1. Ölçek puan dağılımı  

Ölçek ve alt boyutlar N Min. Max. Ort. Ss. Çarpıklık Basıklık 

Kabul Etme Pozitif Çatışma 214 1,56 7,00 5,53 1,07 -,812 ,589 

Ayırt Etme Negatif Çatışma 214 1,00 7,00 4,37 1,38 -,238 -,412 

Takım İletişimi 214 2,47 7,00 4,76 ,700 ,168 ,277 

 

Tablo 1, takım sporlarında etkili iletişime dair analiz sonuçlarını göstermektedir. Ortalama 

puanlara bakıldığında sporcuların etkili iletişim düzeylerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, 

çarpıklık ve basıklık değerleri de verilerin normal dağıldığını göstermektedir.  

Tablo 2. Takım sporlarında etkili iletişimin cinsiyet değişkeni açısından değerlendirilmesi 

Ölçek ve alt boyutlar Cinsiyet N Ort. Ss. t p 
Kabul Etme Pozitif Çatışma Erkek 123 5,5456 ,96676 ,188 ,851 

 Kadın 91 5,5177 1,20381   

Ayırt Etme Negatif Çatışma Erkek 123 4,3943 1,34240 ,213 ,832 

 Kadın 91 4,3535 1,44569   

Takım İletişimi Erkek 123 4,7696 ,70187 ,004 ,997 

 Kadın 91 4,7692 ,70219   

 

Tablo 2, takım sporlarında kadın ve erkek sporcular arasında etkili iletişime dair sonuçları 

göstermektedir. Mevcut tablo, kadın ve erkek sporcular arasında etkili iletişim düzeyinde anlamlı 

farklılığın oluşmadığını göstermektedir (p>0,05). Bu bulgu, cinsiyetin etkili iletişim üzerinde anlamlı 

etkisinin olmadığını göstermektedir.  

Tablo 3. Branş değişkeni Anova testi sonucu 

Ölçek ve alt boyutlar Branş N Ort. Ss. F p 

Kabul Etme Pozitif Çatışma 

Futbol 89 5,6517 ,94343   

Basketbol 15 5,5630 ,84876   

Hentbol 16 5,5069 ,90173 ,692 ,598 

Voleybol 33 5,2997 1,26701   

Diğer 61 5,4882 1,22008   

Ayırt Etme Negatif Çatışma 

Futbol 89 4,3127 1,38963   

Basketbol 15 4,6333 1,26961   

Hentbol 16 4,3542 1,35110 ,368 ,831 

Voleybol 33 4,2323 1,28015   

Diğer 61 4,4918 1,48805   
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Takım İletişimi 

Futbol 89 4,8659 ,68560   

Basketbol 15 4,6844 ,72919   

Hentbol 16 4,7625 ,59078 ,756 ,555 

Voleybol 33 4,6869 ,78022   

Diğer 61 4,6962 ,70074   

 

Tablo 3, farklı branş sporcuları arasında etkili iletişime dair Anova sonucunu göstermektedir. 

Analiz sonuçlarına bakıldığında farklı branş sporcuları arasında etkili iletişim düzeyinde anlamlı 

farklılığın oluşmadığı anlaşılmaktadır (p>0,05). Bu bulgu, branş değişkeninin etkili iletişim üzerinde 

anlamlı etkisinin olmadığını göstermektedir.  

Tablo 4. Lig statüsü değişkeni Anova testi sonucu 

Ölçek ve alt boyutlar Lig statüsü N Ort. Ss. F p 

Kabul Etme Pozitif Çatışma 

Üniv. Takımı 48 5,4745 1,23935   

Bölgesel Lig 38 5,5556 1,22971   

3. Lig 10 5,5667 ,94201 ,169 ,974 

2. Lig 9 5,2716 1,33462   

1. Lig 21 5,5397 ,89738   

Altyapı 88 5,5783 ,94087   

Ayırt Etme Negatif Çatışma 

Üniv. Takımı 48 4,2535 1,40162   

Bölgesel Lig 38 4,4342 1,31892   

3. Lig 10 4,7333 1,55198 ,309 ,907 

2. Lig 9 4,1852 1,30821   

1. Lig 21 4,2540 1,43335   

Altyapı 88 4,4280 1,40556   

Takım İletişimi 

Üniv. Takımı 48 4,7833 ,69643   

Bölgesel Lig 38 4,7596 ,69964   

3. Lig 10 4,6467 ,88947 ,113 ,989 

2. Lig 9 4,6889 ,91165   

1. Lig 21 4,8222 ,53389   

Altyapı 88 4,7758 ,70966   

 

Tablo 4, farklı lig statüsünde yer almanın sporcular arasında etkili iletişime dair Anova 

sonucunu göstermektedir. Analiz sonuçlarına bakıldığında lig statüsünün farklı olması sporcuların 

iletişim düzeyinde manidar farklılık yaratmadığını göstermektedir (p>0,05). Bu bulgu, farklı lig 

statüsünün etkili iletişim üzerinde anlamlı etkisinin olmadığını göstermektedir. 

Tablo 5. Sporculuk düzeyi değişkeni t testi sonucu 

Ölçek ve alt boyutlar Sporcu düzeyi N Ort. Ss. t p 

Kabul Etme Pozitif Çatışma Amatör 171 5,5205 1,08495 -,361 ,719 

Profesyonel 43 5,5866 1,02621   

Ayırt Etme Negatif Çatışma Amatör 171 4,3255 1,39535 -1,084 ,280 

Profesyonel 43 4,5814 1,33451   

Takım İletişimi Amatör 171 4,7821 ,67135 ,524 ,601 

Profesyonel 43 4,7194 ,81241   

 

Tablo 5, sporculuk düzeyinin etkili iletişim üzerinde anlamlı farklılık yaratıp yaratmadığına 

dair sonuçları göstermektedir. Bulgular, amatör veya profesyonel olarak sporculuk düzeyinin etkili 

iletişim düzeyinde anlamlı farklılık oluşturmadığını göstermiştir (p>0,05). 
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Tablo 6. Sporculuk yılı değişkeni Anova testi sonucu 

Ölçek ve alt boyutlar Sporculuk yılı N Ort. Ss. F p 
 0-3 Yıl 93 5,4922 1,11790   
Kabul Etme Pozitif Çatışma 4-6 Yıl 50 5,5311 ,87267 ,277 ,842 

 7-9 Yıl 31 5,4875 1,16664   

 10 Yıl ve Üzeri 40 5,6694 1,13688   
 0-3 Yıl 93 4,1810 1,50074   
Ayırt Etme Negatif Çatışma 4-6 Yıl 50 4,6567 1,07613 1,453 ,228 

 7-9 Yıl 31 4,5376 1,37080   
 10 Yıl ve Üzeri 40 4,3583 1,42702   

 0-3 Yıl 93 4,8229 ,68936   
Takım İletişimi 4-6 Yıl 50 4,6560 ,61106 1,012 ,389 

 7-9 Yıl 31 4,6774 ,88829   
 10 Yıl ve Üzeri 40 4,8583 ,66601   

 

Tablo 6, sporculuk yılının etkili iletişim üzerinde anlamlı farklılık yaratıp yaratmadığına dair 

sonuçları göstermektedir. Bulgular, sporculuk yılının etkili iletişim düzeyinde anlamlı farklılık 

oluşturmadığını göstermiştir (p>0,05). 

4. SONUÇ VE TATRIŞMA 

Sporcuların etkili iletişime düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, çarpıklık ve 

basıklık değerlerine bakıldığında verilerin normal dağılıma sahip olduğu anlaşılmaktadır. Tepeköylü 

ve ark., tarafından yapılan araştırmaya katılan öğrencilerin puan ortalamasına bakıldığında iletişim 

becerisi düzeylerinin oldukça yüksek olduğu anlaşılmaktadır (Tepeköylü ve ark., 2009). 

Cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde kadın ve erkek sporcular arasında etkili iletişim 

düzeyinde anlamlı farklılığın oluşmadığı anlaşılmaktadır. Bu bulgu, cinsiyetin takım sporlarında etkili 

iletişim üzerinde anlamlı etkisinin olmadığını göstermektedir. Benzer şekilde, Bingöl ve demir (2011) 

tarafından üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilen çalışmada kadın ve erkek öğrencilerin iletişim 

becerileri düzeyinde anlamlı farklılık tespit edilememiştir.  Kırsal ve ark., 2016’nın yapmış olduğu 

çalışmada ise Hemşirelik ve BESYO bölümlerinde öğrenim gören kadın ve erkek öğrencilerinin 

iletişim becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak, Tepeköylü ve 

ark., (2009)’ya göre kız ve erkek öğrencilerin ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olduğu belirlenmiştir.  

Sporcuların branşının farklı olması etkili iletişim düzeyinde anlamlı farklılık oluşturmadığını 

göstermektedir. Bu sonuç, branş değişkeninin etkili iletişim üzerinde anlamlı etkisinin olmadığını 

göstermektedir. Benzer bir sonuç çıkan bir çalışmada yapılan spor türü açısından bireysel spor 

yapanlarla takım sporu yapan bireylerin aldıkları puanlar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (Selağzı Ve Çepikkurt, 2015). 

Sporcuların lig statüsünün farklı olması iletişim düzeylerinde manidar farklılık yaratmamıştır. 

Bu bulgu, farklı lig statüsünün etkili iletişim üzerinde anlamlı etkisinin olmadığını göstermektedir. 

Sporculuk düzeyinin (amatör/profesyonel) etkili iletişim üzerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı 

görülmektedir. Sporculuk yılının etkili iletişim düzeyinde anlamlı farklılık oluşturmadığı 

görülmektedir. 
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ÖZET 

Kimyasal kavramların öğretiminde gözlemlenebilir, sembolik ve tanecik düzeylerin birbiriyle 

ilişkilendirilerek verilmesi önem taşımaktadır. Gözlemlenebilir düzeyde, öğrenciler laboratuvarda 

gerçekleştirdikleri deneyler sırasında gözlemler yapar, veri toplar, veriyi analiz eder ve raporlarlar. Laboratuvar 

şartlarının sağlanamadığı durumlarda önceden gerçekleştirilmiş deneylerin video kayıtları da kimya eğitiminde 

kullanılabilmektedir.  Bu çalışmanın amacı kimya ve fen bilgisi öğretmen adaylarının izledikleri redoks 

tepkimesi deney videosunu analiz ederken hangi unsurları dikkate aldıklarının incelenmesidir. Çalışmaya son 

sınıfta okumakta olan 38 kimya ve 22 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adayları önce 4–dakikalık 

çinko metali ve bakır(II) sülfat çözeltisi arasında gerçekleşen redoks tepkimesinin deney videosunu izlemiş, 

ardından videoda onlara göre önemli olan, önemli olmayan, deneysel kanıtlarla desteklenen ve deneysel 

kanıtlarla tutarsızlık gösteren özellikleri yansıtıcı düşünme sorularına cevaplar yazarak belirlemeleri istenmiştir. 

Çalışmadan bir hafta sonra öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler yapılmıştır. Öğretmen 

adaylarının yansıtıcı düşünme sorularına yazmış olduğu yansıtmalar ve bireysel görüşmeler açık kodlama ile 

kodlanarak ortaya çıkan kategori ve alt-kategoriler belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre önemli olan, önemli 

olmayan ve deneysel kanıtlarla tutarsızlık gösteren özellikler temaları için deneysel kanıtlar, deney tasarımı ve 

video tasarımı olmak üzere 3 ayrı kategori ortaya çıkarken, deneysel kanıtlarla desteklenen özellikler teması için 

katı birikimi, elektrik iletkenliği, renk değişimi kategorileri ortaya çıkmıştır. Her iki gruptaki öğretmen 

adaylarının cevaplarında ortaya çıkan kategorilerin oranlarının benzer olduğu dikkat çekmiştir. Videoları aktif 

olarak izleyerek analiz etmenin öğretmen adaylarının tepkime sürecini anlamalarına katkı sağladığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Deney videosu, redoks tepkimesi, kimya öğretmen adayı, fen bilgisi öğretmen 

adayı, video analizi 

ABSTRACT 

Teaching chemical concepts involves including macroscopic, symbolic and particulate levels, by 

making connection among these levels. At the macroscopic level, students make experiments in the laboratories, 

collect data, analyze the data, and report their results. For the cases where the laboratory applications cannot be 

conducted, previously recorded experimental videos can be used in chemistry education. The aim of this study is 

to investigate which aspects the preservice chemistry/science teachers considered while viewing an experimental 

video of a redox reaction. Thirty-eight preservice chemistry and 22 preservice science teachers participated in 

the study. The preservice teachers first viewed a 4-minute video of a redox reaction taking place between zinc 

metal and copper(II) sulfate solution, then they wrote reflections determining the important aspects, the 

unimportant aspects of the experimental video, as well as the aspects supported by the experimental evidence, 

and the aspects refuted by the experimental evidence. One week after the video study, semi-structured individual 

interviews were conducted with the selected participants. The reflections and the interviews were coded by open-
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coding, and the emerging categories and sub-categories were determined. According to the results of the 

analysis, the three categories of experimental evidence, design of experiment and the design of video were 

established for the themes of important features, unimportant features, and the features refuted by the 

experimental evidence. For the theme of features supported by the experimental evidence, the categories of solid 

deposition, electrical conductivity, and color change were emerged. The answers provided by the preservice 

teachers in both groups were found to be similar. It can be claimed that analyzing the videos by actively viewing 

them may contribute to the preservice teachers’ understandings of the experimental process.  

Keywords: Experimental video, redox reaction, chemistry preservice teacher, science preservice 

teacher, video analysis.  

 

1. GİRİŞ 

Günlük hayatımızda karşılaştığımız veya deneyimlediğimiz olaylar büyük ölçüde kimyasal 

tepkimeler ışığında açıklanabilir (Österlund, Berg ve Ekborg, 2010). Kimyasal tepkimeler öğrenciler 

için anlaşılması zor konulardan biri olup yapılan araştırmalar öğrencilerin kimyasal tepkimeler ve 

denklemler konusunda alternatif kavramsallaştırmalara sahip olduklarını göstermektedir (Ahtee ve 

Varjola, 1998; Ben-Zvi, Eylon ve Silberstein, 1987; Garnett, Garnett ve Hackling, 1995; Yarroch, 

1995). Kimyasal tepkime türlerinden biri olan yükseltgenme-indirgenme (redoks) tepkimeleri ise 

yaşamsal birçok sürecin temelini oluşturan önemli kimyasal tepkimelerden biri olarak 

değerlendirilmektedir (Silberberg, 2000). Alan yazında yapılan çalışmalar yükseltgenme-indirgenme 

tepkimelerinin hem öğretilmesi hem de öğrenilmesi zor olan kavramlardan biri olduğunu göstermekte 

(De Jong ve Treagust,  2002) ve öğrencilerin bu konuda birçok kavram yanılgısına sahip olduklarını 

belirtmektedir (Stains ve Talanquer, 2008; Garnett ve Treagust, 1992; Brandriet ve Bretz, 2014). 

Kimyasal kavramların öğrenciler tarafından gözlemlenebilir, sembolik ve tanecik düzeyde 

anlamlandırılması ve birbiriyle ilişkilendirilmesi (Johnstone, 1993) için öğrenme sürecinde görsel 

materyallerin kullanılması kadar kullanılacak yöntemler de önem kazanmaktadır. Gözlemlenebilir 

düzey genellikle laboratuvarda yapılan gözlem ve deneysel süreçleri içeren çalışmaları; sembolik 

düzey, kimyasal sembol, denklem ve matematiksel ilişkileri; tanecik düzey ise atom ve molekül 

düzeyindeki yapıları ve gerçekleşen etkileşimleri içerir. Kimya kavramlarının bu üç düzeyde daha iyi 

anlaşılması için çoğunlukla resim, diyagram, video, animasyon gibi görsel materyallerden yararlanılır.  

Kimya derslerinde  öğrenciler kullanılan görsel materyalleri genellikle sadece izler, eleştirel 

gözle değerlendirmezler. Oysa öğrencilerin kimyasal kavramlar ile ilgili zihinsel modellerini 

yapılandırmaları ve üst görselleştirme becerilerini geliştirebilmeleri için görselleri sadece pasif olarak 

izlemekle kalmayıp eleştirel gözle bakmaları, incelemeleri, ilişkilendirmeleri ve değerlendirmeleri 

gerekmektedir. Öğrenciler gibi öğretmen adaylarının da aynı süreçten geçmelerinin önemli olduğu 

düşünülerek, bu çalışmada, öğretmen adaylarının bir deney videosunu aktif olarak izleyerek analiz 

etmeleri beklenmiştir.   

Bu çalışmanın amacı, kimya ve fen bilgisi öğretmen adaylarının izledikleri redoks tepkimesi 

deney videosunu analiz ederken hangi unsurları dikkate aldıklarının incelenmesidir. 
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2. YÖNTEM  

2.1. Araştırmanın Deseni 

Bu çalışmada kimya öğretmen adaylarının izledikleri redoks tepkimesi videosunda yer alan 

deneysel kanıtlar hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi için nitel durum çalışması (Yıldırım ve Şimşek, 

1999) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada incelenen durum, kimya ve fen bilgisi öğretmen adaylarının 

izledikleri redoks tepkimesi videosunda yer alan unsurları nasıl ele aldıklarının değerlendirilmesidir. 

2.2. Örneklem 

Bu çalışmaya, kimya öğretmenliği programının son sınıfında okumakta olan 31 kimya ve 22 

fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının tamamı yükseltgenme- indirgenme 

tepkimelerinin işlendiği zorunlu ‘Genel Kimya’ derslerini tamamlamışlardır. Katılımcıların %76’sı 

kadın, %24’ü ise erkektir. Öğretmen adaylarının toplamda tamamlamış oldukları kimya dersi 

sayılarına ilişkin grafik Şekil 1’de verilmiştir. 

  
(a)                                                                   (b) 

Şekil 1. (a) Kimya, (b) Fen bilgisi öğretmen adayları tarafından tamamlanmış olan kimya dersi sayısı. 

2.3. Süreç 

Çalışmaya katılan kimya ve fen bilgisi öğretmen adayları, araştırmacılar tarafından hazırlanan 

çinko metali ve bakır(II) sülfat çözeltisi arasında olan redoks tepkimesinin 4 dakikalık videosunu 

izlemişler ve ardından izledikleri videoya ilişkin yansıtıcı düşünme sorularını cevaplamışlardır. Şekil 

2’de deney videosunun tepkime sürecini gösteren ekran görüntüleri verilmektedir. 

  
(a)                                                                    (b) 
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    (c)                                                                          (d)         

  
(e)                                                                      (f) 

Şekil 2. Redoks tepkimesi deney videosunun tepkime sürecini gösteren ekran görüntüleri. 

2.4. Veri Toplama Araçları 

Öğretmen adaylarının izledikleri redoks tepkimesinde yer alan deneysel kanıtlara ilişkin 

görüşleri araştırmacılar tarafından hazırlanan ve iki kimya eğitimi uzmanı tarafından kapsam geçerliği 

onaylanan yansıtıcı düşünme soruları ile elde edilmiştir. Katılımcılar bu soruları yazılı olarak ve 

bireysel görüşmeler sırasında sözlü olarak cevaplamışlardır.  

Yansıtıcı düşünme soruları aşağıda verilmiştir: 

 Deney videosunda yer verilen önemli özellikler nelerdir? 

 Deney videosunda yer verilen ama önemli olmayan özellikler nelerdir? 

 Deney videosunda yer verilen deneysel kanıtlar ile desteklenen özellikler nelerdir? 

 Deney videosunda yer verilen deneysel kanıtlar ile tutarsızlık gösteren özellikler 

nelerdir? 

 Deney videosunda yer verilen deneysel kanıtlar ile desteklenmeyen özellikler 

nelerdir? 

2.5. Veri Analizi 

Elde edilen veriler, nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi ile yansıtma sorularında yer 

alan temalar ışığında açık kodlama yapılarak analiz edilmiş, ortaya çıkan kategoriler ve alt kategoriler 
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belirlenmiş, frekans ve yüzde analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları tablolar ve grafikler ile 

görselleştirilmiştir. 

3. BULGULAR  

Öğretmen adaylarının deney videosunu inceleyerek yansıtıcı düşünme sorularına verdikleri 

cevaplardan, deney videosunda yer verilen önemli olan, önemli olmayan özellikler ve deneysel 

kanıtlar ile tutarsız olan özellikler için 3 ayrı kategori ortaya çıktığı görülmüştür. Bu kategoriler 

deneysel kanıtlar, deneyin tasarımı ve deney videosunun tasarımıdır. Deneysel kanıtlarla desteklenen 

ve desteklenmeyen özellikler temaları için ise redoks tepkimesinde gözlenen değişimlerin kategori 

olarak ortaya çıktığı görülmüştür. 

3.1. Öğretmen Adaylarına Göre Deney Videosunda Yer Alan Önemli Özellikler 

Çalışmaya katılan 31 kimya öğretmen adayının verdiği toplam 78 cevaptan 29’u (%37) 

deneysel kanıtlar, 27’si (%35) deneyin tasarımı ve 22’si (%28) deney videosunun tasarımı ile ilgili 

olduğu görülmüştür. Redoks tepkimesi deney videosunu izleyen 22 fen bilgisi öğretmen adayının 

verdiği toplam 44 cevaptan 24’ü (%55) deneysel kanıtlar, 14’ü (%32) deneyin tasarımı ve 6’sı (%13) 

deney videosunun tasarımı ile ilgilidir. Şekil 3’de kimya ve fen bilgisi öğretmen adaylarının deney 

videosunda önemli buldukları özelliklerin frekansı verilmektedir. 

Deneysel kanıt kategorisinde yer alan 29 cevap incelendiğinde ise bu cevapların 12’sinin 

(%41)  katı birikiminin, diğer 12’sinin (%41) elektrik iletkenliğinin, 4’ünün (%14) renk değişiminin, 

1’inin (%4) ise metal aşınmasının gösterimi olduğu bulunmuştur. Fen bilgisi öğretmen adaylarının 

deneysel kanıt kategorisinde verdiği 24 cevap incelendiğinde ise bu cevapların 14’ünün (%59) elektrik 

iletkenliği, 8’inin (%33) katı birikimi, 2’sinin (%8) renk değişimi olmak üzere deney videosunda yer 

alan önemli özellikler olduğu görülmüştür. Deney tasarımı kategorisinde yer alan cevaplar 

incelendiğinde ise, kimya öğretmen adaylarının verdiği 27 cevabın 14’ünün (%52) farklı çözeltilerin 

kullanımının, 7’sinin (%26) kullanılan kimyasalların özelliklerinin belirtilmesinin ve 6’sının (%22) ise 

laboratuvar tekniklerinin (örneğin iletkenlik sensörünün kalibrasyonu) gösteriminin videonun önemli 

özelliklerinden olduğuna dair görüş içermekte olduğu görülmüştür. Video tasarımı kategorisinde yer 

alan cevaplar incelendiğinde, kimya öğretmen adaylarının verdiği 22 cevabın 8’inin (%36) deney 

sürecinin detaylı gösterimini, 6’sının (%27) yazılı açıklama içermesini, 5’inin zamanın gösterilmesini 

ve 3’ünün (%8) zamanın hızlandırılmasını deney videosunun önemli özellikleri olarak nitelendirdiği 

görülmüştür. 

  
(a)                                                                               (b) 

Şekil 3. (a) Kimya, (b) Fen bilgisi öğretmen adaylarının deney videosunda önemli buldukları 

özelliklerin frekansı 
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3.2. Öğretmen Adaylarına Göre Deney Videosunda Yer Alan Önemli Olmayan 

Özellikler 

Çalışmaya katılan 31 kimya öğretmen adayının verdiği toplam 33 cevaptan 4’ü (%12) 

deneysel kanıtlar,  21’i (%68) deney tasarımı ve 8’i (%24) video tasarımı ile ilgili görüş içerirken, 4’ü 

deney videosunda önemli olmayan bir özellik bulunmadığı yönündedir. Fen bilgisi öğretmen 

adaylarının videonun önemli olmayan özellikleri için sıraladığı 31 cevap incelendiğinde bu cevapların 

7’sinin (%23) deneysel kanıtlar, 24’ünün (%77) deney tasarımı ile ilgili görüş içerirken, 2 kişi deney 

videosunda önemli olmayan bir özellik bulunmadığını belirtmiştir. Şekil 4’de kimya ve fen bilgisi 

öğretmen adaylarının deney videosunda yer alan ancak önemli bulmadıkları özelliklerin frekansı 

verilmektedir. 

 

 

 

 

 

    

(a)                                                                               (b) 

Şekil 4. (a) Kimya, (b) Fen bilgisi öğretmen adaylarının deney videosunda önemli bulmadıkları 

özelliklerin frekansı 

 

3.3. Öğretmen Adaylarına Göre Deney Videosunda Yer Alan Deneysel Kanıtlar ile 

Desteklenen Özellikler 

Kimya öğretmen adaylarının verdiği toplam 54 cevaptan 27’si (%50) katı birikimini, 18’i 

(%33) elektrik iletkenliğini, 6’sı (%11) renk değişimini deneysel kanıtlarla desteklenen özellikler 

olarak belirtmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının verdiği toplam 41 cevaptan 13’ü (%32) katı 

birikimini, 19’u (%46) elektrik iletkenliğini, 5’i (%12) renk değişimini deneysel kanıtlarla desteklenen 

özellikler olarak belirtmiştir. 

  
(a)                                                                               (b) 

Şekil 5. (a) Kimya, (b) Fen bilgisi öğretmen adaylarına göre deney videosunda yer alan deneysel 

kanıtlar ile desteklenen özelliklerin frekansı 
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3.4. Öğretmen Adaylarına Göre Deney Videosunda Yer Alan Deneysel Kanıtlar ile 

Tutarsızlık Gösteren Özellikler 

Kimya öğretmen adaylarının verdiği toplam 27 cevaptan 19’u (%70) deneysel kanıtların 

kendisini deneysel kanıtlar ile tutarsız olarak nitelendirirken, 5’i (%19) deney tasarımı, 3’ü (%11) 

video tasarımı ile ilgili tutarsızlıklar olduğu yönünde görüş bildirmiş, 7 kişi ise videoda deneysel 

kanıtlarla ilgili özelliklerin deneysel kanıtlar ile tutarsız olduğunu belirtmiştir. Çalışmaya katılan fen 

bilgisi öğretmen adaylarının verdiği toplam 13 cevaptan 4’ü (%31) gözlediği deneysel kanıtların, 8’i 

(%62) deney tasarımının, 1’i (%7) ise video tasarımının beklenen deneysel kanıtlar ile tutarsız olduğu 

yönünde görüş bildirmiştir. 

  
(a)                                                                               (b) 

Şekil 6. (a) Kimya, (b) Fen bilgisi öğretmen adaylarına göre deney videosunda yer alan deneysel 

kanıtlar ile tutarsızlık gösteren özelliklerin frekansı. 

 

3.5. Öğretmen Adaylarına Göre Deney Videosunda Yer Alan Deneysel Kanıtlar ile 

Desteklenmeyen Özellikler 

Bu tema için kimya öğretmen adaylarının verdiği cevaplar incelendiğinde, toplam 41 cevaptan 

20’sinin (%49) deneysel kanıtlar, 9’unun (%22) deney tasarımı ve 12’sinin (%29) video tasarımı ve ile 

ilgili görüş içerdiği görülmüştür. Fen bilgisi öğretmen adaylarının bu tema için verdiği toplam 23 

cevap incelendiğinde ise bu cevapların 2’sinin (%9) deneysel kanıtlar, 13’ünün (%57) deney tasarımı 

ve 8’inin (%35) video tasarımı ile ilgili görüş içerdiği görülmüştür. 

  
(a)                                                                               (b) 

Şekil 7. (a) Kimya, (b) Fen bilgisi öğretmen adaylarına göre deney videosunda yer alan deneysel 

kanıtlar ile desteklenmeyen özelliklerin frekansı. 
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışma bulgularına göre, kimya ve fen bilgisi öğretmen adaylarının izledikleri deney 

videosunda yer alan deneysel kanıtları tayin etmekte ve tanecik düzeyi ile ilişkilendirmede zorluklar 

yaşadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının büyük bir kısmının deneysel kanıt olarak 

sadece katı birikmesini belirttikleri, çözeltideki renk değişimini sadece 3 öğretmen adayının deneysel 

kanıt olarak nitelendirdiği görülmüştür. Alan yazındaki çalışmalar (Garnett ve Treagust, 1992; 

Brandriet ve Bretz, 2014) ile paralel olarak, çoğu öğretmen adayının elektrik iletkenliğini anlamakta 

zorlandıkları, deneysel kanıt olarak sunmamalarının yanı sıra deney videosunun deneysel kanıtlarla 

tutarsız ve desteklenmeyen özelliği olarak belirtmeleri dikkat çekmiştir.  

Bu bulgular ışığında, kimyasal kavramların tam olarak anlamlandırılabilmesi için kullanılan 

görsel materyallerin öğrenciler tarafından sorgulanması ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi, 

öğrencilerin farklı gösterim düzeylerini ilişkilendirilmesine ve üst-görselleştirme becerilerinin 

gelişmesine katkıda bulunacağı öngörülmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde her ne kadar dijital teknolojiler eğitim ortamlarını etkilese de ders kitapları halen öğretim 

sürecinin en önemli araçlarıdır. Türkçe dersine ilişkin öğrencilerin kazanması gereken bilgi ve beceriler ders 

kitaplarında yer alan metinler aracılığıyla verilmektedir. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programında, Türkçe ders 

kitaplarında yer alan metinler bilgilendirici, hikâye edici ve şiir türünde olmak üzere üç başlık altında ele 

alınmıştır. Türkçe öğretiminde metinler sadece birer araçtır. Ancak nitelikli bir öğretim için de bu metinlerin 

kaliteli olması gerekmektedir. Bir metnin kalitesini belirleyen en önemli unsurların başında yapı unsurlarını 

taşıması gelmektedir. Hikâye edici metinler ve bilgilendirici metinler farklı yapılardadır. Hikâye edici metin 

yapılarında; sahne, ana ve yardımcı karakterler, problemin başlangıç aşaması, problem, problemi çözme çabaları, 

sonuç, tepki ve ana fikir elementleri yer almaktadır. Bilgilendirici metinlerde ise tek bir yapı yoktur. 

Bilgilendirici metinler tanımlama, sıralama, karşılaştırma-kıyaslama, sebep-sonuç ve problem çözme 

yapılarından oluşmaktadır. Bu metinlerde en önemli yapı unsurları; yardımcı fikirler, konu, yazarın amacı ve ana 

fikirdir. Metinlerin yapı unsurlarının bilinmesi okuduğunu anlama, özetleme ve metin üretme becerilerini olumlu 

yönde etkilemektedir. Bir metin gerekli yapı unsurları taşımazsa veya bu unsurlardan bazıları eksik olursa, 

metnin anlaşılırlığı etkilenmekte ve metin öğretim amacına hizmet etmemektedir. Bu araştırmanın amacı ilkokul 

dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarında bulunan metinlerin yapı unsurlarının incelenmesidir. MEB tarafından 

hazırlanan İlkokul 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki hikâye edici ve bilgilendirici metinler incelenmiş, şiirler 

çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Araştırma betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

verileri Akyol’un (2006) belirttiği Hikâye Edici ve Bilgilendirici Metin Yapılarını Değerlendirme Formu 

aracılığıyla incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda hem hikâye edici hem de bilgilendirici metinlerde yapı unsurlarının bazılarının 

bulunmadığı görülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: ders kitabı, bilgilendirici metin, hikâye edici metin, metin yapı unsurları. 
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GİRİŞ 

21. Yüzyılın getirilerinden olan teknolojik değişimler eğitim ortamına da yansıyarak sınıflara 

farklı teknolojik öğretim materyallerinin girmesine yol açmış fakat ders kitaplarının eğitim 

öğretimdeki yerini korumasına engel olamamıştır (Temizyürek & Delican, 2016). Ders kitapları, 

hazırlanan programlarda bulunan hususlara ilişkin bilgiyi sistematik, sıralı ve kademeli bir şekilde 

sağladığı için, diğer gelişmiş öğretim materyallerine karşın öğretmen ve öğrencilerin ana kaynağı, 

vazgeçilemeyen öğretim aracı olma yerini korumuştur (Kolaç, 2003, s. 106).  Gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde en önemli öğretim materyalleri olarak ders kitaplarını kullanmaktadırlar (Semerci, 

2014). Öğrencinin düzeyine göre bilişsel ve duyuşsal becerilerle süslenmiş etkili metinlere dayalı, 

öğretim programlarının temelindeki amaçlara uygun hazırlanan materyallerdir (Çeçen & Çiftçi, 2007). 

Diğer dersler gibi Türkçe dersinde de kullanılan ana materyal ders kitabıdır. Türkçe ders kitabının asıl 

hedefi öğrencilere anadil bilincini oluşturmak ve anadilini en iyi şekilde kullanmasına yardımcı 

olmaktır (Solak & Yaylı, 2009).Ders kitapları hedeflenen amaçlara ve öğretim programlarının 

kazanımlarına ulaşmak için metinleri kullanır. Metinler amaçları gerçekleştirmek için birer araçtır 

(Aytaş, 2006). İncelenen Türkçe ders kitabında 8 temada yer alan toplam 40 metin, türleri açısından üç 

ana başlık altından toplanmıştır: Bilgilendirici, hikâye edici, şiir (Türkçe Dersi Öğretim Programı, 

2018). Bu çalışma ilkokul dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin yapı unsurlarının 

incelenmesini ele aldığından öğretim programında belirtilen metin türlerinden bilgilendirici ve hikâye 

edici metin türleri esas almıştır.  

Amaç 

Çocuklar için yazılmış metinlerin yapı unsurlarının tamamını bulundurması, çocukların 

metinleri anlamasını kolaylaştırır (Doyumgaç, 2016). Bu nedenle Türkçe ders kitabında bulunan 

metinler de çocukların anadilini öğrenmesi, Türkçe’yi sevmesi ve okuduğunu anlama becerileri için 

kullanılan en önemli araçlardandır (Solak S. , 2009). Bu çalışmanın amacı, Talim ve Terbiye kurulu 

tarafından belirlenmiş ilkokul dördüncü sınıf Türkçe ders kitabında bulunan bilgilendirici ve hikâye 

edici metinlerin yapı unsurlarını incelemektir. Bu amaç çerçevesinde şu sorulara cevap aranmaktadır: 

1. Dördüncü sınıf Türkçe ders kitabında bulunan hikâye edici metinlerin yapı unsurları 

nasıldır? 

 2. Dördüncü sınıf Türkçe ders kitabında bulunan bilgilendirici metinlerin yapı unsurları 

nasıldır? 

Önem 

Ders kitapları ve içerisinde bulunan metinler eğitim öğretim faaliyetlerinde sıklıkla kullanılan 

materyallerdir. Bir öğrencinin temel dil becerileri ve okuduğunu anlama becerisi metinler aracılığıyla 

sağlanabilir. Öğrencide okuma sevgisi uyandıran, temel dil ve anlama becerileri geliştirmesini 

sağlayan bu metinlerinin en nitelikli örnekleri ders kitaplarında bulunmalıdır (Solak S. , 2009). Ders 

kitabında bulunan metinlerin yapı unsurlarının incelenmesini amaç edinen bu araştırma ileride ders 

kitaplarında kullanılacak metinlerin seçiminde yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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 Sınırlılıklar 

Bu çalışma 2018-2019 öğretim yılında Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 4. sınıflara 

okutulmasına karar verilen Türkçe ders kitabıyla sınırlıdır. İlköğretim 4. sınıf Türkçe ders kitaplarında 

bulunan hikâye edici ve bilgilendirici metin türlerini kapsamaktadır.  Şiirler farklı bir tür olarak ele 

alındığından çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Dinleme/izleme metinleri araştırmaya 

alınmamıştır. 

Metin Yapısı 

Metinler, birbirini takip eden, ardışık ve uyumlu bütünler oluşturan cümlelerdir. Bu ardışıklık 

tesadüf değil aksine kasti olarak belirli bir sıra takip ederek yapılmıştır (Taşıgüzel, 2004). Metindeki 

bilgiler, metnin yazarı tarafından bu ardışık sıra temel alınarak çerçevelenmiş bir yapı içinde gösterilir. 

Yazar bu sunumda metin yapısının üç unsurunu kullanır (Temizkan & Atasoy, 2017, s. 211). Bu 

unsurlar küçük yapı, büyük yapı ve üst yapı olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır (Tiryaki & 

Coşkun, 2011, s. 64). Küçük yapı metin içerisindeki cümleler ve cümleler arası anlamsal ve dilbilgisel 

ilişkilerini ifade eder (Ülper , 2008, s. 9). Büyük yapı ise cümleler ve paragraflardan oluşan metnin 

tamamının anlamsal olarak uyumlu ve tutarlı olmasını inceler (Çoban & Karadüz, 2015). Üst yapı bir 

metinde metnin türüne göre bulunması gereken unsurları belirtir (Çoşkun, 2005). Dolayısıyla üst yapı 

yazar tarafından seçilen metnin anlam boyutu ile değil tür boyutu ile ilgilidir. Yazara fikirlerini uygun 

bir şekilde ifade etmesine yardımcı olurken okuyucuya da sistemli bir şekilde düzenlenmiş akış sağlar 

(Tiryaki & Coşkun, 2011). Seçilen metin türüne göre özellikler barındırır (Küreci Songül & Özden, 

2017). Bu durum tür açısından bir metni diğer metinden ayırmayı sağlar (Çeçen, İlköğretim 6-8.Sınıf 

Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâye Türü Metinlerin Hikâye Haritası Yöntemine Göre İncelenmesi, 

2010). Bu sebeple hikâye edici metinlerin yapı unsurları farklı bilgilendirici metin yapı unsurları 

farklıdır. 

Hikâye Edici Metinler 

Geniş boyutlu, her zaman gelişme gösteren, yeni çeşitleri ortaya çıkan ve hemen hemen 

kronolojide insanlık tarihiyle yaşıt olan bir türdür (Başaran & Akyol, 2009, s. 13). Her yaştan insana 

hitap etmesine karşın çocuklar için daha mühim bir tür olduğundan gerekli becerileri kazandırmada 

hikâye edici metinler çok önemlidir (Aytaş, 2006). Hikâye edici metinler genellikle çocukların küçük 

yaşlarda karşılaştıkları, içinde yaşadıkları toplumun değerlerini aktarmada önemli kabul edilen 

aracılardır. Çocuğun kelime dağarcığının gelişmesini sağlayarak dil kullanımı geliştirir (Akyol, 2006). 

İçeriği sebebiyle çocuklar için ilgi çekicidir. Diğer metin türlerine göre hikâye edici metinleri anlamak 

ve hatırlamak daha kolaydır (Baştuğ & Keskin, 2013).Bunlara ilaveten; yorum yapma, organize etme, 

hatırlama ve problem çözme gibi olanaklar sağlayan metinleridir (Temizyürek & Delican, 2016, s. 

843). Bizi olduğumuz yerden uzaklaştırarak düş âlemlerine dalmamızı ve hayal dünyamızı 

geliştirmemizi sağlar (Güneş, 2013). Hikâye edici metinler kolay hatırlanabilir, karşılaşılan sorunlara 

farklı çözüm yolları bulabilmemizi sağlar ve bireye deneyim kazandırır (Şahinli, 2008). Çocukların 

okumaya ilgilerini arttırır ve duyuşsal yönden gelişmelerini sağlar (Sönmez, Çevik, & Solak, 2015). 

Bu tür metinlerin gerekli olan tüm yapı unsurlarını içinde barındırması çocukların karşılaştığı metinleri 

daha kolay anlamasını sağlar (Doyumgaç, 2016).  Bu sebeple ders kitaplarında yer alan bu türün tüm 

yapı unsurlarını bulundurması gerekmektedir. 
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Hikâye Edici Metinlerin Yapı Unsurları 

İnsanlık tarihinde yüzyıllardır kullanılan hikâye, zamana ve kültürlere göre birtakım 

farklılıklar gösterse de metin yapı unsurlarını en net biçimde sunan ve bu unsurların en somut şekilde 

tespit edilebilmesine imkân veren bir türdür (Çoşkun, 2005). Hikâye edici metinler tipik olarak 

hiyerarşik bir yapıya sahiptir (Sallabaş, 2008, s. 195).  

Bu hiyerarşik yapılar ve bu yapılar arasındaki mantıksal ilişkiler hikâyelerin yapı unsurlarını 

oluşturur. Stein ve Gleen’ in hikâye yapı unsurları:  

1. Karakterlerin ve mekânın durumunu betimleyen dekor unsurunu,  

2. İçsel bir cevaba yol açacak olan başlatıcı olay unsurunu,  

3. Karakterde meydana gelen ruhsal durumu anlatan cevap unsurunu,  

4. Karakterin gerçekleştirmek için belirlediği amaçlardan oluşan plan unsurunu,  

5. Oluşturduğu amaçları gerçekleştirebilmek için yaptığı eylemler girişim unsurunu, 

6. Karakterin yaptığı girişim sonucunda amacına ulaşıp ulaşamadığını ifade eden doğrudan 

sonuç unsurunu  

7. Karakterin sonuca nasıl tepki verdiğinin gösterildiği tepki unsuru bölümünden oluşur 

(Özmen, 1999, s. 109-110). 

Akyol (2006) tarafından hikâye edici metinlerin yapı unsurları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

1.Sahne ve zaman: Hikâyedeki olayın ne zaman ve nerede gerçekleştiği açıklanır. 

2.Ana ve yardımcı karakterler: Hikâyede görev alan ana karakter ve yardımcı karakterlerin 

tanıtıldığı kısımdır.  

3.Başlangıç olayı: Olayın, problemin başladığı aşamadır. 

4.Problem:  Hikâyedeki asıl sorundur. 

5.Problem çözme teşebbüsleri: Ana ve yardımcı karakterlerin problemi çözmek için 

kullandıkları yollardır. 

6.Sonuç: Hikâyedeki karakterlerin uyguladıkları çözüm teşebbüslerine göre olayın nasıl 

sonuçlandığı ortaya koyulur. Olumlu veya olumsuz olabilir. 

7.Ana fikir: Hikâyeden ne türlü bir ibret alınması gerektiğini gösterir. Genelde üst düzey 

düşünme yollarının işe koşulmasıyla bulunur. 

8.Tepki: Hikâyede tepkinin iki boyutu vardır. Birincisi hikâyedeki ana karakterin olayın 

çözüm şekline verdiği olumlu ya da olumsuz tepkilerdir. İkincisi ve önemlisi olan ise öğretmenin 
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verdiği tepkidir. Öğretmenin tepkisi, metnin kullandığı dilin çocuklarının düzeyine uygunluğu 

açısından değerlendirip vereceği tepkiden ibarettir (Akyol, 2006, s. 150) 

Hikâye edici metinlerin yapı unsurlarının belirlenmesinde farklı kişiler konuya farklı 

açıklamalar getirmiş olsalar da sonuç olarak değindikleri ortak noktalar vardır. Bu sebeple hikâye edici 

metinlerin yapı unsurlarının incelenmesi için Akyol(2006) tarafından belirtilen metin yapı unsurları 

temel alınmıştır. 

Bilgilendirici Metinler 

Bilgilendirici metinlerde amaç ilgili konu hakkında bilgi sağlamak veya konu hakkında 

açıklama yapmaktır. Bu sebeple kullanılan dil açık, sade ve anlaşılır olmalıdır (Güneş, 2013).  

Bilgilendirici metinlerde yaratıcılık ve kurgu bulunmaz. Genel olarak anlatımlar dolambaçsızdır ve 

tarz derdi taşımaz (Başaran & Akyol, 2009). Metin yapı unsurlarının türe özgü olması sebebiyle 

hikâye edici metinlerden farklı olarak bilgilendirici metinlerde farklı yapı unsurları kullanılmaktadır. 

Bu tür metinlerde üzerinde uzlaşılmış belli bir kategorileşme olmamasına rağmen; tanımlama, 

kronolojik, karşılaştırma ve kıyaslama, sebep-sonuç ilişkisi, problem çözme’ den oluşan beş başlık 

altında kategorize edilmiştir (Akyol, 2006). Bilgilendirici metinler bu beş yapı unsuruna ek olarak; 

konu, başlık, ana fikir ve yardımcı fikir gibi unsurları içinde barındırır. Metinler ele alınırken bu 

unsurlara dikkat edilmelidir (Sulak, 2014).Hikâye edici metinlere göre anlaşılması görece zor kabul 

edilen bilgilendirici metinlerin anlaşılabilmesi için öğrencilerin kullanılan yapıları bilmesi önemlidir. 

Bu sebeple öğretmenler, öğrencilerini metin yapıları hakkında bilgilendirmelidir. Yapılan 

araştırmalarda, metin yapıları hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerin metinleri daha iyi anladıkları ve 

hatırladıklarını ortaya koymuştur (Karakuş Tayşi, 2007, s. 63) 

YÖNTEM 

Bu kısımda araştırmanın yöntemi, araştırmanın çalışma materyali, verilerin toplanması ve 

verilerin analiz sürecine yer verilmektedir. 

Araştırmanın Modeli 

İlkokul 4. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinlerin yapı unsurlarının incelenmesini 

amaçlayan bu araştırmanın modeli betimsel tarama modelindedir. Tarama araştırmaları var olan 

durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan bir modeldir (Büyüköztürk, 2018). 

Evren ve Örneklem 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında 

ders kitabı olarak kullanılmasına karar verilen 4.sınıf Türkçe ders kitabı bu çalışmanın evrenini 

oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı metinlerin yapı unsurlarını incelemek olduğundan bilgi açısından 

elverişli ve zengin metinlerin seçilmesi için amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu sebeple 

araştırmanın örneklemini Türkçe ders kitabında tespit edilen hikâye edici ve bilgilendirici 23 metin 

oluşturmaktadır. 
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Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri Akyol’un (2006) belirttiği Hikâye Edici ve Bilgilendirici Metin Yapılarını 

Değerlendirme Formu aracılığıyla incelenmiştir. 

Hikâye Edici Metinlerin Yapı Unsurlarını Değerlendirme Formu 

Form, hikâye edici metin türlerinin yapı unsurlarını incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Form 

Akyol (2006, s.150) tarafından geliştirilen hikâye yapı unsurları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu 

amaçla hazırlanan formda, sahne, ana karakter ve yardımcı karakter, başlangıç olayı, problem, 

problemin çözüm teşebbüsleri, sonuç, ana fikir ve tepki boyutlarına yer verilmiştir. Hazırlanan form 

Ek2’ de sunulmuştur. 

Bilgilendirici Metinlerin Yapı Unsurlarını Değerlendirme Formu 

Form, bilgi verici metin türlerinin, yapı unsurlarını incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Form 

Akyol (2006, s.172) tarafından ortaya konulan bilgi verici metinlerin yapı unsurları dikkate alınarak 

oluşturulmuştur. Oluşturulan formda, metin türleri (tanımlama, kronolojik sıralama, karşılaştırma ve 

kıyaslama, sebep sonuç, problem çözmeye dayalı metinler), yazarın amacı, konu, ana fikir ve yardımcı 

fikir başlıkları yer almaktadır. Form Ek3’te sunulmuştur. 

 Verilerin Analizi 

 Ders kitabında bulunan metinler araştırmacı tarafından okunup türleri belirlenmiştir. Metinler 

hikâye edici, bilgilendirici ve şiir olmak üzere üç türe ayrılmış ve şiir türü çalışma kapsamı dışında 

bırakılmıştır. Hikâye Edici Metinlerin Yapı Unsurlarını Değerlendirme Formu ve Bilgilendirici 

Metinlerin Yapı Unsurlarını Değerlendirme Formu’nda yer alan ölçütlerin metinlerde var olup 

olmadığı incelenmiştir ve araştırmacı tarafından kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde 

frekans, yüzde, aritmetik ortalama kullanılmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde verilerden elde edilen analiz sonuçları ve sonuçlarla ilişkili yorumlara yer 

verilmektedir. 

Birinci Alt Probleme Ait Bulgu ve Yorumlar 

Dördüncü sınıf Türkçe ders kitabında bulunan hikâye edici metinlerin yapı unsurları nasıldır? 

Şeklinde oluşturulan birinci alt probleme ilişkin olarak elde edilen verilerin dağılımı Tablo 1’de 

verilmiştir. 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1224 

Tablo 1: İlkokul 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Hikâye Edici Metinlerin Yapı Unsurlarına 

Ait Değerlendirme Sonuçları 

Hikaye Yapı Unsurları Var Yok 

F % f % 

Sahne 10 %84 2 %16 

Ana Karakter 12 %100   -     - 

Problemin Başlangıcı 8 %75 4 %25 

Problem 8 %75 4 %25 

Problem Çözme Teşebbüsleri 6 %50 6 %50 

Sonuç 5 %41.5 7 %58.5 

Ana Fikir 7 %58.1 5 41.9 

Tepki 4        %33.6 8 %66.4 

 

Araştırma bulgularına göre “sahne” unsuru hikâye edici metinlerin %84’ünde bulunmaktadır. 

Sahne unsurunda hikâyedeki olayın ne zaman ve nerede gerçekleştiği açıklanır (Akyol, 2006). 

Araştırma bulgularına göre “ana karakter” yapı unsurunun tüm hikâye edici metinlerde 

bulunduğu görülmüştür. Ana karakter insan veya başka bir varlık olabilir. Bu sebeple hikâyelerin 

çoğunda ana karakter unsurunun bulunması gerekmektedir (Solak S. , 2009). 

Araştırma bulgularına göre Türkçe ders kitabında yer alan hikâye edici metinlerin %75’inde 

“problemin başlangıcı” unsuru bulunmaktadır. Hikâye edici metinlerde problem başlangıcı olayların 

bir bütünlük içerisinde olmasını sağlar (Güneş, 2013). Bu sebeple hikâyelerin bu yapı unsurunu 

bulundurması beklenir. 

Araştırma bulguları, “problem” yapı unsurunun ele alınan metinlerin %75’inde olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte metinlerin %25’inde bu unsur bulunamamıştır. Hikâye edici 

metinlerde bu unsurun olmaması sonuç unsurunun da eksik olacağını göstermektedir (Akyol, 2006). 

Tablo 1 incelendiğinde ele alınan metinlerin %50’sinde “problem çözme teşebbüsü” 

unsurunun olduğu %50’sinde ise bu unsura rastlanmadığı görülmektedir. Bulgulara bakıldığında 

incelenen metinlerin tamamında ana karakter unsurunun, %75’inde problem unsurunun olmasına 

rağmen problem çözme teşebbüsü hikâyelerin yarısında kullanılmamıştır. Bu durum hikâyelerdeki ana 

karakterlerin problemi çözmek için teşebbüste bulunmadığı söylenebilir. 

Araştırma bulgularına bakıldığında Türkçe ders kitabında yer alan hikaye edici metinlerin 

%41.5’inde “sonuç” unsurunun bulunduğu, %58.5’inde ise sonuç unsurunun bulunmadığı tespit 

edilmiştir. Bu bulgular dışında hikâyelerde ele alınan problemlerin sonuca ulaştırılmadı, çözülmediği 

söylenebilir. 

Tablo 1’e bakıldığında hikaye edici metinlerin %58.1’inde “ana fikir” bulunduğu, %41.9’unda 

ise ana fikir bulunmadığı görülmektedir. Hikâye edici metinlerin okuyucuya vereceği bir mesaj 

olmalıdır (Akyol, 2006). Ana fikri olmayan metinlerin hikâye edici metin özelliği taşımamaktadır. Bu 

sonuca göre ele alınan metinlerin %41.9’unun hikaye edici metin özelliği taşımadığı söylenebilir. 

Araştırma bulgularına göre hikaye edici metinlerin %33.6’ sında “tepki” unsurunun bulunduğu 

fakat %66.4’ünde ise tepki unsurunun yer almadığı görülmektedir(Tablo 1). Bu sonuç hikâye edici 

metinlerde tepki unsurunun dikkate alınmadığını göstermektedir. 
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 İkinci Alt Probleme Ait Bulgu ve Yorumlar 

Dördüncü sınıf Türkçe ders kitabında bulunan bilgilendirici metinlerin yapı unsurları nasıldır? 

Şeklinde oluşturulan ikinci alt probleme ilişkin olarak elde edilen verilerin dağılımı Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2: İlkokul 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Bulunan Bilgilendirici Metinlerin Yapı Unsurlarına 

Ait Değerlendirme Sonuçları 

METİN TÜRÜ 
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Var 9 2    - - - 8 9 7 

% %81.81 %18.19 - -  - %79.2 %89.1 %69.3 

Yok - - - - - 3 2 4 

% - - - - - %20,8 %10.9 %30.7 

 

Tablo 2 incelendiğinde dördüncü sınıf Türkçe ders kitabında bulunan metinlerin %81.81’i 

tanımlama, %18.19’u ise kronolojik sıralama türündedir. Ders kitabında karşılaştırma, sebep-sonuç ve 

problem çözme türünde bilgilendirici metinlere yer verilmemiştir.  

İncelen metinlerin %79.2’sinde yazarın amacının olduğu, %89.1’inde konunun bulunduğu ve 

%69.3’ünde ana fikrin bulunduğu görülmektedir(Tablo 2). Ana fikrin bazı metinlerde yazarın amacını 

karşılamadığı söylenebilir.  

Bu bulgular ışığında verilere göre 4. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alam bilgilendirici 

metinlerin en çok tanımlama türünde yer verildiği söylenebilir. Bu durum bize metinlerin dengeli 

seçilmediğini ve bu sebeple dengeli yer almadığı söylenebilir. Fakat öğrencilerin metinlerin her türü 

ile karşılaşmalıdırlar (Akyol, 2006;Güneş, 2013). Metinlerin çoğunda (%79.1) yazarın amacı 

bulunmuş fakat geri kalan kısmında (%20.8) metni yazarın hangi amaçla yazdığı tepit edilememiştir. 

İncelenen metinlerin %69.3’ ünde ana fikir bulunurken %30.7’sinde ana fikir bulunmamaktadır. Bilgi 

almak amacıyla okunan bilgilendirici metinlerin ana fikrinin eksik ya da hiç olmaması bu metinlerin 

bilgilendirici türde olmadığını göstermektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İlkokul 4.sınıf Türkçe ders kitabında bulunan metinlerin yapı unsurlarının incelenmesini 

amaçlayan bu araştırmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

İlkokul 4. Sınıf Türkçe ders kitaplarında bulunan hikâye edici metinlerin tamamında “ana 

karakter” yapı unsuru bulunmaktadır. Metinlerin %84’ünde sahne unsuru, 575’inde “problem 

başlangıcı” unsuru, %75’inde “problem” unsuru, %50’sinde “problem çözme teşebbüsleri” unsuru, 

%41,5’inde “sonuç” unsuru, %58.1’inde “ana fikir” unsuru, %33.6’sında “tepki” unsuru 

bulunmaktadır. Tespit edilen hikaye edici metin yapı unsularına bakıldığında en çok kullanılan yapı 

unsuru (%100) ana karakter iken en az kullanılan yapı unsuru (%33.6) tepki olmuştur. 
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İlkokul 4. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan bilgilendirici metinlerin %81.81’i tanımlama 

türünde, %18.19’u kronolojik sıralama türünde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bilgilendirici 

metin türlerinden olan karşılaştırma, sebep-sonuç ve problem çözme türlerine yer verilmemiştir. Bu 

bulgular neticesinde ders kitabında yer alan bilgilendirici metinlerin eşit dağılım göstermediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

İlkokul 4. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan bilgilendirici metinlerin %79.2’sinin yazarın 

amacını belirttiği, %89.1’inin konuya ,%69.33’ünün ana fikre yer verdiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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ÖZET 

Bir okulda işe koşulan uygulamaların başarısında en önemli sorumluluk öğretmenlere düşer. Bu 

sorumluluğu alma sürecinde ise okulda çalışan öğretmenler ile aynı branş öğretmenleri arasında etkin bir bağın 

kurulmasına; katılımcı bir yaklaşımla birlikte çalışmalarını daha fazla teşvik eden ortamların oluşturulmasına 

ihtiyaç vardır. Bu amaca hizmet eden; branş öğretmenlerinin öğretim programının uygulanma ve eğitim 

faaliyetlerinin yürütülme sürecine yönelik birlikte karar alacakları ve sahip oldukları deneyimleri birbirleriyle 

paylaşacakları toplantılar okullarda belli aralıklarla yapılmaktadır. Zümre Öğretmenler Kurulu (ZÖK) 

toplantıları olarak bilinen bu kurullarda eğitim ve öğretim programlarında paralellik sağlanması, öğrencilerin 

ders araçlarından ve okulun fiziksel imkanlarından planlı bir şekilde yararlandırılması, ödevlerin 

değerlendirilmesi, dersin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler gibi benzeri konularda bir 

takım kararlar alınmaktadır. Benzer şekilde bu toplantıların, branş öğretmenleri arasındaki karşılıklı ilişkilerin 

kuvvetlendirilmesine, eğitimde başarının yakalanması için ortak kararların alınmasına ve bu kararların sistemli 

bir şekilde uygulanıp değerlendirilmesine hizmet etmesi beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi dersi 

zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının ilgili konu alanının öğretimine yönelik yansımalarını 

incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımı kapsamında doküman incelemesi kullanılarak toplanan veriler, 2018-

2019 Eğitim-Öğretim Yılında Rize İl ve İlçe Merkezinde yer alan ortaokullardan temin edilmiştir. Bu bağlamda 

toplamda 25 ortaokulda dönem başında yapılan fen zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanakları başlıca veri 

kaynağı olarak kullanılmıştır. Veriler, Küçük, Ayvacı ve Altıntaş (2003) tarafından yapılan bir çalışmadaki on 

iki ölçütten oluşan betimsel analiz şeması kullanılarak analiz edilmiştir. Bu süreçte toplanan tutanaklar 

birbirinden bağımsız olarak her iki araştırmacı tarafından da 5’li likert tipinde bir dereceleme ölçeği kullanılarak 

puanlanmış ve sonrasında karşılaşılan az sayıdaki çelişki birlikte çalışmayla çözülmüştür. Bu çalışma sonucunda, 

kurul tutanaklarındaki birçok ifadenin yüzeysel olduğu ve ne şekilde uygulanıp değerlendirileceklerinin açıkça 

belirtilmediği ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, toplantılarda alınan kararların birçoğunun kâğıt üzerinde kaldığını ve 

uygulanmadığını düşündürmekte olsa da bu durumun etraflıca araştırılması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Zümre Öğretmenler Kurulu, İlköğretim Okulları, Eğitim ve Öğretim Uygulamaları 
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1.GİRİŞ 

Bir okulda işe koşulan uygulamaların başarısında en önemli sorumluluk öğretmenlere düşer. 

Bu sorumluluğu alma sürecinde ise okulda çalışan öğretmenler ile aynı branş öğretmenleri arasında 

etkin bir bağın kurulmasına; katılımcı bir yaklaşımla birlikte çalışmalarını daha fazla teşvik eden 

ortamların oluşturulmasına ihtiyaç vardır (Çepni ve Küçük, 2002). Bu amaca hizmet eden; branş 

öğretmenlerinin öğretim programının uygulanma ve eğitim faaliyetlerinin yürütülme sürecine yönelik 

birlikte karar alacakları ve sahip oldukları deneyimleri birbirleriyle paylaşacakları toplantılar okullarda 

belli aralıklarla yapılmaktadır. Zümre Öğretmenler Kurulu (ZÖK) toplantıları olarak bilinen bu 

kurullarda eğitim ve öğretim programlarında paralellik sağlanması, öğrencilerin ders araçlarından ve 

okulun fiziksel imkanlarından planlı bir şekilde yararlandırılması, ödevlerin değerlendirilmesi, dersin 

değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler gibi benzeri konularda bir takım kararlar 

alınmaktadır. Benzer şekilde bu toplantıların, branş öğretmenleri arasındaki karşılıklı ilişkilerin 

kuvvetlendirilmesine, eğitimde başarının yakalanması için ortak kararların alınmasına ve bu kararların 

sistemli bir şekilde uygulanıp değerlendirilmesine hizmet etmesi beklenir (Çepni ve Küçük, 2002). 

MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde ise (2003) öğretmenler kurulu 94. madde ile 

düzenlenmiş ve kurulun görevleri aşağıdaki biçimde ifade edilmiştir: 

“Madde 94: Zümre Öğretmenler Kurulu; ders yılı başında, ikinci yarıyıl başında, ders yılı 

sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğunda toplanır. Kurulun toplantı günleri ve gündemi, 

müdür tarafından iki gün önceden yazılı ve imza karşılığı ilgililere duyurulur. İlk toplantıda önceki 

yılın değerlendirilmesi ile yeni öğretim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır. Ders yılı 

içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir, eksiklik ve aksaklıkların 

giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür ve kararlaştırılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda 

öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilir, üst makamlarca ve okul 

yönetimince verilen konular görüşülür ve kararlaştırılır. Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan 

kararlar tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır, katılmayanlar tutanakta 

belirtilir.” 

“Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim  Kurumları Yönetmeliği ’nde ise (2017) Zümre 

Öğretmen Kurulu Madde 111/3. maddeye göre, 

Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında; 

a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve 

uygulamaya yönelik yeni kararların alınması, 

b) Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş 

amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu 

doğrultuda yapılması, 

c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde 

durularak çalışmaların buna göre planlanması, 
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ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin 

işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi, 

d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve 

ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi, 

e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi, 

f) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması, 

g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri 

öğretim materyalinin belirlenmesi, 

ğ) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin 

planlanması, 

h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve 

beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması, 

ı) Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin 

değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle 

ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi, 

i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve 

çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,  

j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde 

katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının 

ders bazında değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülür.” 

Yukarıdaki yönetmelik maddeleri incelendiğinde zümre öğretmenler kurulunun, eğitim ve 

öğretim çalışmalarının plânlama ve değerlendirme organı olduğu söylenebilir. Zümre Öğretmen Kurul 

toplantılarında, bireylerin gelişmesinde ve okulun başarı düzeyinin artmasında, okulun gelişmesine 

yararlı olacağına inanılan hususlar birlikte tartışılır ve tartışılan konular ve kararlar gerekçeleriyle 

birlikte Milli Eğitim Bakanlığa bildirilir. 

2.AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi dersi zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının ilgili 

konu alanının öğretimine yönelik yansımalarını incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımı kapsamında 

doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.  

3.YÖNTEM 

Bu araştırma, 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılında Rize İl ve İlçe Merkezinde yer alan 25 

ortaokullardan toplanan Zümre Öğretmen Kurulu toplantı tutanakları alınarak yapılmıştır. 
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Araştırmanın Tasarlanması 

 Proje, üç aşamada gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin Toplanması 

(a) Rize İl ve İlçe Merkezinde yer alan ortaokulların belirlenmesi. 

(b) 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılında Rize İl ve İlçe Merkezinde yer alan 

ortaokullardan toplanan Zümre Öğretmen Kurulu toplantı tutanakları toplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Veriler, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Rize İl ve İlçe Merkezinde yer alan ortaokullardan 

temin edilmiştir. Bu bağlamda toplamda 25 ortaokulda dönem başında yapılan fen zümre öğretmenler 

kurulu toplantı tutanakları başlıca veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Veriler, Küçük, Ayvacı ve 

Altıntaş (2003) tarafından yapılan bir çalışmadaki on iki ölçütten oluşan betimsel analiz şeması 

kullanılarak analiz edilmiştir. 5’li likert tipinde bir dereceleme ölçeği kullanılarak puanlanmış zümre 

toplantılarında alınan kararların okullardaki eğitim-öğretim uygulamaları ve öğrencilerin başarıları 

üzerindeki yansımalarını değerlendirmek için 14 adet değerlendirme kriteri aranmıştır. Değerlendirme 

kriteri hazırlanarak birbirinden bağımsız olarak her iki araştırmacı tarafından da 5’li likert tipinde bir 

dereceleme ölçeği kullanılarak puanlanmıştır. Elde edilen veriler, soruların her biri için 2018 - 2019 

Eğitim-Öğretim Yılında Rize İl ve İlçe Merkezinde yer alan ortaokullardan toplanan Zümre Öğretmen 

Kurulu toplantı kararlarına bağlı olarak % ve frekans değerleri hesaplanarak analiz edilmiştir. Bu 

ölçek 14 adet maddeden oluşmakta olup, ölçekteki soru maddelerinin derecelendirmesi kesinlikle-öyle-

orta derece-değil-hiç değil şeklinde yapılmıştır. Yapılan çalışmanın analizi 5’li likert tipinde bir 

dereceleme ölçeği kullanılarak puanlanılarak yapılmış olsada analiz sonuçlarının yorumlanması 

yapılırken kesinlikle-öyle derecelendirilmesi evet şeklinde, orta dereceli ise kısmen şeklinde, değil-hiç 

değil derecelendirilmesi ise hayır şeklinde birleştirilmiştir. Ölçek maddelerinin hazırlanmasında, 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 94., 111., maddelerinde ZÖK’ün amaçları, işleyişi ve 

toplantılarda alınacak kararların özellikleri ile ilgili yapılan açıklamaların yanında toplanan ZÖK 

toplantı tutanaklarının analizlerinde belirlenen değerlendirme kriterleri esas kaynak olarak 

kullanılmıştır. 

Güvenirlik Çalışması 

Verilerin analizi aşamasında toplanan tutanaklar birbirinden bağımsız olarak her iki 

araştırmacı tarafından da 5’li likert tipinde bir dereceleme ölçeği kullanılarak puanlanmış ve 

sonrasında karşılaşılan az sayıdaki çelişki birlikte çalışmayla çözülmüştür.  

4.BULGULAR 

Küçük, Ayvacı ve Altıntaş (2003) tarafından yapılan bir çalışmadaki betimsel çerceve 

kullanılarak elde edilen veriler % ve frekans tabloları olarak aşağıda sunulmuştur. 
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Değerlendirme Kriterleri 
Kesinlikle Öyle Orta Derece Değil  

Hiç 

Değil 
 

f % f % f % f % f % 

1.Bir önceki ZÖK toplantı tutanağı 

incelenerek uygulanması planlandığı 

halde uygulanamayan eylem planlarının 

nedenleri üzerinde durulmuş mu? 

0 0 1 4 1 4 8 32 15 60 

2.İlgili dersin öğretim programındaki 

içerik konuları incelenerek, bunların her 

biri için en etkili öğretim yöntem ve 

teknikleri üzerinde durulmuş mu? 

0 0 3 12 2 8 10 40 10 40 

3.Öğrencilerin dönem içindeki başarı ve 

performanslarının ölçülme ve 

değerlendirilmesine ilişkin özel kararlar 

alınmış mı? 

2 8 5 20 7 28 10 40 1 4 

4.Öğrencilere dönem içinde verilecek 

dönem ödevlerinin konusu, ödevlerin 

toplanması ve değerlendirilmesine ilişkin 

ortak kararlara varılmış mı? 

1 4 5 20 9 36 7 28 3 12 

5.Zümre öğretmenleri ile aynı okulda 

çalışan farklı branşlardaki öğretmenler 

arasında nasıl bir işbirliği yapılacağının 

kararı alınmış mı? 

1 4 3 12 8 32 10 40 3 12 

6.Öğretmen-öğrenci-veli ilişkisini 

kuvvetlendirmeye ilişkin önemli 

kararlara yer verilmiş mi? 

1 4 2 8 8 32 3 12 11 44 

7.Uygulama derslerinde kullanılacak 

laboratuvar araç ve gereçleri ile öğretim 

materyallerine karar verilmiş mi? 

0 0 0 0 0 0 0 0 25 100 

8.Bir önceki dönem için öğrencilerin 

başarılı veya başarısız olmalarının 

değerlendirmesi kapsamlı olarak 

yapılmış mı? 

1 4 2 8 2 8 5 20 15 60 

9.Kullanılacak teknolojik araç ve 

gereçlerin isimlerine ve ne şekilde 

kullanılacaklarına karar verilmiş mi? 

0 0 2 8 12 48 1 4 10 40 

10.Laboratuvar uygulamalarının önemi 

ve ne şekilde yapılacağına ilişkin özel 

kararlar alınmış mı? 

0 0 0 0 0 0 16 64 9 36 

11.Branş öğretmenleri arasındaki 

işbirliğinin nasıl yürütüleceğine yönelik 

özel kararlar alınmış mı? 

0 0 1 4 1 4 4 16 19 76 

12.Zümre öğretmenlerinin fen öğretimine 

yönelik pratik bilgilerinin paylaşımına 

yönelik kararlar yer almaktadır. 
0 0 0 0 1 4 0 0 24 96 

13.Özel öğrencilerin tanımlanmasına 

yönelik kararlar var mı? 
1 4 1 4 1 4 9 36 13 52 

14.ZÖK üyelerinin mesleki 

yeterliliklerine  yönelik kararlar var mı? 
0 0 0 0 0 0 0 0 25 100 

 

Bu tablo incelendiğinde; 10.değerlendirme kriterinde “Laboratuvar uygulamalarının önemi 

ve ne şekilde yapılacağına ilişkin özel kararlar alınmış mı?” kısmında,  %0 Kesinlikle, %0 Öyle, %0 

Orta Derece, %36 Değil, %64 Hiç Değil sonuçları ortaya çıkmıştır. 11. değerlendirme kriterinde 

“Branş öğretmenleri arasındaki işbirliğinin nasıl yürütüleceğine yönelik özel kararlar alınmış mı?” 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1235 

kısmında, %0 Kesinlikle, %4 Öyle, %4 Orta Derece, %16 Değil, %76 Hiç Değil sonuçları ortaya 

çıkmıştır.  

Bu tablodan hareketle 10. ve 11. maddelerinde çıkan sonuçlar üzerinde durulmalıdır.  

5.TARTIŞMA VE SONUÇ  

Küçük, Ayvacı ve Altıntaş (2004) tarafından yürütülen “Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı 

Kararlarının Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Üzerindeki Yansımaları” isimli çalışmanın yapıldığı 

süre üzerinden uzun bir zaman geçmiştir ve eğitim paradigmaları üzerinde çok ciddi değişiklikler 

yaşanmıştır ve öğretmenlerin görev, yetki, sorumluluklarında önemli değişikler olmuştur. Bu 

sorumlulukların yerine getirilip, getirilmemesi ile ilgili kanıtlardan bir tanesi ZÖK toplantı 

kararlarıdır. Ama bu kanıtlara ZÖK toplantılarında alınan kararlar neticesinde rastlanmamıştır. Bu 

yaşanan değişiklik doğrultusunda  öğretmenlerin uygulamalarında pozitif bir etkinin yaşanılması 

beklenilmektedir. Yapılan mevcut çalışma doğrultusunda ise ciddi bir anlamda sonuçların negatif 

yönde olduğu tespit edilmiştir.  

Değerlendirme kriterinin 10. maddesinde yer almakta olan “Laboratuvar uygulamalarının 

önemi ve ne şekilde yapılacağına ilişkin özel kararlar alınmış mı?” sorusunda Küçük, Ayvacı ve 

Altıntaş (2004) tarafından yapılan çalışmada %70 evet , %20 kısmen, %10 hayır sonuçları çıkmıştır. 

Mevcut çalışmada ise elde edilen bulgularda %0 evet , %0 kısmen, %100 hayır sonuçları çıkmıştır. 

Fen Bilgisi derslerinde anlatılan konuların öğrenciler üzerinde kalıcılık sağlanmasında ve bu öğrenilen 

bilgilerin günlük yaşamlarında kullanabilmesi için fen derslerinde laboratuvar kullanımı son derece 

önemlidir. Öğrenciler bu yolla psikomotor davranışlarını geliştirmekle birlikte, gözlemlerini 

yorumlama ve problem çözme becerileri gibi  kazanımlar gerçekleştirebilirler (Demir, Böyük ve Koç, 

2011). Mevcut çalışmada çıkan veriler neticesinde ZÖK toplantılarında, 111. madde ilgili kurum 

yönetmeliğinin “ğ” maddesinde ise “Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, 

proje, gezi ve gözlemlerin planlanması” istenilmektedir. ZÖK toplantılarında bu madde kararına 

uyulmadığı tespit edilmiştir. Eğitimde kalıcılığın ve başarının sağlanması için laboratuvar kullanılarak 

yapılan eğitim de öğrenciler daha başarılı olması beklenir. Fen Bilimleri dersi öğretim programında 

2005 yılında yapılan değişiklikle birlikte öğrenme ortamlarında yapılandırmacı öğrenme teorisine 

geçilmiştir. yapılandırmacı öğrenme teorisine göre birey, yeni bilgiyi önceki bilgilerle 

ilişkilendirilerek zihninde kendisi yapılandırılmaktadır. Bu anlamda laboratuvar bireyin bilgiyi 

yaşantıları yoluyla yapılandırıcı önemli öğrenme ortamlarından birisidir. Ancak yapılan çalışmalar 

program değişikliğinden 14 yıl geçmesine rağmen laboratuvarların etkili bir şekilde kullanılmadığını 

göstermektedir (Demir, Böyük ve Koç, 2011). Bu çalışmadan elde edilen veriler de literatürdeki 

çalışmaların sonuçlarını destekler niteliktedir. Ölçekteki  “Laboratuvar uygulamalarının önemi ve ne 

şekilde yapılacağına ilişkin özel kararlar alınmış mı?” ilgili maddeye %100 hayır oranının bulunması 

bunu göstermektedir.  

Değerlendirme kriterinin 11. maddesinde yer almakta olan “Branş öğretmenleri arasındaki 

işbirliğinin nasıl yürütüleceğine yönelik özel kararlar alınmış mı?”  sorusunda Küçük, Ayvacı ve 

Altıntaş (2004) tarafından yapılan çalışmada %10 evet , %40 kısmen, %50 hayır sonuçları çıkmıştır. 

Mevcut çalışmada ise elde edilen bulgularda %4 evet , %4 kısmen, %92 hayır sonuçları çıkmıştır.  

Halbuki  111. madde ilgili kurum yönetmeliğinin “e” maddesinde ise “Diğer zümre veya bölüm 
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öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi” maddesi yer almaktadır. ZÖK 

toplantısında buna değinilmesi istenilmektedir. Bu bağlamda branş öğretmenleri arasında işbirliğinin 

kurulamadığı ortaya çıkmıştır. Küçük, Ayvacı ve Altıntaş, (2004) yılında yapmış olduğu çalışmada da 

aynı branş öğretmenleri arasında eğitim ve öğretim programının uygulanmasını sağlamak ve 

öğretmenlerin okullarda kazandıkları deneyimleri birbirleriyle paylaşmaları beklenilmektedir. Mevcut 

çalışmanın sonucu incelendiği üzere ZÖK toplantılarında branş öğretmenleri arasında işbirliğinin 

olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. “Öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri işbirlikçidir 

çünkü, sıklıkla öğrenme topluluklarına katılmak suretiyle aktif ve interaktif öğrenme deneyimlerini 

vurgulamaktadır. Etkili mesleki gelişim faaliyetleri öğretmenleri fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak 

problem çözme, paylaşma ve tartışma yapma gibi faaliyetler yoluyla mesleki işbirlikleri artmaktadır ” 

(İlğan, 2013). Bu çalışmadan çıkan veriler doğrultusunda ZÖK toplantısına katılan öğretmenlerin 

birbirleriyle mesleki gelişimle ile ilgili  faaliyet, problem çözme, paylaşma yapmadıkları sonucu 

ortaya çıkmıştır. Bunun en büyük kanıtlarından birisi de mevcut çalışmada çıkan analiz sonucu 

değerlendirmedir. “Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının 

belirlenmesi”  ilgili maddeye %92 hayır oranının bulunması bunu göstermektedir.  

Bu veriler her ne kadar, incelenen dönem başı ZÖK toplantı tutanaklarındaki kararların 

okullarda uygulanıp uygulanmadığına yönelik güvenilir sonuçlar ortaya koymuyor olsa bile, incelenen 

tutanaklarda bir önceki ZÖK toplantısında alınan kararların nasıl uygulandığı ve değerlendirildiğine 

yönelik önemli açıklamalara yer verilmemesi ve kararların nasıl uygulandıklarına yönelik etkin şekilde 

planlanmaması, ZÖK toplantı tutanaklarındaki kararların çoğunlukla yüzeysel olduğu ve çoğunlukla 

kağıt üzerinde kaldığını düşündürmektedir. 

6.ÖNERİLER 

Bu araştırmada ortaya konan sonuçlara bağlı olarak aşağıdaki önerilerin yapılmasına karar 

verilmiştir; 

 ZÖK tutanaklarındaki birçok ifadenin yüzeysel olduğu ve ne şekilde uygulanıp 

değerlendirileceklerinin açıkça belirtilmediği ve toplantılarda alınan kararların birçoğunun kâğıt 

üzerinde kaldığını ve uygulanmadığını düşündürmekte olsa da bu durumun etraflıca 

araştırılmalıdır. 

 Öğretmen tarafından hazırlanan tutanaklar da tespit edilen problemlerin nedenleri, 

gerçek anlamda ZÖK toplantısına olan güven noktasında daha nitel araştırmalara ihtiyaç vardır.  
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ÖZET 

Konu alanıyla ilgili yapılan araştırmalarda, bireylerin çok sayıda kavram yanılgısına sahip olduğu ve bu 

yanılgılarının ise değişime karşı oldukça direnç gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Kavram yanılgılarına yol açan  

faktörler arasında, epistemolojik, psikolojik ve pedagojik nedenler yer almakla birlikte, bunların nasıl ortadan 

kaldırılacağı hususu ise konu alan uzmanlarının öncelikli araştırma konuları arasında yer almıştır. Bu amaçla 

kullanılan öğretim materyallerinden biri kavram karikatürleri olarak bilinir. Kavram karikatürleri yapısal 

anlamda çoktan seçmeli bir soruya benzetilebilir; ancak çoğu çoktan seçmeli soruda olmadığı şekilde bir görsel 

uyaran ile konuşma formunda yazılı cümleleri birlikte kullanır. Bu çalışmanın amacı, ısı ve sıcaklık konusuyla 

ilgili ortaokul öğrencilerinde karşılaşılan kavram yanılgılarının ortadan kaldırılmasına yönelik kavram 

karikatürleri tasarlamaktır. Literatür incelemesi sonucunda ısı ve sıcaklık konusuyla ilgili öğrencilerde rastlanan 

kavram yanılgıları arasında yer alan altı yanılgıyı ortadan kaldırabilecek şekilde araştırmacılar tarafından günlük 

yaşam olaylarını da içerecek şekilde toplam altı adet kavram karikatürü hazırlanmıştır. Bu karikatürlerin 

uygulanması için yasal izinler alındıktan sonra, uygulamalar birinci araştırmacı tarafından ve Rize İli Çayeli 

İlçesi Yamantürk Ortaokulu öğrencilerinden seçilen on iki kişilik bir öğrenci grubuyla 2018-2019 eğitim-öğretim 

yılında yürütülmüştür. Uygulamalar, kavram karikatürü destekli çalışma yaprakları şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcı öğrencilerin incelenen konuyla ilgili uygulamanın başında sahip oldukları yanılgılar ile uygulama 

sonundaki değişim açık uçlu sorulardan oluşan bir kavram testiyle ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlardan 

hareketle tasarlanan kavram karikatürlerinin ve yapılan sınıf içi uygulamaların öğrencilerin söz konusu 

yanılgılarının ortadan kaldırılmasında etkili olduğu ortaya çıkmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Isı ve sıcaklık, kavram yanılgısı, kavram karikatürü, fen bilimleri dersi  

ABSTRACT 

In the researches related to the subject area, it is concluded that individuals have misconceptions at the 

very beginning of the concept and that these misconceptions are highly developed over time. Although 

epistemological, psychological and pedagogical reasons are among the leading factors, how to get away from 

this is one of the primary research areas of the experts in the field. This is one of the teaching items that produce 

production. The complex caricature can be likened to a multiple choice question; however, in the multiple choice 

question such a visual stimulus is made together with the written sentences in the form of speech. The aim of this 

study is to design concept cartoons in order to eliminate misconceptions encountered in secondary school 

students about heat and temperature speech. In literature review, terminology and planning related to the subject 

of temperature can be solved the misconceptions of the incidents seen in the field. The students from the 

Yamantürk Secondary School in Çayeli District were held in 2018-2019 education with a group of twelve 

students. Applications, concept caricature clearly tested metered. Based on the results obtained, the concept 

cartoons and the state of the classroom applications are brought to the effectiveness of removing these 

misconceptions. 

Keywords: Heat and temperature, the misguided, the concept of cartoons, science lesson 
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1.GİRİŞ 

Kavram, nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında 

toplayan genel tasarım olarak bilinir. Kavramlar, soyuttur ve gerçek dünyada yoktur. En basit 

anlamda, benzer olan fikirleri, insanları, olayları vs. gruplandırmak için kullanılan bir sınıflamadır.  

Kavram yanılgısı bireyin doğru olarak kabul edip birçok beceriyi sergilemede kaynak olarak 

kullandığı yanlış kavramlar ya da kavramalardır. Kavram yanılgıları rastgele yapılan hatalardan farklı 

özellikler gösterir. Normalde kişi yaptığı hatayı ufak bir uyarı ile fark edebilir ve düzeltebilir. Halbuki, 

belirli bir kavram yanılgısına sahip birey hata yaptığında ve bir başkası tarafından uyarıldığında ilk 

olarak kendini savunur. Kişi tatmin edilmediği takdirde ise bildiğinden asla vazgeçmez.  

Kavramlar; varlıklar, olaylar, insanlar ve düşünceler benzerliklerine göre gruplandırıldığında 

gruplara verilen ortak adlardır (Kaptan, 1999). Kavram somut eşya, olay veya varlıklar değil onları 

belirli gruplar altında toplayarak ulaşılan soyut düşünce birimleridir. Kavramlar gerçek dünyamızda 

değil düşüncelerimizde vardır. Kavramlarımız olmazsa bilgilerimizi etkili bir şekilde sınıflandıramayız 

ve bu bilgilerimizi başka kişilere aktaramayız (Kaptan, 1999).  

Bilimsel olmayan bu anlamlandırma süreci literatürde farklı terimlerle ifade edilmiştir. Bunlardan en 

yaygın olarak kullanılanlardan biri “kavram yanılgısı” diğeri ise “alternatif kavrama” terimleridir. 

Birey tarafından öğrenilen kavramların, zihinde yeterince şekillenememesi, var olan şemalarla ilişki 

kurulamaması ve bilimsel anlamı dışında kullanılması, bireyde kavram yanılgılarına sebep olur. 

Yapılan araştırmalarda, bireylerin pek çok kavram yanılgısına sahip olduğu ve bu kavram 

yanılgılarının değişime karşı direnç gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (Eryılmaz ve Sürmeli, 2002).  

Bu aktarım esnasında kavramların özelliklede fen alanındaki bazı kavramların soyut olmaları 

bu aktarım esnasında bazı karmaşalara yol açabilmektedir. Bu karmaşalar nedeniyle öğrencilerde 

kavram yanılgısı meydana gelmektedir. Bu kavram yanılgılarından dolayı ise öğrencilerin ders 

başarıları belirli noktalarda takılı kalmakta ve diğer konularda göstereceği başarı bundan olumsuz 

etkilenebilmektedir.  

Kavram Yanılgılarının Çeşitleri  

Güneş ve Dünya’nın birbirine göre bağıl hareketi genellikle çocukluk çağında karıştırılır. 

Çocuklar büyüklerinden “Güneş doğuyor” ve “Güneş batıyor” gibi ifadeleri duyarak büyürler. 

Büyüklerinden duydukları ile kendi zihinsel modellerini oluştururlar. Okul çağına gelmeden önce 

Güneş’in hareket ettiği ve buna karşın Dünya’nın hareketsiz olduğunu düşünürler. Yıllarca bu 

düşüncelerle büyüyen çocuklar okul çağına geldiklerinde, öğretmenlerinden Dünya’nın Güneş 

etrafında döndüğünü duyarlar. Dünyanın döndüğü fikrini zihinlerinden silmek istemiş olsalar da, sanki 

Güneş’in döndüğünü gözlemlemiş olduklarını düşünürler. Bu kavram yanılgısından kolay kolay 

kurtulamazlar. Burada bir örneği verilen kavram yanılgıları genel olarak aşağıdaki gibi 

sınıflandırılabilir (Güneş, 2017):  
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Önyargılı Fikirler:  

Günlük deneyimlere dayalı popüler kavramlardır. Örneğin, çoğu insan yeryüzündeki suların 

akarsular halinde aktıklarını gözlediklerinden dolayı, yer altındaki suların da aynı şekilde aktıklarını 

düşünürler. Bu günlük yaşantıda karşılaşılan olaylardan çıkarılan önyargılı bir düşüncedir. 

Öğrencilerde özellikle ısı, enerji ve yerçekimi gibi konularda önyargılı fikirler çok yaygındır.  

Bilimsel Olmayan İnançlar:  

Öğrencilerin, efsanevi öğretim gibi, bilimsel eğitim dışındaki kaynaklardan öğrendikleri bilgilerdir. 

Bu bilgilerden bazıları bilimsel bilgilerle çelişebilir ve öğrencilerde kavram yanılgısına neden olur.  

Kavramsal Yanlış Anlamalar:  

Öğrencilere öğretilen bilimsel bilginin öğrencilerin önyargılı olarak oluşturduğu ve bilimsel 

olmayan inanışları nedeniyle edindiği bilgilerle çelişki ve çatışma oluşturduğunun, başlangıçta farkına 

varamaması durumunda ortaya çıkar. Öğrenciler, bunun farkına vardıklarında, bu çelişki ve 

çatışmalarla başa çıkmak için yanlış zihinsel modeller oluştururlar ve bilimsel kavramlara karşı şüphe 

ile yaklaşırlar.  

Konuşma Dilinden Kaynaklanan Kavram Yanılgıları:  

Bir kelimenin bilimsel kullanımı ile günlük hayattaki kullanımının farklı olması durumunda 

ortaya çıkar. Örneğin “iş” kelimesi günlük hayatta çalışma hayatını ifade ederken fizikte “iş, bir cisme 

etkiyen kuvvet ile kuvvet sonucu cismin aldığı yolun çarpımı olan büyüklük” anlamında 

kullanılmaktadır. Günlük hayatta durmakta olan bir otomobili hareket ettirmek için kuvvet uygulayan 

ve yorulan bir kişi “iş yapmaktan yoruldum” diyebilir, ancak otomobili hareket ettiremediği sürece 

fiziksel anlamda iş yapmış olmaz. Bu iki farklı kullanım öğrencilerde iş kavramının anlaşılmasında 

engel oluşturabilmektedir. Yine, (+) ve (-) simgeleri ile temsil edilen “pozitif” ve “negatif” yükler ile 

zamanla bu simgelerin matematikteki karşılıkları olan “artı” ve “eksi” kelimeleri arasında bir 

paralellik kurulmuş ve bir çok ders kitabında “pozitif yük” yerine “artı yük” ve “negatif yük” yerine 

“eksi yük” ibaresi yanlış olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

Doğal Olaylara Dayalı Kavram Yanılgıları:  

Genellikle erken yaşlarda öğrenilir ve yetişkin yaşlara kadar kavram yanılgısı olarak zihinde 

kalır. Örneğin “Aynı yere iki kez yıldırım düşmez” görüşü hiçbir bilimsel gerçeğe dayanmasa da halk 

arasında çok yaygındır.  

Kavram Yanılgılarının Nedenleri  

Konu üzerinde yapılan araştırmalar incelendiğinde; kavram yanılgılarının nedenlerinin öğrenci 

bilgi düzeyi ve becerisi, öğretim yöntem ve stratejisi, öğrenilen konunun zorluğu gibi birçok değişik 

etkenle ilişkilendirildiği görülmektedir. Kavram yanılgılarına yol açan sebepleri şu şekilde sıralabilir:  
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1. Epistemolojik nedenleri  

2. Psikolojik nedenleri  

3. Pedagojik nedenleri  

Kavram Yanılgılarının Epistemolojik Nedenleri  

Fen bilimleri öğreniminde ortaya çıkan kavram yanılgıları kimi zaman, öğrenilen kavramın 

doğasından veya özelliklerinden kaynaklanabilmektedir. Literatürde “epistemolojik zorluk” ya da 

“engel” terimleri (Bachelard,1938) üzerinden açıklanan bu zorluk ve kavram yanılgıları bu kısımda 

“kavram yanılgılarının epistemolojik nedenleri” başlığı altında ele alınmaktadır.  

Bachelard epistemolojik zorlukların/engellerin iki temel karakteristik özelliğinin olduğunu 

belirtmektedir: (epistemolojik engeller) kaçınılmazdır ve öğrenilecek bilginin temel bir parçasını 

oluşturmaktadır. Bu engellerin en azından bir kısmıyla ilgili kavramın tarihsel gelişiminde de 

karşılaşılmaktadır. Bu iki temel karakteristik özelliğin birincisinden anlaşılacağı üzere epistemolojik 

engeller öğrenilecek kavramın doğasında vardır. Tarihsel gelişim sürecinde söz konusu kavram 

yapılandırılırken bilim insanlarının karşılaştığı güçlükler ve ihtilafa düştükleri noktalar bu kavramın 

sahip olduğu epistemolojik engellere bir kanıttır.  

Kavram Yanılgılarının Psikolojik Nedenleri  

Kavram yanılgılarının psikolojik nedenleri, en genel anlamda, biyolojik, bilişsel ve duyuşsal 

boyutları içeren kişisel gelişimle ilgilidir. Bu bağlamda, öğrencinin kavrama yeteneği, becerisi, 

öğrenilenin öğretildiği dönemde bireyin bulunduğu gelişim aşaması, önceki bilgileri ve hazır 

bulunuşluk düzeyi gibi faktörlerin hepsi öğrencinin öğreneceği yeni bir kavramı nasıl öğrendiğini 

derinden etkiler. Öğrencilerde görülen kavram yanılgılarında bu faktörlerin yol açtığı kavram 

yanılgılarına öğrenci kaynaklı ya da psikolojik kaynaklı kavram yanılgısı denir.  

Kavram Yanılgılarının Pedagojik Nedenleri  

Öğretim modelleri, bu modellerin uygulanışı, öğretmenlerin kullandığı metafor ve analojiler, 

ders kitapları, konu ve kavramların ders kitapları ve programlarda ele alınış sıraları ve biçimleri gibi 

unsurlar pedagojik sebepler bağlamında düşünülebilecek faktörlerdir. Bu faktörlerin hemen hepsi 

şüphesiz ki, öğrencinin öğrenimini ve neyi nasıl öğrendiğini çok yakından etkileyebilmektedir.  

Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Karikatürü   

Kavram karikatürleri günlük yaşamdan bilimsel bir olayı karikatür biçimindeki karakterler 

yardımıyla tartışma biçiminde ifade eden ve olaya ilişkin farklı bakış açıları sunan görsel araçlar 

olarak tanımlanabilir (Coll, France ve Taylor, 2005; Keogh ve Naylor, 2000; Naylor, Downing ve 

Keogh, 2001). Normal günlük hayatta karşılaşılan karikatürlerin özellikleri düşünüldüğünde kavram 

karikatürlerinin oldukça farklı özelliklere sahip oldukları söylenebilir (Keogh ve Naylor,1999). 

Normal karikatürlerde günlük problemler, eleştiriler ve mizah görsel ortamda sunulurken; kavram 
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karikatürlerinde ise derse yönelik sorgulama sürecinin başlatılması için günlük yaşamda karşılaşılan 

bilimsel sorunlar ele alınmaktadır.   

Kavram karikatürleri yapısal anlamda çoktan seçmeli bir soruya benzetilebilir; ancak çoğu 

çoktan seçmeli soruda olmadığı gibi kavram karikatürleri bir görsel uyaran ile konuşma formunda 

yazılı cümleleri birlikte kullanmaktadır (Keogh ve Naylor, 1999). Öğrenme sürecinde ise kavram 

karikatürlerinde karikatür karakterler olayda yer alan bilimsel duruma ilişkin alternatif bakış açılarını 

öne sürerler ve daha sonra öğrenciler karikatür karakterler ile birlikte tartışmaya katılmak için davet 

edilir (Keogh, Naylor ve Wilson, 1998; Keogh ve Naylor, 2000). Bu süreçte öncelikle öğrencilere 

kavram karikatürleri sunularak öğrencilerin kavram karikatürlerinde işlenen olaya ilişkin düşüncelerini 

belirtmeleri istenir. Chen, Ku ve Ho (2009) kavram karikatürlerinin öğrencilerin önceki bilgilerini ve 

deneyimlerini harekete geçirmek için yoğun teşvik sağlayabildiğini ifade etmektedir. Bu aşamada 

öğrenciler kendi düşüncelerini ve önceki bilgilerini sorgulayarak durumu açıklamaya çalışırlar. 

Sonrasında ise öğrenciler hangi karakterin görüşlerine katıldıklarını ifade ederek katılma nedenlerini 

açıklarlar.   

Bu aşamada öğrencilerin merak duyabilecekleri bir öğrenme ortamının hazırlanması 

öğretmene düşmektedir. Bu aşamada öğretmenler De Lange (2009)’un da çalışmasında belirttiği gibi 

geleneksel bir yaklaşım benimseyerek doğru cevabı verme eğiliminde olabilmektedirler. Ancak 

öğretmen tarafından öğrencilere doğru cevabın verilmeyerek öğrencilerin zihinlerinde bilişsel çatışma 

yaratılması öğrencilerin sorunu çözüme ulaştırabilecekleri bir öğrenme ortamının oluşturulması 

açısından önem taşıyabilmektedir. Son aşamada ise öğrenciler sorunu çözüme ulaştırmaya ve bilimsel 

anlamda kimin doğru söylediğine karar vermeye çalışırlar. Bu bağlamda Naylor ve Keogh (1999)’un 

da belirttiği gibi kavram karikatürlerinin kavramsal yapılandırmayı arttırabilen özgün ve teşvik edici 

bir görsel araç olduğu söylenebilir. Tüm özellikleri göz önüne alındığında fen derslerinde kavram 

karikatürü kullanımının, öğrencilerin dikkatlerini derse yoğunlaştırarak eğlenceli, görsel ve görüşlerini 

tartışabilecekleri öğrenme ve bilgiyi yapılandırma ortamları yaratabileceği düşünülmektedir (Evrekli, 

İnel ve Balım, 2011).  

2.YÖNTEM 

Bu proje, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Rize İli Çayeli İlçesinde bulunan Yamantürk 

Ortaokulu’nda yürütülmüştür.  

2.1. Araştırmanın Tasarlanması  

Proje, üç aşamada gerçekleştirilmiştir.  

1. Aşama: Kavram Karikatürlerinin Geliştirilmesi  

Proje kapsamında ilk olarak, ortaokul öğrencilerinde görülen kavram yanılgıları araştırılmıştır. 

Bu araştırma sonucu ortaokul öğrencilerinde sıklıkla görüldüğü tespit edilmiş 6 kavram yanılgısı 

seçilmiş ve bu kavram yanılgılarını giderebilecek 6 adet kavram karikatürü Goanimate 

(https://www.vyond.com/) isimli animasyon oluşturma sitesi kullanılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan 
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karikatürlere, başta proje danışmanı olmak üzere fen eğitiminde uzman diğer akademisyenlerden 

alınan geri dönütlere göre yeniden düzenlenerek son hali verilmiştir.  

Isı ve sıcaklık konusunda literatür incelemesi sonucunda öğrencilerde karşılaşılan kavram 

yanılgıları aşağıda listelenmiştir (Güneş, 2017):  

Isı ve sıcaklık birimleri aynıdır.  

Bir cismin sıcaklığı o cismin ısısından bağımsızdır.  

Sıcaklık bir nesneden diğerine geçebilir.  

Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır.  

Bir cismin diğer bir cisme göre sıcaklığı yüksekse her zaman ısısı da yüksektir. -  Isı ve 

sıcaklığı ölçen aletler aynıdır.  

2.Aşama: Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi  

Projenin amaç ve doğrultusuna uygun olarak Yamantürk Ortaokulunun 8. sınıflarından bir 

şube seçilerek, proje uygulamalarına başlanmıştır. Birinci aşamada detayları yer alan literatür taraması 

sonucunda belirlenen kavram yanılgılarının çalışma grubunda ne ölçüde temsil edildiğini ortaya 

koyabilmek için açık uçlu sorulardan oluşan bir kavram yanılgıları testi hazırlanmıştır (Ek-1). Bu test, 

uygulamaların başlangıcında bir ders saati boyunca öğrencilere uygulanmıştır.  

3.Aşama: Kavram Karikatürlerinin Uygulanması   

Uygulamalar için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınmıştır (Ek-4). Bu araştırma 

kapsamında üretilen kavram karikatürleri (Ek-2) çalışma grubunda yer alan 12 öğrenciye toplam dört 

saat süreyle sınıf ortamında uygulanmıştır. Bu uygulamalar kavram karikatürü destekli çalışma 

kâğıtları şeklinde yapılmıştır. Çalışma yaprağının devamında da öğrencilerin karikatürle ilgili tartışma 

yaşadıkları zihinsel çelişkinin giderilmesine yönelik etkinlikler sıralanır ve bu yolla tümevarım sal bir 

yaklaşım izlenir. Bu türden uygulamaların öğrencilerin kavram yanılgılarının üstesinden gelmelerinde 

etkili olduğu bilinmektedir (Atasoy, Küçük ve Akdeniz, 2011). Hazırlanan çalışma kâğıtları 

öğrencilere dağıtılmış ve bir ders saati boyunca ilgili soruların bireysel olarak cevaplandırılması 

sağlanmıştır. Bu dersi izleyen diğer derste ise araştırmacı, öğrencilerle birlikte çalışma kâğıdında yer 

alan soruların cevapları üzerinde tartışmaya dayalı bir öğrenme ortamı oluşturarak soruların doğru 

cevaplarını kendilerinin bulmalarını teşvik etmiştir.   

2.3.Çalışma Grubu  

Projenin çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Yamantürk ortaokulunun 8-E 

sınıfında okuyan toplam 12 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerin yarısı kız ve diğerleri ise erkektir.  
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2.4. Veri Toplama Aracı  

Araştırma sürecinin birinci aşamasında detayları yer alan; literatür taraması sonucunda 

belirlenen kavram yanılgılarının çalışma grubunda ne ölçüde temsil edildiğini ortaya koyabilmek için 

açık uçlu sorulardan oluşan bir kavram yanılgıları testi hazırlanmıştır (Ek-1). Bu test, uygulamaların 

başlangıcında bir ders saati boyunca öğrencilere uygulanmıştır. Testte günlük hayattan örnekler 

kullanılarak daha etkili bir ölçüm yapılması amaçlanmıştır. Kavram karikatürü uygulaması yapıldıktan 

sonra çalışma grubundaki öğrencilerin kavram yanılgılarının hangi yönde değiştiğini ölçebilmek 

amacıyla tekrardan açık uçlu sorulardan oluşan bir başka kavram yanılgıları testi (Ek-3) kullanılmıştır. 

Bu test de yine bir ders saati boyunca öğrencilere uygulanmıştır. Her iki test uygulamasında da, 

öğrencilerin soruları cevaplarken birbirlerinden etkilenmemeleri için sınıf oturma düzeni değiştirilmiş 

ve ayrıca öğrencilere verecekleri cevapların dersin akademik başarı puanlarına herhangi bir olumsuz 

etkisinin olmayacağı hatırlatılmıştır. Proje kapsamındaki kavram yanılgılarının öğrencilerde temsil 

edilme sıklığını tespit etmek amacıyla kullanılan ve tasarlanan kavram karikatürlerinin ne derecede 

etkili olduğunu ölçmek amacıyla kullanılan testlerin kapsam geçerliliğini sağlamak için başta proje 

danışmanı olmak üzere alanında uzman üç öğretim üyesinin görüşlerine başvurulmuştur. Bu yolla 

ölçme araçlarına son şekli verilerek çalışmanın amacına hizmet edebilmesi garanti altına alınmıştır.  

2.5.Verilerin Analizi  

Öğrencilerin anlama seviyelerini değerlendirmek için açık uçlu sorulardan elde edilen verilerin 

daha düzenli ve organize hâlde sunulmasının, kategorilerin kullanılmasıyla mümkün olacağı ifade 

edilmektedir (Yin, 1994). Bu çalışmada açık uçlu sorulardaki anlama düzeyini tespit etmek için 

kullanılan kategoriler; anlamama, spesifik kavram yanılgıları, bir spesifik kavram yanılgısıyla kısmî 

anlama, kısmî anlama ve tam anlama kategorilerinden oluşmaktadır. Bu tip kategoriler literatürdeki 

çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Abraham, Gryzybowski, Renner ve Merek, 1992). 

Anlama seviyesiyle ilgili olan kategoriler ve bu kategorilerin içerikleri Tablo 2’de gösterilmiştir.  

 
 Testteki her sorunun içeriğine göre verilen cevaplar, anlama düzeyi kategorilerinin 

kullanımıyla analiz edilmiş ve öğrencilerin cevap yüzdeleri olarak sunulmuştur. Sorular 

değerlendirilirken, her ikisi de bilimsel olarak uygun cevaplandırılmışsa “Tam anlama”, bunlardan 
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birisi cevaplandırılmamış ve cevaplanan kısım doğru ise “Kısmî anlama”, bunlardan birisi kısmen 

doğru fakat yanlış anlama içeriyorsa “Bir spesifik kavram yanılgısıyla kısmî anlama”, kavram 

yanılgısı içeriyorsa “Kavram yanılgısı”; cevaplamama, boşluk, soruyu tekrar etme durumlarında 

“Anlamama” kategorisinde analiz edilmiştir. Elde edilen verilerden yola çıkılarak öğrencilerin anlama 

düzeylerine ilişkin yorumlarda bulunulmuş ve öğrencilerde var olan kavram yanılgıları tespit edilmeye 

çalışılmıştır.  

3.BULGULAR  

Kavram Yanılgısı 1: “Bir cismin diğer bir cisme göre sıcaklığı yüksekse her zaman ısısı da 

yüksektir”  

Sorulan Soru: Sizce sobanın üstünde uzun süre beklemiş olan bir tuğla parçası ile normal oda 

sıcaklığında beklemiş olan bir mermer parçası arasında nasıl bir fark olabilir? İkisinin ısı ve sıcaklığı 

aynı olur mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?  Bu düşüncenizin sebebi nedir?  

 
  

T.A.: Tam anlama, K.A.: Kısmî anlama, BSK: Bir spesifik kavram yanılgısıyla kısmî anlama, K.Y.: 

Kavram Yanılgısı, Anl: Anlamama 

  

Kavram yanılgısı ile ilgili sorulan soru ile ilişkin kategorilendirmede verilen örnek cevaplar:  

Tam anlama: ısı ve sıcaklıkları hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz  

Kısmi anlama: sobanın üzerindeki daha sıcak olur  

Kavram yanılgısı: aralarında fark olmaz  

Bir spesifik kavram yanılgısıyla kısmî anlama: sobanın üzerindeki daha sıcak olur çünkü ısı 

alır Anlamama: boş bırakma  

Kavram yanılgısı 2: Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır.  

Sorulan Soru: Resimde gördüğünüz bir yüzme havuzunda bulunan ortam şartlarını gösteren 

bir ekran? Sizce bu resimde bir yanlışlık var mı?  Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu düşüncenizin 

sebebi nedir?  

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1246 

 

 

T.A.: Tam anlama, K.A.: Kısmî anlama, BSK: Bir spesifik kavram yanılgısıyla kısmî anlama, K.Y.: 

Kavram yanılgısı, Anl: Anlamama 

Kavram yanılgısı ile ilgili sorulan soru ile ilişkin kategorilendirmede verilen örnek cevaplar  

Tam anlama: yanlıştır, çünkü ısı ve sıcaklık farklı şeylerdir.  

Kısmi anlama: ısı ile ilgili kısım yanlıştır.  

Kavram yanılgısı: herhangi bir yanlışlık yoktur  

Bir spesifik kavram yanılgısıyla kısmî anlama: ikisinin de ısısı eşit olması gerekmektedir  

Anlamama: saat yanlış, tarih yanlış  

Kavram yanılgısı 3: Sıcaklık bir nesneden diğerine geçebilir  

Sorulan soru: Sizce resimde bulunan evin kapısı açıldığında herhangi bir etkileşim meydana 

gelir mi? Düşüncenizin sebebi nedir?  
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T.A.: Tam anlama, K.A.: Kısmî anlama, BSK: Bir spesifik kavram yanılgısıyla kısmî anlama, K.Y.: 

Kavram yanılgısı, Anl: Anlamama 

Kavram yanılgısı ile ilgili sorulan soru ile ilişkin kategorilendirmede verilen örnek cevaplar  

Tam anlama: sıcaklık farkı olduğu için ısı aktarımı olur  

Kısmi anlama: etkileşim olur  

Kavram yanılgısı: sıcaklık geçer  

Bir spesifik kavram yanılgısıyla kısmî anlama: etkileşim olur sıcaklık geçer  

Anlamama: gözümüze güneş gelir  

Kavram yanılgısı 4: Bir cismin sıcaklığı o cismin ısısından bağımsızdır.  

Sorulan Soru: Resimde gördüğünüz tavuğu yenilebilir hale getirmek için ne yapmamız 

gerekir? Nasıl bir değişime uğraması gerekmektedir? Bu değişimi nasıl sağlarız? Bu düşüncenizin 

sebebi nedir?  
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T.A.: Tam anlama, K.A.: Kısmî anlama, BSK: Bir spesifik kavram yanılgısıyla kısmî anlama, K.Y.: 

Kavram yanılgısı, Anl: Anlamama 

Kavram yanılgısı ile ilgili sorulan soru ile ilişkin kategorilendirmede verilen örnek cevaplar  

Tam anlama: sıcaklığını arttırmak için ısıtırız, fırına atarız  

Kısmi anlama: ısıtırız    

Kavram yanılgısı: sadece sıcaklığını arttırırız  

Bir spesifik kavram yanılgısıyla kısmî anlama: sıcaklığını arttırırız ısıtmaya gerek yok  

Anlamama: “yemek tarifi”  

 

Kavram Yanılgısı 5: “Isı ve sıcaklık birimleri aynıdır.”  

Sorulan Soru: Siz olsanız bu soruya nasıl cevap verirdiniz? Ne gibi terimler kullanırdınız? Bu 

düşüncenizin sebebi nedir?  
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T.A.: Tam anlama, K.A.: Kısmî anlama, BSK: Bir spesifik kavram yanılgısıyla kısmî anlama, K.Y.: 

Kavram yanılgısı, Anl: Anlamama 

Kavram yanılgısı ile ilgili sorulan soru ile ilişkin kategorilendirmede verilen örnek cevaplar  

Tam anlama: kalori ve derece kullanırım çünkü ısı ve sıcaklığın birimi bunlar  

Kısmi anlama: kalori ve derece  

Kavram yanılgısı: ikisi için derece veya kalori  

Bir spesifik kavram yanılgısıyla kısmî anlama: ısı için derece, sıcaklık için kalori  

Anlamama: bilmiyorum  

İncelenen kavram yanılgısı 6: Isı ve sıcaklığı ölçen aletler aynıdır  

Sorulan Soru: Ahmet’ in soruda bahsettiği nesneyi istenilen duruma gelip gelmediğini kontrol 

etmek için ne gibi alet veya aletlerden yararlanırdınız? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu 

düşüncenizin sebebi nedir?  

 

T.A.: Tam anlama, K.A.: Kısmî anlama, BSK: Bir spesifik kavram yanılgısıyla kısmî anlama, K.Y.: 

Kavram yanılgısı, Anl: Anlamama 
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Kavram yanılgısı ile ilgili sorulan soru ile ilişkin kategorilendirmede verilen örnek cevaplar  

Tam anlama: termometre ve kolorimetre kabı çünkü ısı ve sıcaklık farklıdır  

Kısmi anlama: termometre ve kalorimetre kabı  

Kavram yanılgısı: termometre   

Bir spesifik kavram yanılgısıyla kısmî anlama: ısı için termometre, sıcaklık için kalorimetre  

Anlamama: boş bırakma  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

Bu araştırma kapsamında elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde, hazırlanan 

kavram karikatürlerinin öğrencilerin “tam anlama” kategorisi altında analiz edilen cevaplarının 

sayısını 1 den 29’a, “kısmi anlama”  kategorisindeki cevap sayısını ise 7 den 28’e yükselttiği ortaya 

çıkmıştır. Benzer şekilde, “bir spesifik kavram yanılgısıyla kısmi anlama” kategorisindeki cevapları 

ise 23 ten 4’e “kavram yanılgısı” kategorisinde alınan cevapları 29 dan 2’ye ve son olarak “anlamama” 

kategorisindeki cevap sayısını ise 18 den 9’a düşürmüştür. Bu verilerden hareketle, ilgili literatürde 

kavram karikatürlerinin öğrencilerin yanılgılarını ortadan kaldırabileceği yönelik ileri sürülen iddia 

desteklenmiştir. Bununla birlikte ilgili alanda fen bilimleri öğretmenlerinin kullanabileceği türden altı 

öğretim materyalinin hazırlanması bu çalışmanın özgün değeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

bağlamda hazırlanan kavram  karikatürlerin uygulanabilirliğinin de araştırmada incelenmesi ve yüksek 

çıkması sonucundan hareketle ilgili branş öğretmenleri tarafından derslerde kullanılması 

önerilmektedir.    
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ÖZET 

Hızla değişen, gelişen, küreselleşen dünyada bireylerin var olabilmek için bazı temel becerilere sahip 

olmaları önem taşımaktadır. Yirmi birinci yüzyıl becerileri adı verilen bu beceri ve yeterlilikler 4 ana kısımdan 

oluşmaktadır; temel alanlar ve 21. yüzyıl temaları, öğrenme ve yenilikçi olma becerileri, bilgi, medya ve 

teknoloji becerileri ve yaşam ve kariyer becerileri (Partnership for 21st Century Learning, 2019). Günümüzde, 

21. yüzyıl becerileri öğretim programlarına dâhil edilirken, özellikle henüz eğitimlerinin başında olan ortaokul 

ve lise öğrencilerinin bu becerilere ne ölçüde sahip olduklarını belirlemek öğretimin bu becerileri geliştirecek 

şekilde tasarlanması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı görme engeli olan ve olmayan gençlerin 

21. yüzyıl öğrenme ve yenilenme becerilerinin incelenmesidir. Çalışmaya 12-16 yaşları arasında, benzer sosyo-

ekonomik özelliklere sahip 22 görme engeli olan ve 22 görme engeli olmayan öğrenci katılmıştır. Öğrencilere, 

Boyacı ve Atalay (2016) tarafından geliştirilmiş olan üçlü Likert tipi 39 maddelik 21. Yüzyıl Öğrenme ve 

Yenilenme Becerileri Ölçeği verilmiştir. Ölçek maddelerinin 20’si yaratıcılık ve yenilenme becerisi ile ilgili, 

12’si eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi ile ilgili, 7’si işbirliği ve iletişim becerisi ile ilgili olup, üç 

faktörden oluşan ölçeğin tamamının Cronbach alfa güvenirlik katsayısının 0.95 olduğu belirtilmiş ve bu 

çalışmada 0.84 olarak bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göre görme engelli olan ve olmayan öğrenciler arasında 

21. yüzyıl öğrenme ve yenilenme becerileri bakımından, hem ölçeğin geneli hem de alt boyutlar için, istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı (p>.05) görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri arasında cinsiyete, 

annenin eğitim düzeyine, babanın eğitim düzeyine ve ailenin sosyo-ekonomik durumuna göre de anlamlı fark 

olmadığı (p>.05) bulunmuştur. 21. yüzyıl becerileri öğrencilerin kişisel özelliklerinden bağımsız olarak tüm 

öğrencilerin sahip oldukları beceriler olarak düşünülebilir. Bu becerilerin okul içi ve dışı ortamlarda nasıl 

geliştirilebileceği konusunda çalışmalar yapılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: 21. yüzyıl becerileri, görme engelli öğrenciler, görme engelli olmayan öğrenciler 

ABSTRACT 

In this rapidly changing globalized World, individuals need to possess some fundamental skills. These 

skills, so called 21st century skills have 4 components: key subjects and 21st century themes, life and career 

skills, learning and innovation skills, information, media, and technology skills, and life and career skills 

(Partnership for 21st Century Learning, 2019). Today, while 21st century skills were included into curricula, it 

has become important to identify how much school students acquire these skills and design instruction to 

improve them. The aim of this study was to investigate the 21st century learning and innovation skills of visually 

impaired and sighted students. Twenty-two visually impaired and 22 sighted students, with similar socio-

economic backgrounds and aged between 12-16, participated in the study. Students were given the 21st Century 

Learning and Innovation Skills Scale, that contains 39 three-point Likert type items developed by Boyacı and 

Atalay (2016). The scale consisted of 3 dimensions for which 20 of the items were on creativity and innovation 

skills, 12 of them were on critical thinking and problem solving, 7 of them were on collaboration and 
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communication. The Cronbach alpha internal reliability coefficient of the scale was reported by the authors as 

0.95 and that calculated in the study was 0.84. The results of the analysis showed that there was no statistically 

significant difference (p>.05) between visually impaired and sighted students in terms of the Learning and 

Innovation Skills measured by the scale as a whole and by the three dimensions. In addition, it was also found 

that there was no statistically significant difference (p>.05) between the students in terms of gender, mother’s 

educational level, father’s educational level and socio-economic status. It can be claimed that 21st century skills 

are the skills that all the students possess independent of their personal characteristics. It can be suggested that 

studies can be conducted on how these skills can be improved considering the conditions in and out of the 

schools. 

Keywords: 21st century skills, visually impaired students, sighted students  

 

1. GİRİŞ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ortaya çıkmış olduğu 21. yüzyılda bireylerin sahip olmaları 

beklenen beceriler 20. yüzyılda beklenen becerilerden farklılık göstermektedir (Dede, 2009; Shute ve 

Becker, 2010). Başka bir deyişle, bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda bireylerin 21. 

yüzyılın gerekliliklerine uygun beceriler edinmelerini gerektirmektedir. Yirmibirinci yüzyıl becerileri 

ismi verilen bu beceriler (Partnership for 21st Century Learning, 2019), özellikle gelecekte farklı 

meslek gruplarına yönlenecek öğrenciler için önem taşımaktadır çünkü hangi mesleği seçerlerse 

seçsinler, bireylerin bu becerilere ihtiyaç duyacakları düşünülmektedir. Başka bir deyişle, 21. yüzyıl 

bireyleri, bu beceri ve yeterliliklere,  gerek okul, gerek iş, gerekse günlük yaşamlarında çağın 

gereklerini yerine getirmek adına ihtiyaç duymaktadırlar. 21. yüzyıl becerilerine tüm bireylerin sahip 

olması gerektiği düşünüldüğünde bu becerilerin bireyin özelliklerinden bağımsız olması 

beklenmektedir. Partnership for 21st Century Learning (2019) isimli organizasyon tarafından 

geliştirilen Yirmibirinci Yüzyıl Öğrenme ve Değerlendirme Çerçevesi (Şekil 1) olarak isimlendirilen 

bu sistemin merkezinde, temel dersler ve 21. yy temalarından oluşan Anahtar Konular yer almaktadır. 

Temel dersler, okuma, yazma, matematik, fen bilimleri, tarih, coğrafya, vatandaşlık ve insan hakları, 

ekonomi, yabancı dil ve sanatı içermektedir. Ayrıca bireylerin küresel farkındalık, finans, ekonomi, iş 

ve girişimcilik okuryazarlığı, vatandaşlık okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı ve çevre okuryazarlığı 

temalarında da bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.  

 

Şekil 1. Yirmibirinci yüzyıl öğrenme ve değerlendirme çerçevesi (Görsel, Battalle for Kids’den - 

http://www.battelleforkids.org/networks/p21 uyarlanmıştır.) 
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Bu anahtar konu ve temaların yanı sıra, bireylerin dünyayı takip edebilmek için Bilgi, Medya 

ve Teknoloji Becerileri’ne, meslek seçimi yapabilmeleri için Yaşam ve Kariyer Becerileri’ne, 

kendilerini sürekli geliştirebilmeleri için Öğrenme ve İnovasyon Becerileri’ne, sahip olmaları 

hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerin eleştirel düşünebilen, iletişim kurabilen, grup arkadaşlarıyla 

işbirliği yapabilen ve yaratıcı düşünebilen bireyler olmaları giderek önem kazanmaktadır. Velez’e 

(2012) göre de içinde bulunduğumuz bilgi çağında bireylerin analitik düşünme, organizasyon ve 

kişisel arası ilişkiler ile ilgili becerilere sahip olmaları beklenmektedir.  

21. yy becerilerine sahip bireylerin yetiştirilebilmesi ancak uygun eğitimin verilmesi ile 

gerçekleştirilebilir. Çünkü 21. yüzyılda eğitim yeni düşünme ve öğrenme biçimlerini gündeme 

getirecek şekilde oluşturulmalıdır (Keengwe, Onchwari ve Wachira, 2008). Öğrencilerin başarılı 

olabilmeleri için bu becerileri küçük yaşlarda, okul çağlarında deneyimlemeleri önemlidir (Louis, 

2012). Bu nedenle, uygun öğretim programlarının hazırlanması, öğretimin planlanması, onlara uygun 

ölçüt ve değerlendirmelerin oluşturulması, bu süreçte rol oynayacak öğretmenlerin mesleki gelişiminin 

planlanması ve öğrenme ortamlarının geliştirilmesi de gerekmektedir (Partnership for 21st Century 

Learning, 2019). Bu bağlamda, 21. yy. becerilerinin kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi de oldukça 

önem taşımaktadır. Bu becerilerin ölçülmesinde derecelendirme ölçekleri, durumsal yargı testleri, 

performans değerlendirmeler ve bilgisayar simülasyonları, beceri ve yetenek geçmişi, portfolyolar, 

farklı madde türlerini içeren araçlar (çoktan seçmeli, bilgisayar destekli ve açık uçlu maddeler) 

kullanılabilmektedir (Kylonen, 2012; Soland, Hamilton ve Stecher, 2013). Örneğin, bilişsel, duyuşsal 

ve sosyoekonomik alt boyutları olan lise ve ortaokul öğrencilerine 21. yy becerileri ölçeği 

uygulanmıştır (Kang, vd., 2010). 

Günümüzde gittikçe önem kazanan 21. yüzyıl becerileri toplumun her kesiminden gençler için 

önem taşımaktadır. Bu nedenle, gençlerin bu becerilere ne derece sahip olduklarının araştırılmasının 

eğitiminin planlanması için de gerekli olabileceği düşünülmektedir. Çalışmanın amacı benzer 

özelliklere sahip görme engelli ve görme engelli olmayan gençlerin 21. yy becerilerinin 

karşılaştırılmasıdır.  

2. YÖNTEM  

2.1. Araştırmanın Deseni 

Çalışmada nicel tarama araştırma desenlerinden nedensel karşılaştırma benimsenmiştir. Belli 

bir özellik nedeniyle birbiriyle farklılaşan grupları karşılaştırmayı amaçlayan bu yöntemde değişkenler 

arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılır (Sözbilir, 2014) . Bu çalışmada bağımsız değişken olan 

gruplar, görme yetilerine göre oluşturulmuş, 21. yüzyıl öğrenme ve yenilenme becerilerine göre 

karşılaştırılmıştır. Gruplar oluşturulurken mümkün olduğunca öğrencilerin yaşı ve cinsiyeti, ailelerin 

eğitim düzeyleri ve sosyoekonomik durumları bakımından denk tutulmaya çalışılmıştır.   

2.2. Örneklem 

Bu çalışmaya, yaşları 12 ile 16 arasında olan İstanbul’da bulunan karma bir ortaokul ya da 

liseye devam etmekte olan 22 görme engelli ve 22 görme engelli olmayan öğrenci katılmıştır. Görme 

engelli öğrencilerin yaş ortalamasının 13.77, görme engelli olmayan öğrencilerinkinin ise 13.25 
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olduğu saptanmıştır. Görme engelli öğrencilerin %45’i kız, %55’i erkek iken görme engelli olmayan 

öğrencilerde kız-erkek oranın %55’e %45 olduğu görülmüştür. Katılımcıların %76’sı kadın, %24’ü ise 

erkektir. Her iki gruptaki öğrencilerin anne ve babalarının eğitim durumlarına göre yüzde dağılımı 

sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir. 

  
(a)                                                                             (b) 

Şekil 1. (a) Görme engelli, (b) Görme engelli olmayan öğrencilerin annelerinin eğitim durumlarına 

göre yüzde dağılımı. 

  

Şekil 1’de görüldüğü üzere, görme engelli olan öğrencilerin annelerinin %7’si ilkokulu terk 

etmişken görme engelli olmayan grupta bu oran %4’tür. İlkokul mezunu olan annelerin oranı görme 

engelli öğrenciler için %22 iken, görme engelli olmayan öğrencilerde %25’tir. Ortaokul mezunu 

annelerin oranı da her iki grup için sırasıyla %13 ve %14’tür. Liseyi terk etmiş olan annelerin oranı 

gruplar için sırasıyla %14 ve %8 iken lise mezunu annelerin oranı ise sırasıyla %36 ve %21’dir. 

Üniversite veya yüksekokul mezunu annelerin oranının ise gruplar için sırasıyla %7 ve %29 olduğu 

bulunmuştur. Bu oranlar incelendiğinde görme engelli olan ve olmayan öğrencilerin annelerinin eğitim 

düzeylerinin birbirine oldukça benzer olduğu görülmüştür. 

  
(a)                                                                             (b) 

Şekil 2. (a) Görme engelli, (b) Görme engelli olmayan öğrencilerin babalarının eğitim durumlarına 

göre yüzde dağılımı. 

 

Her iki gruptaki öğrencilerin babalarının eğitim düzeyleri karşılaştırıldığında, babası ilkokulu 

terk etmiş hiç görme engelli öğrenci bulunmazken, görme engelli olmayan öğrencilerin %4’ünün 

babasının ilkokulu terk etmiş olduğu görülmüştür. Babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin oranının 

görme engelliler grubunda %34, görme engelli olmayan grupta ise %14 olduğu bulunmuştur. 

Ortaokulu terk etmiş babaların oranı ise her iki grupta sırasıyla %8 ve %4 iken ortaokul mezunlarının 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1256 

oranı %17 ve %9’dur. Lise mezunu babaların oranı sırasıyla %25 ve %41 iken üniversite mezunu 

babaların oranının %8 ve %23 olduğu görülmüştür.  

Öğrencilerin ailelerinin ekonomik durumlarına bakıldığında ise gelir düzeyi 1000-3000 TL 

arasında olan ailelerin, görme engelli öğrencilerde %72, görme engelli olmayan öğrencilerde %25 

olduğu görülmüştür. Gelir düzeyi 3000-5000 TL olan ailelerin oranının sırasıyla %21 ve %55, 5000-

7000 TL arasında olanların ise %7 ve %5’dir. Ailesinin gelir düzeyi en üst gelir düzey grubu olan 

7000-10000 TL arasında ise hiçbir görme engelli öğrenci bulunmazken, görme engelli olmayan 

öğrencilerin %15’inin ailesinin bu gelir grubunda yer aldığı görülmüştür. Öğrencilerin ailelerinin gelir 

durumlarının gösteren grafikler Şekil 3’de verilmektedir.  

  
(a)                                                                             (b) 

Şekil 3. (a) Görme engelli, (b) Görme engelli olmayan öğrencilerin ailelerinin gelir düzeylerine göre 

yüzde dağılımı. 

 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Çalışmada, öğrencilere, Boyacı ve Atalay (2016) tarafından geliştirilmiş olan üçlü Likert tipi 

39 maddelik 21. Yüzyıl Öğrenme ve Yenilenme Becerileri Ölçeği verilmiştir. Ölçek maddelerinin 

20’si yaratıcılık ve yenilenme becerisi ile ilgili, 12’si eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi ile 

ilgili, 7’si işbirliği ve iletişim becerisi ile ilgili olup, üç faktörden oluşan ölçeğin tamamının Cronbach 

alfa güvenirlik katsayısının 0.95 olduğu belirtilmiştir. Görme engelli öğrencilere anket maddeleri tek 

tek okunmuş ve cevapları araştırmacı tarafından işaretlenmiştir.  

2.4. Veri Analizi 

Her grupta 30 kişiden az öğrenci bulunması nedeniyle görme engelli olan ve olmayan 

öğrencilerin puanları hem ölçek genelinde hem de alt boyutlar özelinde parametrik olmayan testlerle 

karşılaştırılarak gruplar arasında fark olup olmadığı incelenmiştir. 

3. BULGULAR  

3.1. Görme Engelli Olan ve Olmayan Öğrencilerin 21. Yüzyıl Öğrenme ve Yenilenme 

Becerileri Ölçeğine Göre Karşılaştırılması 
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Çalışmaya katılan görme engelli olan ve olmayan öğrencilerin en fazla 117 puan alınabilen 21. 

Yüzyıl Öğrenme ve Yenilenme Becerileri Ölçeği’nden aldıkları ortalama puanlar parametrik olmayan 

Mann Withney testi ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0.05) görülmüştür. Analiz sonuçları Tablo 1’de verilmektedir.  

Tablo 1. Görme Engelli Olan ve Olmayan Öğrencilerin 21. Yüzyıl Öğrenme ve Yenilenme 

Becerilerinin Karşılaştırılması 

21. yy Öğrenme ve Yenilenme Becerileri N Ortalama Sıra Z Mann-Whitney U p 

Görme Engelli Öğrenciler 22 23.98 
-.765 209.500 .445 

Görme Engeli Olmayan Öğrenciler 22 21.02 

 

Ayrıca her iki gruptaki öğrenciler, ölçekteki alt boyutlara göre de yine Mann Whitney Testi ile 

karşılaştırıldıklarında, Yaratıcılık ve Yenilenme Becerileri, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme ve 

İşbirliği ve İletişim Becerileri alt boyutları için de gruplar arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı 

(p>0.05) bulunmuştur. Grupların alt boyutlar açısından karşılaştırılmalarını gösteren analiz sonuçları 

Tablo 2, 3 ve 4’te verilmektedir.  

Tablo 2. Görme Engelli Olan ve Olmayan Öğrencilerin 21. Yüzyıl Öğrenme ve Yenilenme Becerileri 

Ölçeğinin Yaratıcılık ve Yenilenme Becerileri Alt Boyutuna Göre Karşılaştırılması 

21. yy Öğrenme ve Yenilenme Becerileri 

Yaratıcılık ve Yenilenme Becerileri Alt 

Boyutu 

N Ortalama Sıra Z Mann-Whitney U p 

Görme Engelli Öğrenciler 22 22.36 
-.071 239.000 .944 

Görme Engeli Olmayan Öğrenciler 22 22.64 

 

Tablo 3. Görme Engelli Olan ve Olmayan Öğrencilerin 21. Yüzyıl Öğrenme ve Yenilenme Becerileri 

Ölçeğinin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Alt Boyutuna Göre Karşılaştırılması 

21. yy Öğrenme ve Yenilenme Becerileri 

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Alt 

Boyutu 

N Ortalama Sıra Z Mann-Whitney U p 

Görme Engelli Öğrenciler 22 25.39 
-1.497 178.500 .134 

Görme Engeli Olmayan Öğrenciler 22 19.61 

 

Tablo 4. Görme Engelli Olan ve Olmayan Öğrencilerin 21. Yüzyıl Öğrenme ve Yenilenme Becerileri 

Ölçeğinin İşbirliği ve İletişim Becerileri Alt Boyutuna Göre Karşılaştırılması 

21. yy Öğrenme ve Yenilenme Becerileri 

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Alt 

Boyutu 

N Ortalama Sıra Z Mann-Whitney U p 

Görme Engelli Öğrenciler 22 25.93 
-1.701 171.000 .089 

Görme Engeli Olmayan Öğrenciler 22 19.27 

 

Ayrıca, her iki gruptaki öğrenciler cinsiyet bakımından Mann Whitney Testi ile 

karşılaştırıldıklarında ölçeğin genelinde ve alt boyutlarında kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı 

düzeyde fark olmadığı (p> 0.05) görülmüştür. Analiz sonuçları Tablo 5’de verilmektedir.  
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Tablo 5. Öğrencilerin 21. Yüzyıl Öğrenme ve Yenilenme Becerilerinin Karşılaştırılması Cinsiyete 

Göre Karşılaştırılması 

21. yy Öğrenme ve Yenilenme Becerileri N Ortalama Sıra Z Mann-Whitney U p 

Ölçek Geneli 
Erkek Öğrenciler 22 23.50 

-.518 220.000 .605 
Kız Öğrenciler 22 21.50 

Yaratıcılık ve Yenilenme 

Becerileri 

Erkek Öğrenciler 22 25.14 
-1.365 184.000 .172 

Kız Öğrenciler 22 19.86 

Eleştirel Düşünme ve 

Problem Çözme 

Erkek Öğrenciler 22 23.27 
-.401 225.000 .689 

Kız Öğrenciler 22 21.73 

İşbirliği ve İletişim 

Becerileri 

Erkek Öğrenciler 22 19.84 
-1.402 183.500 .161 

Kız Öğrenciler 22 25.16 

 

Bunun yanı sıra, her iki gruptaki öğrenciler annenin eğitim düzeyi, babanın eğitim düzeyi ve 

ailenin gelir düzeyi bakımından Kruskall Wallis Testi ile karşılaştırıldıklarında hiçbir değişken için 

gruplar arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı (p> 0.05) görülmüştür. Analiz sonuçları Tablo 6, 7 ve 

8’de verilmektedir.  

Tablo 6. Öğrencilerin 21. Yüzyıl Öğrenme ve Yenilenme Becerilerinin Karşılaştırılması Anne Eğitim 

Düzeyine Göre Karşılaştırılması 

21. yy Öğrenme ve Yenilenme Becerileri 

Anne Eğitim Düzeyine Göre 
df Ki-Kare p 

Ölçek Geneli 5 2.391 .793 

Yaratıcılık ve Yenilenme Becerileri 5 2.079 .838 

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme 5 6.927 .226 

İşbirliği ve İletişim Becerileri 5 6.674 .246 

 

Tablo 7. Öğrencilerin 21. Yüzyıl Öğrenme ve Yenilenme Becerilerinin Karşılaştırılması Baba Eğitim 

Düzeyine Göre Karşılaştırılması 

21. yy Öğrenme ve Yenilenme Becerileri 

Baba Eğitim Düzeyine Göre 
df Ki-Kare p 

Ölçek Geneli 5 7.861 .164 

Yaratıcılık ve Yenilenme Becerileri 5 5.781 .328 

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme 5 11.056 .051 

İşbirliği ve İletişim Becerileri 5 5.085 .406 
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Tablo 8. Öğrencilerin 21. Yüzyıl Öğrenme ve Yenilenme Becerilerinin Karşılaştırılması Gelir 

Düzeyine Göre Karşılaştırılması 

21. yy Öğrenme ve Yenilenme Becerileri 

Gelir Düzeyine Göre 
df Ki-Kare p 

Ölçek Geneli 3 3.447 .328 

Yaratıcılık ve Yenilenme Becerileri 3 3.497 .321 

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme 3 2.020 .568 

İşbirliği ve İletişim Becerileri 3 4.531 .210 

 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışma bulgularına göre, görme engelli olan ve olmayan öğrenciler arasında 21. yy öğrenme 

ve yenilenme becerileri bakımından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark (p>0.05) 

bulunmamaktadır. Aynı şekilde gruplar arasında ölçekte yer alan yaratıcılık ve yenilenme becerileri, 

eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri ve işbirliği ve iletişim becerileri alt boyutları 

bakımından da istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark (p>0.05) bulunmamaktadır. Ayrıca, 

öğrencilerin 21. yy becerileri arasında cinsiyet, anne veya babanın eğitim düzeyi ve ailenin gelir 

düzeyi bakımından da farklılık (p>.05) göstermemektedir. Bu durumda, 21. yüzyıl becerilerinin 

öğrencilerin cinsiyetlerinden, kişisel özelliklerinden ve sosyoekonomik statülerinden ve bağımsız 

olarak tüm öğrencilerin sahip oldukları beceriler olarak düşünülebilir. Görme engelli olan ve olmayan 

öğrenciler arasında 21. yüzyıl becerileri bakımından fark olmaması, yaşadıkları bazı farklılıklara 

rağmen öğrencilerin bu becerileri benzer düzeyde geliştirdiği anlamına gelebilir. Çağımızda bireylerin 

analitik düşünme, organizasyon ve kişisel arası ilişkiler ile ilgili becerilere sahip olmalarının 

gerekliliği (Velez, 2012) düşünüldüğünde bu becerilerin çalışmaya katılan tüm gençlerde 

özelliklerinden bağımsız olarak bulunması önem taşımaktadır. 

Bulgular ışığında, öğretmenlerin derslerini oluştururken 21. yüzyıl becerilerini dikkate 

almaları önem taşımaktadır. Yapılacak olan araştırmaların ise hangi ortam, materyal ve yöntemin 21. 

yüzyıl becerilerini geliştirdiği ve 21. yüzyıl becerilerinin nasıl geliştiği konularına yönelik olması 

önerilebilir. 
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ÖZET 

Teknolojik, bilimsel, sosyal ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra ülkelerarası göçler farklı kültürlerin 

bölgeler arasında yayılmasını, ülkelerdeki homojen kültür yapılarının değişmesini hızlandırmıştır. Özellikle 

Türkiye açısından bakıldığında gerek tarihsel olarak birçok kültürü içinde barındıran Osmanlı Devleti’nin payesi 

olması; gerekse son yıllarda yaşanan göçler genelde çokkültürlülük özelde ise çokkültürlü eğitim kavramını akla 

getirmektedir. Bu noktada din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, sosyal sınıf, ekonomik düzey gibi farklılıkların eğitime 

yansımasını ifade eden çokkültürlü eğitim kavramının önemi gittikçe artmaktadır. Farklı kültürlere açık olan, 

farklı kültürleri tanıma ve anlama isteğinde olan ve farklı kültürel değerlere saygı duyan bireylerin yetiştirilmesi 

toplum açısından son derece elzemdir. Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik görüşleri bu niteliklere 

sahip bireylerin topluma kazandırılmasında önemli bir yer tutar. Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının çokkültürlü eğitime ilişkin görüşleri doğrultusunda bir değerlendirme yapmaktır. Araştırmanın 

çalışma grubunu bir devlet üniversitesi eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dalında öğrenim 

gören 15 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerine uygun yürütülmüştür. Verilerin 

toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin 

çözümlenmesinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının çokkültürlü 

eğitim kavramının tanımında eksikliklerinin olduğu, çokkültürlü eğitim konusunda kendilerini yeterli 

görmedikleri ve bunu da eğitim fakültelerinde çokkültürlü eğitimle alakalı bir ders veya konu içeriği olmamasına 

bağladıkları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adayları çokkültürlü eğitimin toplumsal sorunların çözümünde çok 

önemli bir noktada olduğuna dikkat çekmişlerdir. 

Anahtar kelimeler: Çokkültürlü eğitim, Çokkültürlülük, Sosyal bilgiler 

Social Studies Teacher Candidates' Views on Multicultural Education 

ABSTRACT 

In addition to technological, scientific, social and economic developments, transnational migrations 

have accelerated the expansion of different cultures across regions and the change of homogeneous cultural 

structures in countries. When considered especially in terms of Turkey, the Ottoman Empire including various 

cultures and migrations in recent years bring the concepts of multiculturalism and multicultural education to 

mind. At this point, the concept of multicultural education, which expresses the reflection of differences such as 

religion, language, race, gender, age, social class and economic level on education, has become increasingly 

important. Raising individuals who are open to different cultures and who want to recognize and understand 

different cultures and respect different cultural values are very important for the society. The views of teacher 

candidates on multicultural education play an important role in bringing individuals with these qualities into 

society. The aim of this study is to assess social studies teacher candidates' views on multicultural education. The 

study group of the research consists of 15 teacher candidates studying in the department of social studies 

teaching at a public university education faculty. The research was conducted in accordance with qualitative 
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research methods. A semi-structured interview form prepared by the researchers was used to collect data. 

Descriptive analysis method was used to analyze the data. In the study, it was seen that pre-service teachers had 

deficiencies in the definition of the concept of multicultural education, did not consider themselves sufficient 

about multicultural education and attributed this to the lack of a course or subject content related to multicultural 

education in the faculties of education. In addition, teacher candidates pointed out that multicultural education is 

at a very important point in solving social problems. 

Key words: Multicultural education, Multiculturalism, Social Studies 

 

GİRİŞ 

Dünyada her geçen gün artan nüfus, bilimsel, ekonomik, ve teknolojik gelişmeler ve bunlarla 

beraber gelen toplumsal değişimler neticesinde homojen kültüre sahip ülkelerin sayısı yok denecek 

kadar azalmıştır. Farklı ırk, dil, din, etnik köken, cinsiyet, fiziksel engeller, siyasi fikir, gelenek, 

görenek, örf ve adetler vb. kültürel çeşitlilik toplumlarda çokkültürlü bir yapı oluşturmuştur ( Banks, 

2013; Demirsoy,2013). Parekh’ e göre bünyesinde iki veya daha fazla kültürel topluluğu barındıran bir 

toplum çokkültürlüdür (Parekh, 2002). Çokkültürlülük yalnızca farklılık ve farklı kimliklerle sınırlı 

değil, mevcut kültürle kaynaşmış, onunla alışveriş içinde olan insanların kendilerini ve dünyayı 

anlama ve yaşamlarını düzenleme noktasında kullandıkları inanç, sembol ve uygulamaların bütünüyle 

ilgilidir  (Parekh, 2002). Aslında çokkültürlülük kavramı uluslararası göçlerin ortaya çıkardığı 

azınlıkların, kültürel, dilsel, dinsel, etnik, toplumsal ve siyasi isteklerinin karşılanmasına ve 

farklılıkların birlikte yaşamasını sağlamaya yönelik bir çözüm arama girişimidir (Yanık, 2012). 

Çokkültürlülükte temel amaç farklılıkların birlikte uyum içerisinde, sevgi, saygı, hoşgörü çerçevesinde 

yaşamasının sağlanmasıdır. 

Çokkültürlü ve Çokkkültürlülük sıfat olarak ilk kez İngilizce’de milliyetçilerin bir anlam ifade 

etmediği önyargısız ve bağsız bireylerden oluşan kozmopolit bir toplumu ifade etmek için 

kullanılmıştır. Kavram aslında ilk kez 1970’li yılların başlarında kültürel çeşitliliğe sahip iki ülke olan 

Avustralya ve Kanada’ da yerli halkların ve göçmenlerin sahip oldukları kültürel farklılıkları teşvik 

eden “çokkültürlülük” olarak adlandırdıkları devlet politikaları için kullanılmıştır (Doytcheva, 2005). 

Kavram Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 1960’lı yıllarda toplumsal çeşitliliğin, insan hakları 

hareketlerinin ve kadınların eşit hak ve imkan taleplerinin artması sonucu 1970’lerde kullanılmaya 

başlanmıştır (Başbay ve Bektaş, 2009). 

Farklı kültürleri tanıyan, anlayan, ve saygı duyan veya en azından çeşitliliğe uyum sağlama 

çabasında olan bireylerin yetiştirilmesi ve eğitim yoluyla bu özelliklerin kazandırılmaya çalışılması 

son derece önemlidir (Beldağ ve Teymur, 2018). Bireye bu özelliklerin kazandırılması anlamına gelen 

çokkültürlü eğitim bu noktada önem arz etmektedir. Çokkültürlü eğitim, eğitim ortamında farklı 

kültür, ırk, dil, din, cinsiyet, sosyal sınıf, fiziksel engeller vb. hangi farklılığa sahip olursa olsun okulda 

eşit eğitim imkanına sahip olunmasını ifade eder (Banks, 2013). Nieto (1996)’ya göre çokkültürlü 

eğitim okullarda ve toplumda her türlü ayrımcılığı ve ırkçılığı reddeder ve bunlara karşı çıkar. Nieto, 

çokkültürlü eğitimin tanımında 7 temel özellik belirtir (akt. Aydın, 2013): 

Çokkültürlü eğitim ırkçılık karşıtı eğitimdir. 
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Çokkültürlü eğitim temel eğitimdir. 

Çokkültürlü eğitim tüm öğrenciler için önemlidir. 

Çokkültürlü eğitim yaygındır. 

Çokkültürlü eğitim sosyal adalet için eğitimdir. 

Çokkültürlü eğitim bir süreçtir. 

Çokkültürlü eğitim eleştirel pedagojidir. 

Çokkültürlü eğitim kültürel farkındalıkların artırılmasının yanında, az temsil edilen tüm 

grupları (farklı renkte insanlar, kadınlar, engelli insanlar vb.) içine alan ve bu farklılıklara sahip 

bireyleri de  müfredat ve içeriklere dahil eden bir girişimdir ( Garcia, 2009). Alanyazındaki tanımlara 

bakıldığında tüm bireysel farklılıkların çokkültürlü eğitim içerisinde yer aldığı ve eğitim ortamına 

mutlaka yansıtılması gerektiği görülmektedir. Yapılan araştırmalarda da her öğrencinin kültürel ve 

kimlik olarak farklılığının yanısıra ilgilerinin, beklentilerinin, alt yapılarının, fiziksel durumlarının, 

aile yapısı ve yaşantılarının farklı olduğu ortaya konulmaktadır. Öğrenciler alt yapıları, ilgileri, 

beklentileri, güçlü ve zayıf yönleri, motivasyon olma yöntemleri ve sorumluluk alma düzeyleri gibi 

neredeyse her alanda çeşitlilik göstermektedir (Çoban, Karaman ve Doğan, 2010 ). Toplumsal uyum 

ve birlikte yaşama becerisi için eğitim ortamında çokkültürlü eğitime yeterince yer verilmesi önem arz 

etmektedir. 

Kavramın ortaya çıkış gerekçelerine  baktığımızda da bahsettiğimiz bu toplumsal uyuma 

ihtiyaç duyulması, birlikte yaşama, farklılıklara saygı ve hoşgörülü eğitim ortamının sağlanmasının 

başat rol oynadığı görülmektedir.  

Çokkültürlü eğitim kavramı ilk olarak 1915 yılında Horace Kallen tarafından yetişkin eğitimi 

literatüründe öne sürülmüştür. Kallen çokkültürlülüğü toplumsal sorunlar için kurtarıcı bir çözüm 

olarak görmüştür ( Aydın, 2013). Literatürde  yaygın görüş ise çokkültürlü eğitim kavramının ilk defa 

1960’lı yıllarda Afro-Amerikalı ve diğer farklı tenli insanlar arasında eğitim ve çalışma alanında 

ayrımcılığın giderilmesi yönünde insan hakları hareketleriyle ortaya çıktığı görüşüdür (Damgacı ve 

Aydın, 2013).  

Çokkültürlülüğü ve çokkültürlü eğitimi Türkiye eksenli değerlendirecek olursak; Türkiye 

gerek Osmanlı Devleti’nden miras aldığı çokkültürlü toplum yapısı ve gerekse günümüzde 

küreselleşme ve göçle meydana gelen farklı kültürlerin ülkedeki varlığı ile her zamankinden daha fazla 

farklılıkları bünyesinde barındıran bir ülke haline gelmiştir. Böylece Türkiye’nin bir göç ülkesi olma 

niteliği giderek belirginleşirken mevcut durumda var olan çokkültürlüleşme giderek yoğunluğunu 

arttırmaktadır. Gerek toplumda mevcut olan farklılıklar ve çeşitlilikler açısından, gerekse Suriye’den 

ve diğer ülkelerden gelen göçmen ve sığınmacılar açısından çokkültürlüleşmenin Türkiye’de 

oluşturmaya başladığı dönüşüm çok önemlidir (Yaylacı, 2019). 

Problem Durumu 
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Kültürün aktarılmasında bir araç olarak görülen Sosyal Bilgiler dersi vatandaşlara kendi 

kültürü yanında diğer kültürleri öğreten bir misyona sahiptir. Sosyal bilgiler dersi gerek ders içeriği ve 

gerekse program yapısı itibariyle çokkültürlü eğitime yer verilebilecek temel derslerden biri 

durumundadır. Sosyal bilgiler dersinin içeriğinin çokkültürlü eğitime uygunluğu yanında sosyal 

bilgiler öğretmenlerinin bu konudaki nitelikleride oldukça önem arz etmektedir. Kültürün veya 

çokkültürlülüğün öğrencilere aktarılması noktasında farklılıkları dışlayıcı değil kapsayıcı, çeşitliliği 

zenginlik olarak algılayan toplum yapısının oluşturulabilmesi sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin bu 

konudaki nitelikleriyle ilişkilidir. Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim ile ilgili sahip oldukları 

görüş ve bilgileri göreve başladıktan sonra çokkültürlü eğitim uygulamalarının niteliğini 

etkileyecektir. Bu bilgiler doğrultusunda bu çalışma sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çokkültürlü 

eğitime ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma nitel araştırma yöntemi temel nitel araştırma çerçevesinde yürütülmüştür. Nitel 

araştırma, olguların nedenleri, niçin ve nasıl ortaya çıktıklarına ilişkin sorulara cevap aramaya 

ilişkindir ve bir konu hakkında derinlemesine bilgi elde etmek üzere kullanılır (Denzin ve Lincoln, 

2005; Marshall ve Rossman, 2006; Hancock, 1998:2). Bu bağlamda araştırma sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının çokkültürlü eğitim ile ilgili görüşlerini tespit etmek amacıyla nitel araştırma 

yöntemlerinden  temel nitel araştırma çerçevesinde yürütülmüştür. 

Verilerin Toplanması ve Analizi  

 Araştırma Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana bilim Dalı’ndan 14 öğrenci ile yürütülmüştür. 

Araştırma verileri görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler içerik 

analizi tekniği ile  analiz edilmiştir. Bu süreçte öncelikle araştırmanın kuramsal bölümünden ve 

görüşme sorularından yararlanarak genel bir çerçeve oluşturulur. Bu çerçeveye göre veriler temalar 

halinde anlamlı şekilde sınıflandırılır. Daha sonra bulgular tanımlanır ve alıntılarla desteklenir. Son 

aşamada ise tanımlanan bulgular yorumlanır, açıklanır, ilişkilendirilir ve anlamlandırılır ( Yıldırım ve 

Şimşek, 2011). Bu araştırma kapsamında görüşmeler sonucunda elde edilen veriler belirlenen bir 

takım tema ve alt temalar altında toplanmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

 Araştırmada elde edilen bulgular araştırma soruları doğrultusunda sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik görüşleri: “Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim 

kavramına ilişkin görüşleri”, “Öğretmen adaylarının göreve başlamadan önce öğretmenlere farklı 

kültürlere yönelik eğitim verilmesine ilişkin görüşleri”, “Sosyal bilgiler dersinde ve öğretim 

programında çokkültürlü eğitime yer verilmesi gerektiğine ilişkin öğretmen adayı görüşleri.”, 

“Çokkültürlü eğitim uygulamalarının toplumsal sorunların çözümüne katsına ilişkin öğretmen adayı 

görüşleri”, “Eğitim fakülteleri programına çokkültürlü eğitime yönelik ders konulmasına ilişkin 

öğretmen adayı görüşleri”, “Öğretmen adaylarının farklı kültürden öğrencilere eğitim verme 

konusunda kendilerini yeterli görüp görmemelerine ilişkin görüşleri.” olmak üzere altı ana temada 

toplanmıştır. 
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Araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulgular betimsel analiz yaklaşımına uygun 

şekilde öğretmen adaylarının görüşlerinden alıntılar ile desteklenerek aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 1 Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim kavramına ilişkin görüşleri 

Alt Temalar  Katılımcı  Frekans  

Farklı kültürleri içinde barındıran ve öğrenciye 

aktaran eğitim programıdır. 

k1,k3,k4,k5,k9,k10,k11,k12,k13 9 

 

Farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olma. k2, k3, k8 3 

Farklı kültürlere sahip bireylerin aynı eğitimi 

alması. 

k6, k14 2 

  

Öğretmen adaylarına çokkültürlü eğitim kavramının tanımıyla ilgili görüşleri sorulmuştur. 

Öğretmen adaylarının cevapları incelendiğinde “Farklı kültürleri içinde barındıran ve öğrenciye 

aktaran eğitim programı”, “Farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olma.”,  “Farklı kültürlere sahip 

bireylerin aynı eğitimi alması” olmak üzere üç alt temada toplandığı tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitimin ne demek 

olduğuna ilişkin görüşleri incelendiğinde öğretmen adaylarının çoğunluğu farklı kültürleri içinde 

barındıran ve öğrenciye aktaran eğitim programı şeklinde tanımlanabileceğini belirtmişlerdir. Bu 

şekilde görüş belirten öğretmen adayları görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir. “Farklı din, dil, ırk, 

siyasi görüş, mezhep farklılığı, şehir farklılığı gibi farklılıklara saygılı, eşit  yaklaşılarak ve 

farklılıklara açık olarak verilen eğitimdir. (k1)”, “ İçerisinde, her gelişim dönemine, farklı kültürlere 

ve diğer farklılıklara yönelik bilgi olan eğitim sistemidir.(k5)”, “çokkültürlü eğitim okulda sadece 

yerel kültürün veya bulunduğumuz şehrin, bölgenin kültürünü değil de birçok kültürü öğrenciye 

anlatılması, aktarılmasıdır.(k10), “çokkültürlü eğitim kavramı, birden çok kültürü içinde barındıran 

ve saygı duyan bir eğitim programıdır.(k12)”, “öğrencinin sadece kendi kültürünü değil, kendi 

kültürünün yanında farklı kültürlerin de var olduğunu, her insanın ırkı, dini, fiziksel görünümü, sosyal 

durumu ne olursa olsun eşit olduğunu öğreten bir eğitimdir.(k13)” 

Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde çokkültürlü 

eğitim kavramının farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olma anlamına geldiği yönünde görüş 

belirttikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının görüşleri şu şekildedir: “çokkültürlü eğitim kişinin 

kendi kültürünün yanında farklı kültürler hakkında da bilgi sahibi olmasıdır.(k2)”, “çokkültürlü 

eğitim farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmaktır.(k8)” 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının görüşlerine bakıldığında öne çıkan diğer bir görüş 

ise farklı kültürlere sahip bireylerin aynı eğitimi almasının çokkültürlü eğitim demek olduğu 

yönündedir. Bu doğrultuda görüş belirten öğretmen adaylarının cevapları şu şekildedir: “Farklı 

kültürden bireylerin yaşadığı şehirlerde farklı kültürden öğrencilerin bir arada eğitim almasıdır.(k6)”, 

“ Çokkültürlü eğitim, farklı kültürlere sahip bireylerin aynı yerde aynı eğitimi almaları eşit şartlara 

göre değerlendirilmeleridir.(k14)” 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1266 

Tablo 2 Öğretmen adaylarının göreve başlamadan önce öğretmenlere farklı kültürlere yönelik eğitim 

verilmesine ilişkin görüşleri. 

Alt Temalar  Katılımcı  Frekans  

Farklı kültürlere yönelik eğitim  verilmelidir. k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7,k10,k11,k12, 

k14 

11 

Farklı kültürlere yönelik eğitim verilmesine 

gerek yoktur. 

 

k9, k13 

 

2 

 

Öğretmen adaylarına göreve başlamadan önce farklı kültürlere yönelik bir eğitimin verilip 

verilmemesine ilişkin görüşleri sorulmuştur. Öğretmen adaylarının verdikleri cevapların “farklı 

kültürlere yönelik eğitim verilmelidir.”, “farklı kültürlere yönelik eğitim verilmesine gerek yoktur.” 

şeklinde iki alt temada toplandığı görülmüştür. 

Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının, öğretmenlere göreve başlamadan 

önce farklı kültürlerle ilgili bir eğitimin verilmesine ilişkin görüşleri incelendiğinde öğretmen 

adaylarının çoğunluğunun farklı kültürlere yönelik eğitim verilmelidir şeklinde görüş belirttikleri 

tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının bu doğrultudaki görüşleri şöyledir: “kesinlikle böyle bir 

eğitimin verilmesi gerektiğini düşünüyorum, herkesin duygu ve düşünceleri, yaklaşımları, yaşayış 

tarzları farklı olduğundan bu bilincin öğretmenlere kazandırılması için bu eğitim önceden 

verilmelidir. (k1)”, “ Evet bu konuda eğitim verilmelidir çünkü farklılıklara yönelik nasıl 

davranacağımı bilmiyorum. Farklı kültürden, ırktan veya engelli bireylerle karşılaşmadım ve 

tecrübem de yok bu nedenle bu konu hakkında bana göreve başlamadan önce eğitim verilmesini 

isterim.(k4)”, “İnsan farklılıklara vereceği tepkiyi, alacağı önlemi ve uygulayacağı yöntemi bilmeden 

öğrencilere gereken ilgi ve alakayı gösteremez bu nedenle bu eğitimin verilmesi şart. (k5)”, “ evet bu 

eğitimin önceden verilmesini isterim. Çünkü farklılıklara karşı nasıl tepki verileceğini, nasıl 

davranılması gerektiğini herkes bilmiyor.(k8)” , “kesinlikle verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir 

öğretmen farklılıklara karşı nasıl davranması gerektiğini öğrenmeli, farklılıklar hakkında bilgi sahibi 

bir öğretmen olup öğrencilere de yansıtması için eğitim verilmesi şarttır.(k10)”, “...bizim ülkemiz 

değişik kültürleri içinde barındıran bir ülkedir. Bu nedenle öğrencilerimizi daha iyi tanımamız, onlara 

uygun eğitim ortamı düzenleyip öğrencilerin özelliklerine uygun yöntem teknik kullanabilmemiz için 

bu eğitimin verilmesi önemlidir.(k12)” 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde iki öğretmen adayının 

öğretmenlere göreve başlamadan önce farklı kültürlere yönelik eğitim verilmesine gerek yoktur 

şeklinde görüş belirttikleri belirlenmiştir. Bu görüşe yönelik öğretmen adaylarının cevapları şu 

şekildedir: “öğretmenlere böyle bir eğitimin verilmesinin gerekli olmadığını düşünüyorum.(k9)”, 

“Düşünmmüyorum. İnsanları başkalaştırmak, başka kalıplara koyup önyargı ile yaklaşmak insanda 

var olabilecek bir durumdur. Bunun küçük yaşlarda verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Göreve 

başlayacak öğretmenlerin zaten bu tür farklılıkları normal karşılaması gerekir.(k13)” 

Tablo 3 Sosyal bilgiler dersinde ve öğretim programında çokkültürlü eğitime yer verilmesi gerektiğine 

ilişkin öğretmen adayı görüşleri. 

Alt Temalar  Katılımcı  Frekans  

Derslerde ve programda çokkültürlü 

eğitime yer verilmelidir. 

k1,k2,k3,k4,k5,k7,k8,k9,k10,k11,k12,k13 12 
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Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına, sosyal bilgiler dersinde ve öğretim programında 

çokkültürlü eğitime yer verilmesi hakkında görüşleri sorulmuştur. Alınan cevaplar incelendiğinde 

katılımcıların neredeyse tamamının dersler ve programda çokkültürlü eğitime yer verilmelidir şeklinde 

görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Bu alt temaya ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri şu şekildedir: 

“evet verilmelidir çünkü çokkültürlü eğitime en fazla sosyal bilgiler dersinde yer verilebilir. 

Disiplinlerarası bir ders olması da çokkültürlü eğitim uygulamalarının daha rahat yapılmasını 

sağlar.(k1)”, “sosyal bilgiler dersi iyi eğitimden ziyade iyi vatandaş yetiştirmeyi amaçlayan bir derstir 

bu nedenle çokkültürlü eğitime yer verilmelidir. (k2)”, “…sosyal bilgiler dersinde çokkültürlü eğitime 

yer verilmesinin kültür çatışmalarının engellenmesine yönelik faydalı olabileceğini 

düşünüyorum.(k3)”, …her insanın aynı dinden, aynı ırktan olamasını bekleyemeyiz, bizim farklı 

kültürleri öğrenmemiz ve farklı kültürlerin de bizim kültürümüzü öğrenmesi açısından çokkültürlü 

eğitime yer verilmelidir.(k4)”, “kültür konusu başlıca sosyal bilgiler dersinin konusudur. Sosyal 

bilgiler dersi kültürle iç içedir. Bu nedenle çokkültürlü eğitime sosyal bilgiler dersinde yer verilmesi 

gerektiğini düşünüyorum. (k9)”, “öğrenciler farklı kültürleri tanımalı, anlamalı, ve saygı duymalıdır. 

Farklı kültürlerin farkında olmalıdır. Bu nedenle sosyal bilgiler dersinde ve öğretim programında 

çokkültür eğitime yer verilmelidir. (k10)”,  

Tablo 4 Çokkültürlü eğitim uygulamalarının toplumsal sorunların çözümüne katsına ilişkin öğretmen 

adayı görüşleri. 

Alt Temalar  Katılımcı  Frekans  

Öğrencilerin farklılıkları tanıması ve farklılıklara 

yönelik ön yargılarını azaltma 

 k12, k13 2 

Sevgi, saygı, hoşgörü ortamı oluşturma. k1, k2,k3, k4, k5, k10, k11, k13 8 

Empati kurarak sorunların çözümüne katkı sağlama  

k8,k9 

 

2 

  

Öğretmen adaylarına sosyal bilgiler dersinde çokkültürlü eğitim uygulamalarına yer 

verilmesinin toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlayıp sağlamayacağına yönelik görüşleri 

sorulmuştur. Öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde görüşlerin üç alt temada toplanabileceği 

belirlenmiştir. Bu temalar “öğrencilerin farklılıklara yönelik ön yargılarını azaltma”, “sevgi, saygı, 

hoşgörü ortamı oluşturma.”, “empati kurarak sorunların çözümüne katkı sağlama” şeklindedir. 

Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim uygulamalarının öğrencilerin farklılıklara yönelik ön 

yargılarını azaltma noktasında etkin olabileceğine yönelik görüşleri şu şekildedir: “birçok kavganın, 

savaşın, terörün nedeni insanların farklı kültürlere sahip olması ve bu kültürlerin başkaları tarafından 

tanınması ve ön yargıyla yaklaşılmasıdır. Çokkültürlü eğitim uygulamaları bu sorunların çözümüne 

katkı sağlar.(k12)”, “kesinlikle katılıyorum, öğrencilere farklılıkları tanıtarak, benimseterek 

kalıplaşmış yargılarını ve ön yargılarını ortadan kaldırabiliriz.(k13)” 

Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim uygulamalarının toplumda sevgi saygı hoşgörü 

ortamı oluşturarak toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlayacağına yönelik görüşleri şu şekildedir: 

“çokkültürlü eğitimi sadece saygı başlığında ele alsak dahi toplumsal sorunların çözümü için 

inanılmaz faydaları olur. Saygı duyan bir toplum olmasını istiyorsak eğitim uygulamalarında 

çokkültürlü eğitime yer vermeliyiz.(k1)”, “karşıdaki insana saygı duymamak ve farklı kültürleri 

bilmemek toplumda yaşanan en büyük sorunlardan biridir. Çokkültürlü eğitim uygulamaları bu 

sorunların çözümü için faydalı olacaktır.(k2)”, “insanlara saygı duyulmadığı, insanların ırkları, 
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dilleri, dinleri hakkında eleştirel bir tutum sergilendiği için bu kadar kargaşa ortamı var. Çokkültürlü 

eğitim uygulamalarıyla yeni neslin bu durumun farkında olmasını sağlayarak farklılıklara saygı 

duymalarını sağlayabiliriz.(k4)”, “evet toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlar. Farklı dil, din, 

ırk ve kültürlere saygı duymak toplumu ayakta tutan, çatışmaları önleyen önemli bir etkendir. Bu 

ülkede laz, türk, kürt, roman birlikte yaşıyorsak farklıklara duyulan saygıdandır.(k5)” 

Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim uygulamalarının empati kurarak toplumsal sorunların 

çözümüne katkı sağlayacağına yönelik görüşleri şu şekildedir: “ evet düşünüyorum, öğrencilerin 

empati yeteneği gelişir ve farklı kişilerin bakış açısını anlayabilirler. Örneğin maddi durumun kötü 

olan bir öğrencinin sınıf ortamında kendini kötü hissetmesini önlemek için diğer öğrenciler empati 

kurarak ona yardımcı olabilirler.(k8)”, “insanların birbirini daha iyi anlamasına, empati kurmasına 

yardımcı olacağını düşünüyorum.(k9)”  

Tablo 5 Eğitim fakülteleri programına çokkültürlü eğitime yönelik ders konulmasına ilişkin öğretmen 

adayı görüşleri. 

Alt Temalar Katılımcı  Frekans  

Eğitim fakültelerinde farklı kültürleri 

tanıtıcı bir ders olmalı. 

k1,k2,k5,k6,k7,k8,k9,k10,k11k12,k14 11 

Eğitim fakültelerinde çokkültürlü eğitime 

yönelik bir derse yer verilmemeli. 

k3 1 

 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına eğitim fakülteleri progrsmına çokkültürlü eğitime 

yönelik bir ders konulması hakkında görüşleri sorulmuştur. Öğretmen adaylarının görüşleri “Eğitim 

fakültelerinde farklı kültürleri tanıtıcı bir ders olmalı.”, “Eğitim fakültelerinde çokkültürlü eğitime 

yönelik bir derse yer verilmemeli.” Şeklinde iki alt temada toplandığı görülmüştür. 

Öğretmen adaylarının “Eğitim fakültelerinde farklı kültürleri tanıtıcı bir ders olmalı” alt 

temasına ilişkin görüşleri şu şekildedir: “öğretmen olmak isteyen bireylerin eğitim fakültelerinde böyle 

bir ders almaları gerektiğini düşünüyorum.(k8)”, “farklı kültürleri tanımak anlamak öncelikle sosyal 

bilgiler dersinin konusudur. Bu nedenle eğitim fakültelerinde öncelikle sosyal bilgiler öğrencileri için 

daha sonra eğitimci olarak tüm öğretmen adayları için farklı kültürleri tanıtıcı bir ders olmalı.(k10)”, 

“ evet yer verilmeli. Öncelikle öğretmen adayları çokkültürlü eğitime yönelik bir ders almalı ki 

öğrencilerine de ders içeriğiyle ilgili öğrendiklerini aktarabilsin.(k11)”, “evet yer verilmeli çünkü 

böyle bir dersin daha fazla gerçek hayata yöenlik olacağını düşünüyorum. Biz öğretmen adayları 

olarak farklı kültürleri ne kadar iyi tanır ve anlarsak öğrencilere de o kdar fazla tanıtma fırsatımız 

olur.(k12)”, “fakültelerden öğretmen olarak çıkacak öğretmen adayları için böyle bir dersin çok 

faydalı olacağını düşünüyorum. Bu derste gerçek hayatta kullanabileceğimiz bilgilere yer verilmesi 

çok önemli.(k14)” 

Öğretmen adaylarından bir katılımcı da “Eğitim fakültelerinde çokkültürlü eğitime yönelik bir 

derse yer verilmemeli.” şeklinde görüş belirtmiştir. Bu katılımcının görüşü şu şekildedir: “hayır, 

eğitim fakültelerinde çokkültürlü eğitime yönelik bir ders verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Buna 

daha çok ilköğretimde ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum.(k3)” 
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Tablo 6 Öğretmen adaylarının farklı kültürden öğrencilere eğitim verme konusunda kendilerini yeterli 

görüp görmemelerine ilişkin görüşleri. 

Alt Temalar  Katılımcı  Frekans  

Farklı kültürden öğrencilere eğitim verme konusunda kendini 

yeterli görme 

k3, k13 2 

Farklı kültürden öğrencilere eğitim verme noktasında kendini 

yeterli görmeme 

k1,k2,k4,k5,k7,k8,k9, k10,k11, 

k12,k14 

9 

   

 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına kendilerini farklı kültürden öğrencilere eğitim verme 

konusunda yeterli görüp görmedikleri sorulmuştur. Öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde 

görüşlerin,  “Farklı kültürden öğrencilere eğitim verme konusunda kendini yeterli görme” “Farklı 

kültürden öğrencilere eğitim verme noktasında kendini yeterli görmeme” “Meslekte tecrübe kazanarak 

veya bu konuda eğitim alarak farklı kültürden öğrencilere eğitim verebilecek duruma gelme” şeklinde 

üç alt temada toplandığı belirlenmiştir. 

Farklı kültürden öğrencilere eğitim verme konusunda kendini yeterli gören öğretmen 

adaylarının görüşleri şu şekildedir: “evet kendimi yeterli görüyorum, sınıfta belli bir düzen oluşturup 

birlik beraberliği salayacağımı düşünüyorum.(k3)”, “kendimi yeterli görüyorum çünkü farklılıkların 

farkındayım.(k13)” 

sınıfındaki farklı öğrencilere eğitim verme konusunda kendini yeterli görmeyen öğretmen 

adayları şu şekilde görüş belirtmişlerdir: “yeterli olduğumu düşünmüyorum. Çünkü farklı kültürden 

öğrencilerle çok karşılaşmıyoruz ama bununla ilgili önceden bir eğitim ve bilgilendirme olması 

gerektiğini düşünüyorum.(k2)”, “bu konuda eğitim almadığım için ve farklı kültürleri çok fazla 

bilmediğim, tanımadığım için kendimi yeterli görmüyorum. (k7)”, “hayır yeterli görmüyorum. Bu 

konuda hiç eğitim almadığım için neyi doğru neyi yanlış yaparım bilmiyorum.(k8)”, “hayır kendimi 

bu konuda yeterli görmüyorum. Dili, dini, ırkı, kültürü farklı olan bireylere nasıl davranacağımı 

bilmiyorum.(k10)” araştırmaya katılan öğretmen adaylarından bazıları da şu an farklı kültürden 

öğrencilere eğitim verme noktasında kendini yeterli görmese de meslekte tecrübe kazanarak, bu 

konuda eğitim alarak ve kendini geliştirerek yeterli duruma gelebileceklerini belirtmişlerdir. Bu yönde 

görüş belirten öğretmen adaylarının görüşleri şu şekildedir: “farklı kültürlere eğitim verme konusunda 

biraz araştırma yapıp kendimi geliştirirsem yeterli olacağımı düşünüyorum.(k11)” ,“şu an için 

kendimi bu konuda yeterli görmüyorum ama bizlere verilecek bir eğitimle yeterli düzeye 

gelinebilir.(k12)”, “şu an yeterli görmüyorum ama mesleğe başladığımda tecrübe kazandıkça farklı 

kültürden öğrencilere eğitim verme konusunda yeterli olabilirim.(k9)”, “bu konuda yeterlilik 

deneyimlerle kazanılabilir.(k14)” 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çokkültürlü eğitim son yıllarda çokça ele alınan ve tartışılan bir kavramdır. Öğrencilerdeki 

kültürel-sosyal-ekonomik-fiziksel vb. bireysel farklılıklar eğitim ortamlarında çeşitliliğin fazla 

olmasına sebep olmuştur. Tüm bu çeşitlilikleri bünyesinde barındıran bir kavram olması 

münasebetiyle çokkültürlü eğitim her geçen gün önemi biraz daha artan bir konu haline gelmiştir.  

Çokkültürlü eğitimin ne anlama geldiği, neden gerekli olduğu ya da olmadığı, bu konuda 

verilebilecek eğitimlerin çeşitliliği, çokkültürlü eğitimin toplumsal sorunlar noktasında ne gibi 
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etkilerinin olabileceği gibi konularda öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan 

bu araştırma çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği dördüncü sınıfa devam eden öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır. 

Araştırmanın bulgularına bakıldığında öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim kavramının 

tanımını daha çok ırk, dil, din farklılığı olarak belirttikleri bunun yanında farklı kültürleri içinde 

barındıran, farklı kültürler hakkında bilgi veren, farklı kültürlere sahip bireylerin aynı eğitimi alması 

şeklinde de tanımlanabileceği yönünde görüş belirttikleri görülmektedir. Öğretmen adayları yaş, 

cinsiyet, engelli olma durumlarını çokkültürlülük kapsamında ve eğitim ortamındaki farklılıklar 

açısından düşünmedikleri belirlenmiştir. Bu sonuç, Başarır, Sarı ve Çetin (2014)’in çalışmalarında da 

belirttiği gibi çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitimin ülkemizde son yıllarda ele alınmaya ve 

tartışılmaya başlanmasından kaynaklanmaktadır. 

Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu, öğretmenlere göreve başlamadan önce farklı 

kültürlere yönelik eğitim verilmesi noktasında olumlu görüş belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının 

görüşlerine göre öğretmenlerin farklı kültürden bireylerle karşılaşınca nasıl davranabileceği, 

çokkültürlü bir eğitim ortamında öğretmenlerin nasıl bir duruş sergilemeleri gerektiği, farklı kültürler 

hakkında bilgi sahibi olmaları ve eğitim ortamının da farklılıkları dikkate alarak düzenlenmesi için 

öğretmenlere göreve başlamadan önce çokkültürlülüğe yönelik bir eğitim verilmesinin gerekli olduğu 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenlere farklı kültürlere yönelik eğitim verilmesinin gerekli olmadığını 

belirten iki öğretmen adayı ise böyle bir eğitimin küçük yaşlarda verilmesi gerektiği öğretmenlerin 

eğitim almadan farklılıkları normal karşılamaları gerektiğini belirtmişlerdir. Bu görüş başlangıçta 

olumsuz bir yargı gibi görünse de aslında öğretmenlerin çokkültürlülüğe yönelik bir eğitim alamamış 

dahi olsalar farklılıklara karşı ön yargısız ve dışlayıcı olmayan bir tutum sergilemeleri gerektiği 

manasına gelmektedir. Bu sonuçlardan da anlaşılacağı gibi öğretmenlerin farklı kültürlere yönelik 

göreve başlamadan önce eğitim almaları son derece önemlidir. Başbay ve Bektaş (2009)’ın 

çalışmalarında belirttiği gibi gerekli alt yapıya sahip olmayan birçok öğretmenin farklı kültürlerden 

olan öğrenciler için öğrenme ortamını kurgulama konusunda yeteri kadar hazır olmadıkları 

görülmektedir. Bu nedenle tüm öğrencilerin kaliteli bir eğitim almaları için öğretmenlerin farklılıklar 

noktasında iyi bir donanıma sahip olmaları gerekmektedir. 

Araştırma bulgularından ulaşılan sonuçlardan birisi de öğretmen adaylarının tamamı sosyal 

bilgiler dersi ve öğretim programında çokkültürlü eğitime yer verilmesi yönünde olumlu görüş 

belirtmişlerdir.. Sosyal Bilgiler dersi, öğrencinin sosyoekonomik, çevresel ve kültürel, yerel ve küresel 

anlamda hem kendisini hem de çevresini, toplumunu, ülkesini ve dünyayı tanıma, algılama ile 

sorunları çözme noktasında etkindir (Bahadır, 2016). Sosyal bilgiler dersi doğası gereği çok kültürlü 

eğitim anlayışına göre eğitim pratiklerini planlayan bir yapıdadır. Farklı sosyal disiplinlerin eğitimdeki 

yansıması olan sosyal bilgiler; barış eğitimi, farklılıkların bir arada yaşaması, demokratik vatandaş 

yetiştirmek gibi amaçlarla çok kültürlü eğitimin dinamiklerini taşımaktadır ( Çalışkan ve Gençer, 

2016). Bu sonuç sosyal bilgiler dersinin içeriği ve kapsamı münasebetiyle çokkültürlü eğitim için en 

uygun derslerden biri olmasını da destekler niteliktedir. 

Çokkültürlü eğitim uygulamalarının diğer bir boyutu da toplumsal sorunların çözümünde 

önemli bir yerde olmasıdır. Özellikle günümüzde toplumsal sorunların altında yatan neden farklılıklara 

karşı bireylerin ön yargılı olmaları, çeşitlililiğin ülkeyi bölecek bir unsur olarak görülmesidir. Bu 
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konuda öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde de çokkültürlü eğitimin toplumsal sorunların 

çözümünde sevgi, saygı, hoşgörü ortamı oluşturma noktasında önemli bir etken olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Yine öğretmen adayları çokkültürlü eğitim sayesinde bireylerin empati kurabileceğini, 

farklılıklara yönelik ön yargılarının azalacağını böylece toplumdaki birçok kargaşa ve kavganın da 

azalabileceğini belirtmişlerdir. Bu sonuçlar çokkültürlü eğitimin özellikle farklılıklara saygı duyma 

noktasında bireylere kazandırdığı olumlu tutum ve davranışlar sayesinde toplumsal sorunların çözümü 

için ne kadar elzem olduğunu göstermektedir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlardan biri de öğretmen adaylarının çoğunluğunun eğitim 

fakültelerinde çokkültürlü eğitime yönelik ders konulması yönünde olumlu görüş belirtmeleridir. 

Öğretmen adaylarına göre eğitim fakültelerinde farklı kültürleri tanıtan, farklılıklara sahip bireylere 

nasıl yaklaşılması gerektiğini öğreten bir derse yer verilmelidir. Öğretmenler farklı kültürlere sahip 

kişilere karşı önyargılı bir şekilde görev yapabilirler onların farklılıklara yönelik tutumları, bakış 

açıları, eğitim verme şekillerini farklı gruplarla olan iletişimlerini etkileyebilir. Öğretmenlerin çoğu 

çok kültürlülüğe yönelik eğitim almadıkları için, bu durum şaşırtıcı değildir (Baker, 1981). Bu nedenle 

eğitim fakültelerinde çokkültürlü eğitime yönelik bir ders konulması önem kazanmaktadır. 

Bulgulardan elde edilen sonuçlara bakıldığında öğretmen adaylarının çoğunluğu 

karşılaşabilecekleri farklılıklara eğitim verme noktasında kendilerini yeterli görmediklerini 

belirtmişlerdir. Öğretmen adayları farklı kültürden bireylere eğitim vermede yetersiz olmalarını 

meslekte tecrübelerinin olmamasına ve bu konuda önceden bir eğitim almamış olmalarına 

bağlamaktadırlar. Öğretmen adaylarına eğitim fakültelerinde çokkültürlü eğitimle ilgili herhangi bir ön 

bilgilendirme yapılmadığı için göreve başladıktan sonra ne tür kültürel farklılıklarla 

karşılaşabileceklerini ve bu farklılıklara yönelik nasıl bir tutum sergileyeceklerini bilmemektedirler. 

İlköğretimde eğitim-öğretim süreci içerisinde, bireyin toplumsal yaşama yönelik gerekli bilgi, 

beceri ve değerleri kazanması ve bunu tutum ve davranışa dönüştürme noktasında Sosyal Bilgiler dersi 

büyük önem taşımaktadır(Er ve Şahin, 2012). bu nedenle sosyal bilgiler içeriğini öğrencilere aktaracak 

olan öğretmen adaylarının konuyla ilgili yeterli donanıma sahip olmaları, çokkültürlü eğitim hakkında 

görüşleri ve tutumları önem taşımaktadır. Vatandaşlık eğitiminde ve kültürün aktarılmasında bir araç 

olarak görülen sosyal bilgiler dersi küresel bir köy haline gelen dünyada sevgi, saygı, hoşgörü 

kavramları temelinde farklılıkları tanıyarak, saygı duyarak bir arada yaşama olgusunun 

pekiştirilebileceği en önemli derstir. Bu nedenle Sosyal Bilgiler ders içeriğinden, öğretim programına 

kadar çok kültürlü dünyada aktif, kültürel çeşitliliği yansıtan, farklılıkların farkında olan ve saygı 

duyan bireylerin yetiştirilmesi noktasında sosyal bilgiler öğretmen adaylarıın yeterli donanıma sahip 

olarak mezun olmaları ve göreve başladıklarında eğitim ortamlarına çokkültürlü eğitimi yansıtmaları 

bu çalışmayla ulaşılmak istenen asıl noktadır. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin sosyal bilgiler dersi kapsamında yapılan sözlü ve yerel tarih 

etkinliklerine ilişkin görüşleri doğrultusunda bir değerlendirme yapmaktır. Araştırma nitel araştırma 

çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 4. Sınıfta öğrenim gören 21 öğrenci oluşturmaktadır. 

Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu dokuz sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz teknikleri ile çözümlenmiştir. Uygulama sürecinde 4. Sınıf 

kültür miras öğrenme alanında kazanımlar doğrultusunda sözlü ve yerel tarih uygulamalarını içeren her bir 

etkinlik sonrası öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin genel olarak sözlü 

ve yerel tarih etkinliklerinin uygulamalarına ilişkin olumlu görüş belirttikleri görülmüştür. Ayrıca uygulanan 

etkinlikler ile öğrencilerin geçmişi öğrenmesi, dersi daha iyi anlaması, somut kültürel mirası öğrenmesi ve sözlü 

ve yerel tarihin ne olduğunu bilmesi üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelime: Sözlü tarih, Yerel tarih, Sosyal bilgiler, İlkokul 

Evaluation of Oral and Local History Practices In Terms of Student Opinions 

ABSTRACT 

The aim of this study is to assess the students’ opinions on oral and local history activities in the context 

of social studies course. The research was conducted within the framework of qualitative research. The study 

group of the research consisted of 21 students studying in the 4th grade. The data were collected by a semi-

structured interview form consisting of nine open-ended questions prepared by the researcher. The obtained data 

were analyzed with descriptive analysis techniques. In the process of the implementation of the study, the 

opinions of the students were taken after each activity which included oral and local history practices in line with 

the objectives in the field of cultural heritage learning. According to the research results, it is seen that the 

students generally expressed positive opinions about the practices of oral and local history activities. In addition, 

it was concluded that the activities helped the students learn the past, better understand the lesson, learn about 

the concrete cultural heritage and know what the oral and local history is. 

Key words: Oral History, local history, Social studies, primary school 
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GİRİŞ 

Son yıllarda sözlü ve yerel tarih uygulamalarına olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bununun 

nedenleri arasında ise öğrencilerin araştırma, inceleme, sosyal katılım, yaşanılan yerin tanınması, 

birinci elden kaynağa ulaşma ve tarih ile diğer alanlar arasındaki ilişki anlayabilme gösterilmektedir 

(Demircioğlu, 2005; Örten, 2008). 

Derslerde kullanılan sözlü tarih yöntemi öğrencilerin geçmiş ile gelecek arasında bağlantı 

kurarak, gelecek ile ilgili çıkarımlarda bulunmasını, değişim ve sürekliliği algılamasını sağlar (Safran 

ve Ata, 1998’den aktaran: İncegül, 2010: 11). Eğitimde sözlü tarih etkinliklerine yer verilmesi 

öğrencileri ezber bilgilerden kurtararak, insanlarla bir araya gelmelerini ve tarihi eğlenceli bir şekilde 

öğrenmelerini sağlar (Sarı, 2007: 110). Bunun yanında kitaplarda uzun uzadıya anlatılan olayları 

öğrenciler sözlü tarih çalışmalarıyla daha kısa sürede öğrenerek, konuyu daha iyi anlayabilirler. Çünkü 

öğrenciler kitaplarda yer alan bilgileri ezberlemeye çalışmakta bu durum da onların dersten 

soğumalarına sebep olmaktadır.  

Yerel tarih, yaşanılan bir yerin geçmişini, geçmişten günümüze tarihsel değişim ve gelişimini 

inceleyen bir tarih türüdür (Işık, 2002: 22). Avcı Akçalı’ ya (2013:42) göre yerel tarih, bir bölgedeki 

tarihi unsurların unutulmasını engelleyip o bölgeyi insanlara tanıtmaya yarayan yöntemin adıdır. Oran’ 

a (2013: 11) göre ise yerel tarihçilik, küçük bir yerin tarihini değil de, daha çok geniş alanların tarihini 

ifade etmektedir. Bu şekilde bütün insanlığın tarihini ortaya koymaya çalışan bir tarih türüdür. Arslan 

(2012: 11) ise yerel tarihi, geçmişte yaşamış olan insanların nerede ve nasıl yaşadıklarını, yaşam 

koşullarının nasıl olduğunu öğrenmeye yarayan yöntem şeklinde ifade etmiştir. Bu tanımlardan 

hareketle yerel tarih, geçmiş ile günümüz arasında bağlantı kurarak yaşanılan yerin tarihini gözler 

önüne seren bir yöntem olarak ifade edilebilir.  

Son yıllarda sosyal bilgiler ve tarih dersi öğretim programlarında yerel tarih uygulamalarına 

ağırlık verilmeye başlanmıştır (Aktekin, 2010). Yerel tarih, öğrencilerin yaşadıkları yerin tarihini 

yakından görmelerini sağlayarak kültürel mirasa olan değeri artırır. Yapılan yerel tarih çalışmaları ile 

öğrenciler gelenek ve göreneklerini yakından tanıyarak bunları gelecek kuşaklara aktarma imkânı 

bulabilirler ( Avcı Akçalı, 2007: 71). Yerel tarih etkinlikleri ile öğrenciler tarihi konuları yaparak 

yaşayarak öğrenmekte ve bu sayede bilgilerin akılda kalıcılığı artmaktadır (Avcı Akçalı, 2007: 77). Bu 

nedenle de öğrencilerin tarih konularını severek öğrenebilmeleri ve bu konuların sıkıcılıktan 

kurtulabilmesi için sosyal bilgiler derslerinde yerel tarih konularına yer verilmelidir. 

Sosyal bilgiler derslerinde yerel tarih etkinliklerine yer verilerek konular kitapla sınırlı 

kalmayacak ve gerçek hayatla ilişki kurulacaktır. Yerel tarih uygulamaları okul ile yaşam arasında 

bağlantı kurmaya yardımcı olacaktır. Amerika ve Avrupa’da sıklıkla kullanılan bu yöntem 

öğrencilerin tarihi mekânlara giderek konuyu daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır (Özer, 2012: 

171). Sosyal bilgiler dersi öğretiminde bu kadar önemli olan sözlü ve yerel tarih uygulamalarına 

ilişkin eğitim sisteminin temel ögesi olan öğrencilerin görüşleri önem taşımaktadır. 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1275 

 Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretiminde sözlü ve yerel tarih uygulamaları 

kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir.  

YÖNTEM 

 Araştırmanın Modeli 

Çalışma, nitel yöntem yaklaşımına göre tasarlanmıştır. Çalışmada, yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, alternatif cevaplamayı ve konunun 

yer aldığı alanda detaylı incelemeyi içerir. Verilerin analizinde kolaylık, katılımcıların kendini rahat 

hissetmesi, detaylı bilgiye ulaşma gibi avantajları ile gereksiz bilgilere yer verilmesi, görüşmecinin 

konu sınırını tam belirleyememesi gibi de dezavantajları vardır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, 

Karadeniz ve Demirel, 2010: 163). 

 Çalışma Grubu 

Araştırma 2017- 2018 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubunu Rize ili Çayeli ilçesinde bulunan bir devlet okulunda 4. Sınıfta öğrenim gören 12’si kız, 9’u 

erkek olmak üzere 21 öğrenciden oluşturmaktadır.  

 Veri Toplama Araçları 

Çalışmada yapılan etkinlikler ile ilgili öğrenci görüşlerini almak için veri toplama aracı olarak 

yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır.  

Etkinlik Süreci Görüşme Formları 

Etkinlik süreci görüşme formları hazırlanırken literatür taraması yapılmış ve konu ile ilgili 

olan çalışmalar incelenerek 9 sorudan oluşan bir havuz oluşturulmuştur. Hazırlanan sorular için 1’i 

sınıf eğitimi ve 1’i sosyal bilgiler alan uzmanı olmak üzere 2 akademisyenin ve 1 sosyal bilgiler 

öğretmeni ile 1 de sınıf öğretmeninin görüşü alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda gerekli 

düzenlemeler yapılarak 9 soruluk veri toplama aracına son hali verilmiştir. 

 Verilerin Analizi 

Etkinlik sonrası görüşmeler yazılı olarak toplanmış, ardından elde edilen nitel bulgular 

bilgisayar ortamına aktarılarak içerik analize tabi tutulmuştur. Yapılan içerik analizde tema ve alt 

temalar oluşturulmuş ve tabloda frekans olarak gösterilmiştir. Tablolar verildikten sonra öğrencilerin 

doğrudan görüşleri tabloların alt kısmında yer almıştır. Alıntılarda öğrencilerin isimleri kodlamalarla 

verilmiştir. (Ö1, Ö2 gibi). 
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BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde her bir etkinliğin ardından yapılan etkinlik süreci görüşmelere ilişkin bulgular 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda her bir tema altında alt temalara ve doğrudan görüşlere yer verilmiştir. 

Bu kısımda kazanım doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin öğrenci görüşleri yer 

almaktadır.  

Kazanıma İlişkin Etkinlik Süreci Öğrenci Görüşleri 

Etkinliğin Kazandırdıklarına İlişkin Etkinlik Süreci Öğrenci Görüşleri 

Etkinliğin kazandırdıklarına ilişkin etkinlik süreci öğrenci görüşleri geçmişi öğrenme, aile 

tarihini öğrenme, doğru bilgiye ulaşma ve dersi daha iyi anlama olmak üzere 4 alt temada toplanmış 

ve Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Etkinliğin Kazandırdıklarına İlişkin Etkinlik Süreci Öğrenci Görüşleri  

Alt Temalar Frekans(f) 

Geçmişi öğrenme 

Aile tarihini öğrenme 

Doğru bilgiye ulaşma 

Dersi daha iyi anlama 

7 

6 

1 

1 

 

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin en fazla geçmişi öğrenme alt temasını vurguladığı tespit 

edilmiştir. Yine öğrencilerin önemli bir kısmı aile tarihini öğrenme alt temasına dikkat çekmiştir. 

Ayrıca bazı öğrencilerin de etkinliğin kazandırdıklarına ilişkin doğru bilgiye ulaşma ve dersi daha iyi 

anlama alt temaları üzerinde durduğu tespit edilmiştir. 

Aşağıda etkinliğin kazandırdıklarına ilişkin etkinlik süreci görüş bildiren bazı öğrencilerin 

ifadelerine doğrudan yer verilmiştir:  

“Geçmişte yaşayan insanların giyim kuşamlarını öğrendim. (Ö4)” ifadesi yapılan etkinlik ile 

geçmişte yaşayan insanların giyim kuşamları hakkında bilgiler elde edildiğini ifade etmektedir. 

“Büyüklerimin geçmişini öğrendim. (Ö7)” görüşü geçmişi öğrenmenin önemini ortaya koymaktadır. 

“Annemin, babamın, babaannemin geçmişte nasıl yaşadıklarını hangi oyunları oynadıklarını ve nasıl 

giyindiklerini öğrendim. (Ö8)” ifadesi yapılan etkinlikle geçmişin öğrenildiğini vurgulamaktadır. 

“Büyüklerimin hayatını öğrendim. (Ö1)” ifadesi yapılan etkinlikle aile tarihini öğrenmenin önemini 

ortaya koymaktadır. “Ailemin tarihini öğrenmiş oldum. (Ö10)” görüşü aile tarihinin öğrenildiğini 

belirtmektedir. “Bu etkinlik ailem ve geçmişim hakkında doğru bilgiye ulaşmamı sağladı. (Ö12)” 

ifadesi yapılan etkinlik sayesinde doğru bilgiye ulaşıldığını ifade etmektedir. 

Etkinlikten Keyif Almaya/ Eğlenmeye İlişkin Etkinlik Süreci Öğrenci Görüşleri 

Etkinliğin keyif almaya/ eğlenmeye ilişkin etkinlik süreci öğrenci görüşleri keyif alma ve 

fikrim yok olmak üzere 2 alt temada toplanmış ve Tablo 2’ te gösterilmiştir.  

Tablo 2. Etkinliğin Keyif Almaya/ Eğlenmeye İlişkin Etkinlik Süreci Öğrenci Görüşleri 
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Alt Temalar Frekans(f) 

Keyif alma 

Fikrim yok 

13 

2 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin en fazla keyif alma görüşünü vurguladığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca iki öğrencinin de bu konuda görüş belirtmediği saptanmıştır. 

Aşağıda etkinliğin keyif almaya/ eğlenmeye ilişkin etkinlik süreci görüş bildiren bazı 

öğrencilerin ifadelerine doğrudan yer verilmiştir:  

“Çok ama çok keyif aldım. (Ö6)” görüşü yapılan etkinlikle keyif alındığını vurgulamaktadır. 

“Evet, eskileri öğrenmek beni çok mutlu etti, onların nasıl şartlarda yaşadıklarını öğrenmiş oldum. 

(Ö10)” ifadesinde ise yapılan etkinliğe ilişkin olumlu görüş dile getirilmiştir.  

Etkinlikten Keyif Alınan Yerlere İlişkin Etkinlik Süreci Öğrenci Görüşleri 

Etkinlikten keyif alınan yerlere ilişkin etkinlik süreci öğrenci görüşleri geçmişi öğrenme soru 

sorma, mektup yazma ve fikrim yok olmak üzere 4 alt temada toplanmış ve Tablo 3’ te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Etkinlikten Keyif Alınan Yerlere İlişkin Etkinlik Süreci Öğrenci Görüşleri 

Alt Temalar Frekans(f) 

Geçmişi öğrenme 

Soru sorma 

Mektup yazma 

Fikrim yok 

7 

3 

3 

2 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin en fazla geçmişi öğrenme alt temasını vurguladığı tespit 

edilmiştir. Bunun dışında öğrencilerin önemli bir kısmı soru sorma ve mektup yazma alt temalarını 

vurgulamışlardır. İki öğrencinin de bu konuda görüş belirtmediği saptanmıştır. 

Aşağıda etkinlikten keyif alınan yerlere ilişkin etkinlik süreci görüş bildiren bazı öğrencilerin 

ifadelerine doğrudan yer verilmiştir:  

“ Büyüklerimin geçmişini öğrenmek çok güzeldi, çok sevdim. (Ö3)” görüşü ile geçmişi 

öğrenmenin kişiyi mutlu ettiği ifade edilmiştir. “ Geçmişte oynanan oyunları öğrenmek en keyif 

aldığım kısımdı. (Ö4)” ifadesi geçmişte oynanan oyunları öğrenmenin keyif verdiğini ortaya 

koymaktadır. “ Anneme soru sorarken çok eğlendim. (Ö7)” görüşü büyüklere soru sormanın kişiyi 

mutlu ettiğini vurgulamaktadır. “ Mektup yazma etkinliği çok güzeldi çok keyif aldım (Ö10)” ifadesi 

ise mektup yazma etkinliği sırasında keyif alındığını ortaya koymaktadır.  

Etkinliğin Dikkat Çeken Kısımlarına İlişkin Etkinlik Süreci Öğrenci Görüşleri 

Etkinliğin dikkat çeken kısımlarına ilişkin etkinlik süreci öğrenci görüşleri soru sorma, resim 

inceleme, geçmişi öğrenme, mektup yazma, soy ağacı etkinliği ve fikrim yok olmak üzere 6 alt temada 

toplanmış ve Tablo 4’ te gösterilmiştir.  
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Tablo 4. Etkinliğin Dikkat Çeken Kısımlarına İlişkin Etkinlik Süreci Öğrenci Görüşleri 

Alt Temalar Frekans(f) 

Soru sorma 

Resim inceleme 

5 

4 

Geçmişi öğrenme 

Mektup yazma 

4 

1 

Soy ağacı etkinliği 

Fikrim yok 

1 

1 

 

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin en fazla soru sorma alt temasını vurguladığı tespit 

edilmiştir. Yine öğrencilerin önemli bir kısmı resim inceleme ve geçmişi öğrenme alt temalarını 

vurgulamıştır. Ayrıca bazı öğrencilerin de etkinliğin dikkat çeken kısımlarına ilişkin mektup yazma ve 

soy ağacı etkinliği üzerinde durduğu tespit edilmiştir. Bir öğrencinin de bu konuda görüş belirtmediği 

saptanmıştır. 

Aşağıda etkinliğin dikkat çeken kısımlarına ilişkin etkinlik süreci görüş bildiren bazı 

öğrencilerin ifadelerine doğrudan yer verilmiştir:  

“ Soru sorma kısmı ve sorduğum sorular en fazla dikkatimi çeken kısım oldu. (Ö1)” görüşü ile 

etkinlikte yer alan soruların dikkat çekici olduğu üzerinde durulmuştur. “Anneme soru sormak ve onun 

geçmişini dinlemek benim için çok keyifliydi. (Ö7)” ifadesi etkinlikte yer alan soruları sormanın keyifli 

olduğunu vurgulamaktadır. “Eskiden gelinliklerin ne kadar farklı olduğunu görmüş oldum. (Ö4)”  

ifadesi resim incelemenin eskiye dair ipuçları verdiğini ortaya koymaktadır. “Eskiden yaşanılan 

şeyleri öğrenmek beni çok mutlu etti. (Ö9)” görüşü geçmişi öğrenmenin kişiyi mutlu ettiğini ifade 

etmektedir. “Soy ağacı etkinliği en çok dikkatimi çeken kısım oldu. (Ö3)” ifadesi etkinlikte yer alan 

soy ağacı oluşturmanın dikkat çektiğini vurgulamaktadır. 

Etkinlik Sırasında Öğrenilenlere İlişkin Etkinlik Süreci Öğrenci Görüşleri 

Etkinlik sırasında öğrenilenlere ilişkin etkinlik süreci öğrenci görüşleri eski oyunları öğrenme, 

aile tarihini öğrenme, geçmişte yaşayan insanların giyim kuşamlarını öğrenme ve fikrim yok olmak 

üzere 4 alt temada toplanmış ve Tablo 5’da gösterilmiştir. 

Tablo 5. Etkinlik Sırasında Öğrenilenlere İlişkin Etkinlik Süreci Öğrenci Görüşleri 

Alt Temalar Frekans(f) 

Eski oyunları öğrenme 

Fikrim yok 

Geçmişte yaşayan insanların giyim kuşamlarını öğrenme 

Aile tarihini öğrenme 

10 

2 

1 

 

1 

 

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin en fazla eski oyunları öğrenme alt temasını vurguladığı 

tespit edilmiştir. Yine öğrencilerin bazıları da aile tarihini öğrenme ve geçmişte yaşayan insanların 

giyim kuşamlarını öğrenme alt temasını vurgulamıştır. İki öğrencinin de bu konuda görüş belirtmediği 

saptanmıştır. 

Aşağıda etkinlik sırasında öğrenilenlere ilişkin etkinlik süreci görüş bildiren bazı öğrencilerin 

ifadelerine doğrudan yer verilmiştir:  
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“Eski oyunları öğrendim. (Ö1)” görüşü eski oyunları öğrenmenin önemini ortaya 

koymaktadır. “Mangala ve çelik çomak oyununu öğrenmiş oldum. (Ö4)” ifadesi eski oyunlardan 

mangala ve çelik çomağın öğrenildiğini belirtmektedir. “ Etkinlik sayesinde topaç, mangala ve çelik 

çomak oyununu öğrendim. (Ö10)” görüşü yapılan etkinlikle topaç, mangala ve çelik çomak 

oyunlarının öğrenildiğini vurgulamaktadır. “Eskiden çocukların oynadıkları oyunlarla eğlendiklerini 

öğrendim. (Ö13)” ifadesi eski oyunların çocukları mutlu ettiğini ifade etmektedir. “Aile tarihini 

öğrendim. (Ö7)” aile tarihini öğrenmenin önemini ortaya koymaktadır. “Eskiden yaşayan insanların 

giyim kuşamlarını öğrendim. (Ö2)” yapılan etkinlikle eskiden yaşayan insanların giyim kuşamlarının 

öğrenildiğini vurgulamaktadır. 

Derse Karşı Fikirleri Değiştirmeye İlişkin Etkinlik Süreci Öğrenci Görüşleri  

Etkinliğin derse karşı fikirleri değiştirmeye ilişkin etkinlik süreci öğrenci görüşleri fikirlerim 

değişti ve fikirlerim değişmedi olmak üzere 2 alt temada toplanmış ve Tablo 6’de gösterilmiştir. 

Tablo 6. Etkinliğin Derse Karşı Fikirleri Değiştirmeye İlişkin Etkinlik Süreci Öğrenci Görüşleri 

Alt Temalar Frekans(f) 

Fikirlerim değişti 

Fikirlerim değişmedi 

16 

3 

 

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin en fazla fikirlerim değişti alt teması üzerinde durdukları 

tespit edilmiştir. Ayrıca bazı öğrenciler de fikirlerim değişmedi alt temasını vurgulamışlardır.  

Aşağıda etkinliğin derse karşı fikirleri değiştirmeye ilişkin etkinlik süreci görüş bildiren bazı 

öğrencilerin ifadelerine doğrudan yer verilmiştir:  

“Fikirlerim değişti, yeni bilgiler öğrendim. (Ö1)” görüşü fikirlerin olumlu yönde değiştiğini 

ve fikirlerin değiştiğini ifade etmektedir. “Etkinlikler çok güzeldi fikirlerim değişti. (Ö2)” ifadesi 

etkinliğin güzel olduğunu vurgulamaktadır. “Etkinliklerle konuyu daha iyi anladım. (Ö4)” görüşü 

yapılan etkinlikle konunun anlaşıldığını ortaya koymaktadır. “Evet, fikirlerim değişti hep bu tarz 

etkinlikler yapalım. (Ö6)” ifadesi derse karşı fikirlerin değiştiğini belirtmektedir. “Dersi hiç 

sevmezdim yapılan etkinlikle dersi çok sevdim. (Ö8)” görüşü de derse karşı fikirlerin değiştiğini ve 

dersin sevildiğini ifade etmektedir. “Derse karşı fikirlerim değişmedi. (Ö14)” ifadesi derse karşı 

fikirlerin değişmediğini ortaya koymaktadır. 

Etkinlik Sırasında Karşılaşılan Problemlere İlişkin Etkinlik Süreci Öğrenci Görüşleri 

Etkinlik sırasında karşılaşılan problemlere ilişkin etkinlik süreci öğrenci görüşleri fotoğraf 

bulamama ve sorun yaşamama olmak üzere 2 alt temada toplanmış Tablo 7’de gösterilmiştir.  

Tablo 7. Etkinlik Sırasında Karşılaşılan Problemlere İlişkin Etkinlik Süreci Öğrenci Görüşleri 

Alt Temalar Frekans(f) 

Fotoğraf bulamama 

Sorun yaşamama 

14 

5 

 

Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin en fazla fotoğraf bulmada sıkıntı görüşü üzerinde 

durdukları tespit edilmiştir. Ayrıca bazı öğrenciler de sorun yaşamama görüşünü vurgulamışlardır.  
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Aşağıda etkinlik sırasında karşılaşılan problemlere ilişkin etkinlik süreci görüş bildiren bazı 

öğrencilerin ifadelerine doğrudan yer verilmiştir: 

“Fotoğraf bulmada sıkıntı yaşadım. (Ö1)” görüşü fotoğraf bulmada yaşanılan sıkıntıyı dile 

getirmektedir. “Soy ağacı hazırlarken evimiz de resim olmadığı için ağacı dolduramadım. (Ö7)” 

ifadesi de fotoğraf bulmada yaşanılan sıkıntıyı ortaya koymaktadır. “Aile bireylerimin hepsinin resmi 

olmadığı için ağacı dolduramadım o yüzden öğretmenimizin dediği gibi sadece isimlerini yazdım. 

(Ö14)” görüşü yapılan etkinlikte yaşanılan problemi belirtmektedir. “Problemim olmadı. (Ö3)” 

ifadesi problemin olmadığını vurgulamaktadır. “Etkinlik çok anlaşılırdı, bir problem olmadı. (Ö5)” 

görüşü etkinliğin anlaşılır olduğunu ifade etmektedir. “Problemim olmadı çünkü etkinlik çok güzel ve 

eğlenceliydi. (Ö18)” ifadesi etkinliğin güzel ve eğlenceli geçtiğini ortaya koymaktadır. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Etkinlik süreci hakkında yapılan görüşmelerde öğrencilere toplam dokuz soru sorulmuştur. 

Verilen cevaplara bağlı olarak ulaşılan sonuçlar aşağıda tartışılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin genel olarak sözlü ve yerel tarih etkinliklerinin 

uygulamalarına ilişkin olumlu görüş belirttikleri görülmüştür. Yapılan sözlü ve yerel tarih 

etkinliklerinin öğrencilerin geçmişi öğrenmesi, dersi daha iyi anlaması, somut kültürel mirası 

öğrenmesi vb. üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Selanik Ay ve Deveci (2011) 

çalışmalarında yapılan yerel tarih etkinlikleri ile araştırma yapma, görüşme yapma, geçmişini 

öğrenme, yaşadığı çevreye karşı duyarlı olma, okul dışında deneyim kazanma ifadeleri ortaya 

konulmuştur. Öğrencilerin sözlü ve yerel tarih etkinliklerini kapsayan uygulamalardan keyif aldığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Selanik Ay ve Deveci (2011) çalışmalarında yapılan yerel tarih etkinliklerinden öğrencilerin 

memnun kaldığı, dersin zevkli hale geldiği sonucuna ulaşmışlardır. Dere (2017) yaptığı çalışmada 

öğrencilerin sözlü tarih etkinliklerine beğenerek ve severek katıldıklarını belirtmiştir. İncegül (2010)  

çalışmasında sözlü tarih uygulamaları ile işlenen konuların daha zevkli olduğu ve kolay öğrenildiğini 

ortaya koymuştur. Bu bağlamda araştırmanın sonucunu ile bu sonuçların benzerlik gösterdiği, 

öğrencilerin sözlü ve yerel tarih etkinliklerini kapsayan uygulamalardan keyif aldığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Etkinlikten keyif alınan yerlere ilişkin görüşler incelendiğinde öğrencilerin soru sorma, 

mektup yazma, sözlü tarih etkinliği, soy ağacı etkinliği, dini bayram şenlikleri, heykeller, çayın 

öyküsü, botanik bahçe gezisi, eski oyunları oynama ve canlandırma kısımlarından keyif aldıkları 

görülmüştür. Kılıç (2018) yaptığı araştırmada öğrencilerin yerel tarih etkinliklerini kapsayan 

uygulamalarda gezilere dayalı kısımlardan keyif aldıkları bu sayede tarihi yerler ile ilgili bilgiler 

öğrendikleri sonucuna ulaşmıştır.  

Etkinlik derse karşı fikirleri değiştirmeye ilişkin görüşler incelendiğinde çoğunlukla fikirlerin 

değiştiği, dersin sevildiği, yapılan etkinliklerle konunun anlaşıldığı, sözlü ve yerel etkinliklerin yararlı 

olduğu ve sosyal bilgiler dersine karşı iyi düşünceler ortaya koyulduğu tespit edilmiştir. Dere (2017) 

tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin sözlü tarih etkinlilerini severek ve beğenerek yaptıkları, 
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sözlü tarih etkinlikleri ile yerel tarihin öğrenildiği, değişim ve sürekliliğin algılandığını ortaya 

koymuştur.  

Metin ve Oran (2014) yaptıkları araştırmada yerel tarih etkinliklerinin derslerde 

kullanılmasının öğrencide kalıcı bilgiyi sağladığı, milli kültür duygularını güçlendirdiği ve merak, 

motivasyon ve ilgiyi arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Selanik Ay ve Deveci (2011) 

çalışmalarında yapılan yerel tarih etkinliklerinden öğrencilerin memnun kaldığını, dersin zevkli hale 

geldiğini ifade etmiştir. Bu sonuçlardan yola çıkılarak sözlü ve yerel tarih etkinliklerinin derse karşı 

ilgiyi arttırdığı, olumlu bakış açısı geliştirdiği, dersi sıkıcılıktan kurtardığı ve dersin sevilmesini 

sağladığı söylenilebilir. 

Etkinlik sırasında karşılaşılan problemlere ilişkin görüşler incelendiğinde genel olarak yapılan 

etkinliklerde problemle karşılaşılmadığı ancak bazı etkinliklerde fotoğraf bulmada sıkıntı ve sözlü 

tarih uygulamalarında bazı soruların cevaplarını alamama gibi sorunlar yaşandığı belirlenmiştir. Dere 

(2017) yaptığı araştırmada sözlü tarih uygulamalarında kaynak kişi bulmanın ve kaynak kişiye sorulan 

soruların cevaplanmasının önemli olduğu tespit edilmiştir.  

Kılıç (2018) ise çalışmasında sözlü tarih uygulamalarında görüşülen kişilerin konu hakkında 

bilgi sahibi olmaması ve bu durumun zorluk oluşturduğu sonucuna ulaşmıştır. Elde edilen bu sonuçlar 

ile araştırmanın sonucunun benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda sözlü tarih 

uygulamalarında kaynak kişiye sorulan sorulardan cevap alınamamasının çalışmanın akışını 

etkileyeceği ve öğrenciler için problem oluşturacağı düşünülmektedir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıda bir takım önerilerde bulunulmuştur. 

1. Sosyal bilgiler derslerinde sözlü ve yerel tarih etkinliklerine daha çok yer verilmelidir. 

Burada en önemli görev öğretmene aittir. Öğretmenler derslerinde bu tarz etkinliklere yer 

verebilirler. 

2. Öğretmenlerin görev yaptıkları yeri daha iyi tanımaları için yönelik sözlü ve yerel 

tarih uygulamalarını kapsayan geziler düzenlemeleri önerilebilir. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 

Programında yer alan tarih konularının geleneksel yöntemler yerine öğrencilerin yaparak 

yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak sözlü tarih yöntemi kapsamında drama yöntemi ile 

öğretilmesi önerilebilir. 

3. Araştırmacılara yerel ve sözlü tarih ödevlerinin nitelik olarak incelenmesini kapsayan 

bir çalışma yapılması tavsiye edilebilir. 

4. Sözlü ve yerel tarih uygulamalarına ilişkin görsel materyal hazırlamaya yönelik 

çalışmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

Bu araştırma sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarını belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Veri toplamak için 2018-2019 yılları arasında 3 devlet üniversitesinde sosyal bilgiler lisans 

programında öğrenim görmekte olan 574 öğrenciye, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve 

Topçu, (2010) tarafından geliştirilen “Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma 

yaklaşımı olarak nicel yöntem tercih edilmiştir. Anketten toplanan veriler tarama modeline bağlı olarak SPSS 

programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile Bağımsız Örneklem T-

Testi ve Kuruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, cinsiyet, okuduğu üniversite, yerleşim 

birimi, sosyal medya kullanımı, en fazla izlenilen TV. programı ve baba eğitim durumu değişkenlerinin sosyal 

bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Sosyal bilgiler öğretmen adayları, sosyobilimsel konular, tutum 

ABSTRACT 

This research was conducted to determine the attitudes of social studies teachers towards socio-

scientific issues. İn order to collect data, 574 students studying in the social studies undergraduate program in 3 

public universities between 2018-2019, “Personal Information Form u developed by the researcher and arasında 

Attitude Scale for Socio-political Subjects te developed by Topçu, (2010) were applied. The quantitative method 

was preferred as a research approach. The data collected from the questionnaire were analyzed in SPSS program 

depending on the screening model. One-way analysis of variance (ANOVA) and Independent Sample T-Test and 

Kuruskal Wallis Test were used to analyze the data. As a result of the research, gender, the university, the 

residential unit, the use of social media, the most watched TV. It was concluded that social studies teacher 

candidates did not affect their attitudes towards socio-scientific issues. 

Keywords: Social studies, prospective teachers, socio-scientific issues, attitude 

*Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim 

Dalında yürütülen bir yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir. 
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GİRİŞ 

Günümüz dünyasında bilim ve teknolojide hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Toplumsal 

ihtiyaçlardaki çeşitlilik ve bilimsel gelişmelerdeki süreklilik akabinde, gündelik yaşamda 

hissedilebilen ve tartışılan kimi konular toplum gündeminde yer edinir duruma gelmiştir. 

 Yaşadığımız yüzyılda birey ve toplumun değişen ihtiyaçları, eğitim sisteminde benimsenen 

yeni yaklaşımlar bireylerden beklenen rolleri de etkilemiştir. Öğretim programlarının bilgi aktaran 

anlayışı yerine,  beceri ve değer kazandırmayı amaçlayan; bilgiyi kullanabilen,  problem çözebilen, 

eleştirel düşünebilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. özellikteki bireyin yetişmesi gereksinim 

olmuştur (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018).  Nitekim, 2005-2006 eğitim- öğretim yılında 

yenilenen Sosyal Bilgiler Programında öğretmen merkezli davranışçı model terk edilerek 

Yapılandırmacı eğitim modeli benimsenmiştir (Öztürk, 2007:47). 2018 yılında güncellenen öğretim 

programında da “Sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler” ve “yansıtıcı düşünme olarak sosyal bilgiler” 

anlayışlarına önem verilmesi, öğrencilerin hayatın içindeki çelişkili problemlerle karşılaştırılması ve 

yansıtıcı düşünebilmesi gerekliliğine değinilmiştir (MEB, 2018).  

Sosyal bilgiler, sosyal bilimlerden seçilmiş ve  harmanlanarak bir araya getirilmiş bilgiler 

bütünlüğünü benimsemektedir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığınca (2005: 46) “Sosyal Bilgiler; 

bireyin toplumsal var oluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya, 

ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve 

vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema altında 

birleştirilmesini içeren; insanın sosyal ve fiziki çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek 

bağlamında incelendiği; toplu öğretim anlayışından hareketle oluşturulmuş bir ilköğretim dersidir” 

diye açıklanmıştır. Sosyal bilgiler insanların sosyal hayatını, ve çevresiyle olan ilişkilerini çok yönlü 

olarak inceler. Okullarda mihver ders olarak okutulan ve hayatın kendisi olarak da nitelendirilen 

sosyal bilgileri tanımlamak coğrafya, tarih gibi bir disiplini tanımlamaktan daha zordur; çünki Sosyal 

Bilgiler disiplinlerarası ve çok disiplinli bir alandır (Doğanay, 2002: 16). Bununla birlikte 2005 sosyal 

bilgiler öğretiminin temel yaklaşımı, bilgiyi üretmek ve kullanmak için gerekli beceri, kavram ve 

değerlerle öğrencileri donatarak etkin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetiştirmektir (Ata, 2007: 

73). 

Gelişen ve değişen dünyada bilimsel, etik, ahlaki yönü olan,  özünde bir ikilemi barındıran 

Sadler,(2004) konular üzerine kimi araştırmacılar için yeni bir inceleme alanı doğmuştur. 

Sosyobilimsel Konu olarak nitelendirilen ve özellikle 2000’li yıllarda fen bilimleri araştırmacılarının 

büyük ölçüde dikkatini çeken bu araştırma alanı; klonlama, küresel ısınma ve alternatif tıp ve enerji 

kaynakları gibi tartışmalı, kesin cevabı olmayan bilimsel ve teknolojik konuları kapsamaktadır. 

Kavramsal temelleri 1980’li yıllarda atılsa da  2000’li yıllarda popüler bir araştırma konusu olan 

Sosyobilimsel Konular bir taraftan etik, bilimsel argümanlar içerirken, diğer taraftan sosyal ve 

duyuşsal boyutlara sahiptir ( Kolst∅, 2006; Sadler, 2004,  Akt: Topçu, 2017: 10).  

  Sosyobilimsel konular; kavramsal, prosedürel ya da teknolojik açıdan bilimle ilişkili olup 

toplumsal açıdan çelişkiler barındıran konulardır (Kolstø, 2001).  Küresel ısınmadan, deniz 

dolgularına, kimyasal gübre kullanımından alternatif tıbba, nükleer santrallere kadar, gibi konular 
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günlük hayatımızla ilişkili olan tartışmalı, kesin cevabı olmayan, bilimsel ve sosyal boyutu aynı anda 

içeren meselelere örnektir (Sadler, 2004; Topçu, 2017).   

Bilimsel ve toplumsal yönü olan, doğası gereği kompleks içerikte ve tartışmalı  sosyobilimsel 

meseleler, insanların ahlaki muhakeme, akıl yürütme becerilerini ve karar verme stratejilerini 

kullanmalarını gerektirebilmektedir. Bununla birlikte sosyobilimsel konularla ilgili bilinçli kararlar 

alınırken sosyal, etik, kişisel vb. değerler göz önünde bulundurulabilmektedir (Topçu, 2017). 

Sosyobilimsel konuların yaşanılan dönemde ve gelecekte de toplumları ilgilendiren tartışmalı 

konulardan olduğu söylenebilir. Yerli ve yabancı literatürdeki araştırmaların genellikle fen bilimleri 

üzerine yoğunlaştığı gözlemlemlenmektedir. ( Pedretti ve arkadaşları, 2006;  Kolsto, 2001; Topçu, 

2008; Atabey, 2016;  Yapıcıoğlu, 2016; Sıbıç, 2017;  Babacan, 2017; Karaca, 2018).  .Sosyal bilgiler 

ile sosyobilimsel konular üzerine yapılan araştırmaların sınırlı sayıda olduğu söylenebilir ( Özdemir, 

2014; Gedik, 2018).  insan ve çevre ile ilişkili birçok konuyu inceleme alanı içerisinde bulunduran 

sosyal bilgiler dersi ve bu dersin uygulayıcıları olan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bu konulara 

yönelik tutum ve bakış açıları da önem taşımaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının sosyobilimsel 

konular hakkında karar verme ve ahlaki muhakemeleri hakkında fikir sahibi olunabileceği 

düşünülmektedir.  

YÖNTEM 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının çeşitli 

değişkenler açısından analizini amaçlayan bu araştırmada nicel yaklaşıma dayalı betimsel nitelikte  

tarama (survey) modeli tercih edilmiştir. Tarama araştırmaları genellikle araştırma konusu ile ilgili var 

olan durumun fotoğrafını çekerek bir betimleme yapmaktadır. Bu amaca yönelik olarak tarama 

araştırmalarında genellikle geniş bir kitleden araştırmacı tarafından belirlenen cevap seçenekleri 

kullanılarak bilgi toplanır (Büyüköztürk , Çakmak,  Akkgün,  Karadeniz,  Demirel,  2018).  

Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Rize Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde 

öğrenim gören sosyal bilgiler öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu 

evrenden tesadüfi örneklem seçme yöntemiyle seçilmiş 574 sosyal bilgiler öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Tablo 1’de öğretmen adaylarının üniversite ve cinsiyetine ilişkin frekans ve yüzde 

dağılımları verilmiştir. 

Tablo 1:  Öğretmen Adaylarının Cinsiyet, Okuduğu Üniversite, Sınıf  Düzeyine  İlişkin Elde Edilen 

Verilerin Dağılımı 

Değişkenler   Gruplar N % 

Cinsiyet 
   Kız 

   Erkek                                        

377 

197 

            65,6 

            34,3 

Üniversite 

   Recep Tayyip  

   Erdoğan Üniversitesi                      

  Trabzon Üniversitesi 

Çoruh Üniversitesi 

          183 

 

          244 

          147 

            31,8 

 

            42,5 

            25,6 
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Sınıf 

   1.Sınıf 

   2.Sınıf 

   3.Sınıf 

   4.Sınıf 

          170 

          129 

          151 

          124 

            29,6 

            22,4 

            26,3 

            21,6 

   Toplam           574             100 

 

Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Akademik Not Ortalaması, Mezun Olduğu Lise Türüne İlişkin Elde 

Edilen Verilerin Dağılımı                     

 

Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Yaşadığı Yerleşim Birimi, İzlenilen TV. Programı, Bilimsel Dergi Ya 

Da Yayın Takip Durumu, Sosyal Medya Kullanımı, Anne Eğitim Durumu, Baba Eğitim Durumuna 

İlişkin Elde Edilen Verilerin Dağılımı 

Değişkenler Gruplar N % 

Yerleşim Birimi 

Köy 

İlçe 

İl 

101 

226 

247 

17,5 

39,3 

43,0 

TV Programı 

Belgesel 

Haber 

Sinema Filmi 

Diğer 

96 

112 

253 

113 

16,7 

19,5 

44,0 

19,6 

Bilimsel Dergi Ya Da 

Yayın Takip Durumu 

Evet 

Hayır 

436 

138 

75,9 

24,0 

Sosyal Medya Kullanımı 

Kullanmıyorum 

Bazen  Kullanıyorum 

Her Zaman  Kullanıyorum 

49 

150 

375 

8,3 

26,1 

65,3 

Anne Eğitim Durumu 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

393 

88 

72 

21 

68,4 

15,3 

12,5 

3,6 

Baba Eğitim Durumu 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

239 

134 

134 

67 

41,6 

23,3 

23,3 

11,6 

Toplam 574 100 

 

Veri Toplama Araçları  

Araştırmada yer alan nicel veri toplama aracı iki kısımdan oluşmaktadır. 

Kişisel Bilgi Formu 

 Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bazı demografik özellikleri ile ilgili bilgi toplamak 

amacıyla 11 sorudan oluşan  Kişisel Bilgi Formu hazırlanmıştır. Tez danışmanı ve ikinci bir uzman 

görüşü alınarak araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formunda öğretmen adaylarının  

cinsiyet, okuduğu üniversite, sınıf, akademik not ortalaması, yerleşim yeri, lise türü, TV. programı, 

Değişkenler        Gruplar                               N                         % 

Akademik Not Ortalaması 

0-2 

2-3 

3 ve üzeri 

 

  32                        5,5 

409                       71,2 

133                       23,1 

Lise Türü 

Genel Lise 

Anadolu Lisesi 

Meslek Lisesi 

Diğer 

 

119                       20,7 

290                       50,5 

109                       18,9 

56                          9,7 

Toplam  574                        100 
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bilimsel dergi ya da yayın takip durumu, sosyal medya kullanımı, anne eğitim durumu ve baba eğitim 

durumu hakkında veri toplamak için sorular yer almaktadır. 

Sosoyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği 

 Bu araştırmada,  Topçu (2010) tarafından geliştirilen güvenirlilik ve geçerlilik çalışması aynı 

araştırmacı tarafından yapılan  “Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği”  gerekli izinler 

alınarak  nicel veri toplama aracı olarak  kullanılmıştır.  

Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği; 5’li Likert tipinde ( 1= Kesinlikle 

katılmıyorum;  2= Katılmıyorum;  3= Kararsızım; 4= Katılıyorum;  5= Kesinlikle katılıyorum) 

hazırlanmıştır. 30 maddeden oluşan ölçekte yer alan  9 maddenin anlamca olumsuz olmasından dolayı 

bu maddelerin ters (1=Kesinlikle katılıyorum; 5= Kesinlikle katılmıyorum) kodlaması yapılmıştır.  

Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği; 5’li Likert tipinde ( 1= Kesinlikle 

katılmıyorum;  2= Katılmıyorum;  3= Kararsızım; 4= Katılıyorum;  5= Kesinlikle katılıyorum) 

hazırlanmıştır. Ölçek, 30 madde ve  3 alt boyuttan (1= Sosyobilimsel konuların yarar ve önemi; 2= 

Sosyobilimsel konulardan hoşlanma; 3= Sosyobilimsel konulara yönelik kaygı)  oluşmaktadır. 

Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği’nde  ölçülmesi amaçlanan 1. alt boyut (Sosyobilimsel 

konuların yarar ve önemi) 17 soru, 2.alt boyut (Sosyobilimsel konulardan hoşlanma) 7 soru,  ve  3.alt 

boyut  (Sosyobilimsel konulara yönelik kaygı) 6 sorudan oluşmaktadır. Ölçekte yer alan  9 maddenin 

anlamca olumsuz olmasından dolayı bu maddelerin ters (1=Kesinlikle katılıyorum; 5= Kesinlikle 

katılmıyorum) kodlaması yapılmıştır. Yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda, 

ölçeğin Cronbach alpha iç güvenilirlik katsayıları 0.70-0.90 arasında değişen 3 boyutta toplandığı 

rapor edilmiştir. “Sosyobilimsel konuların yarar ve önemi” alt boyutunda Cronbach alpha iç 

güvenilirlik katsayısı 0.90, “ Sosyobilimsel konulardan hoşlanma” alt boyutunda Cronbach alpha iç 

güvenilirlik katsayısı 0.81 ve “Sosyobilimsel konulara yönelik kaygı” alt boyutunda ise Cronbach 

alpha iç güvenilirlik katsayısı 0.70 olarak bulunmuştur (Topçu, 2010).  Sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutum ve görüşlerinin incelenmesini amaçlayan bu 

araştırma için ise Cronbach alpha iç güvenilirlik katsayısı .755 olarak bulunmuştur. 

Verilerin Analizi 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara ilişkin tutum ve görüşlerinin 

belirlemek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği” 

öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Bu uygulamadan elde edilen veriler  SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) paket programına kodlanarak girilmiş, araştırma problemi ve alt problemleri 

dikkate alınarak analize tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile 

Bağımsız Örneklem T-Testi ve Kuruskal Wallis Testi kullanılmıştır.  Anlamlılık düzeyi  .05 esas 

alınarak analizler yapılmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

Bu başlık altında, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutum 

ve görüşlerini belirlemek amacıyla Topçu (2010) tarafından geliştirilen “Sosyobilimsel Konulara 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1288 

Yönelik Tutum Ölçeği”’nden elde edilen puanlarla çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiye yer 

verilmiştir. Bulguların analiz sürecinde parametrik (prametric) ve parametrik olmayan (nonprametric) 

istatistikler kullanılmıştır. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının cinsiyete 

göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Analiz sonucu ile ilgili  anlamlılık için yapılan bağımsız 

örneklem t-testi sonuçları Tablo 4’ de   verilmiştir. 

Tablo 4:  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutumlarının 

Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız Örneklem T-Testi Sonuçları 

Ölçek Cinsiyet N  S sd t p 

Sosyobilimsel 

Konulara 

Yönelik Tutum 

  Kız 377 3.376 .321 
    572     1.095  .274 

  Erkek 197 3.344 .358 

 

Tablo 4’den anlaşıldığı üzere sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Sosyobilimsel Konulara 

Yönelik Tutum Ölçeğinden elde edilen puanların aritmetik ortalamaları  3,37 ve 3,34 olarak tespit 

edilmiştir. Varyans analizi sonucunda p=.274 >0.05 değeri gruplar arasında anlamlı fark 

bulunamamıştır. Yapılan karşılaştırmalarda gruplar arasında anlamlı fark bulunamamıştır. [t(572) = 

1,095 p=0,274 > .05]. Bu analiz sonucuna göre Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel 

konulara yönelik tutumlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği  anlaşılmıştır. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının okuduğu 

üniversiteye göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Sosyobilimsel konulara yönelik tutum ölçeği 

puanlarının okuduğu üniversite değişkenine göre betimsel istatistikleri ve  Kuruskal Wallis Testi 

betimsel  sonuçları Tablo  5’ de    verilmiştir. 

Tablo 5: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutumlarının 

Okuduğu Üniversite Değişkenine Göre Kuruskal Wallis Testi Sonuçları 

Ölçek 
Okuduğu     Üniversite N Sıra Ort sd X2 p 

Anlamlı 

Fark 

Sosyobilimsel 

Konulara 

Yönelik Tutum 

RecepTayyipErdoğan 

Üniversitesi 

Trabzon Üniversitesi 

Çoruh Üniversitesi 

Toplam 

183 

 

244 

147 

574 

306.04 

 

270.25 

293.05 

2 5.09 .078 - 

 

Tablo 5’den anlaşıldığı üzere sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara 

yönelik tutumlarının okuduğu üniversite değişkenine göre anlamlı farklılaşmadığı görülmektedir,  [X2  

(sd=2, n=574) =5.097, p>.05 ].  

 Tablo 5’den anlaşıldığı üzere sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Sosyobilimsel Konulara 

Yönelik Tutum Ölçeğinden aldıkları puanların sıra ortalaması sırasıyla 306.04; 270.25; 293.05’dir. 

Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının Sosyobimsel konulara yönelik tutumlarının öğrenim görülen 

üniversite değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla istatistik testlerden 

parametrik olamayan test yöntemlerinden Kuruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Yapılan varyans 

analizi sonucunda istatiksel olarak anlamlı farklılık hesaplanamamıştır, [X2  (sd=2, n=574) =5.097, 

p>.05].   
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Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının öğrenim 

görülen sınıf düzeyine göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Analiz sonucu ile ilgili betimsel 

istatistikleri Tablo 6’da; anlamlılık için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA)  sonuçları ise 

Tablo 7’de   verilmiştir. 

Tablo 6: Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Öğrenim Görülen Sınıf Düzeyi 

Değişkenine Göre  Betimsel İstatistikleri 

Ölçek Öğenim Görülen Sınıf N  S 

Sosyobilimsel 

Konulara  

Yönelik Tutum 

  1. Sınıf 

  2.Sınıf 

  3.Sınıf 

  4.Sınıf 

  Toplam 

170 

129 

151 

124 

574 

3.295 

3.315 

3.388 

3.485 

3.365 

.335 

.298 

.343 

.327 

.335 

 

Tablo 7:  Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Öğrenim  Görülen Sınıf Düzeyi 

Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Anlamlı 

Fark 

Gruplararsı 

Gruplariçi 

Toplam 

3.021 

61.287 

64.308 

3 

570 

573 

1.007 

.108 

 

9.366 

 

 

.000* 

 

 

4-1, 4-2 

 

 

 

Tablo 6’dan anlaşıldığı üzere sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Sosyobilimsel Konulara 

Yönelik Tutum Ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması sırasıyla 3.29; 3.31; 3.38; 3.48’dir. 

Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği’nden alınan puanlarla öğrenim görülen sınıf 

Yapılan varyans analizi sonucunda istatiksel olarak anlamlı farklılık hesaplanmıştır  [(3.570) = 9.366, 

p=0.000<.05]. Farklılığın kaynağını test etmek için Post Hoc testlerinden Tukey testi kullanılmıştır. 

Tablo 7 incelendiğinde ise farklılığın yönü (4.sınıf)-(1.sınıf) ve (4.sınıf)-(2.sınıf) olduğu anlaşılmıştır. 

4. sınıfta okuyanlar lehine anlamlı farklılaşma olduğu gözlemlenmiştir. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının akademik 

not ortalamasına  göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Analiz sonucu ile ilgili betimsel istatistikleri 

Tablo 8’de;  anlamlılık için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları iseTablo  9’da 

verilmiştir. 

Tablo 8: Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Akademik NotOrtalaması 

Değişkenine Göre Betimsel İstatistikleri 

Ölçek 
Akademik 

Not Ortalaması 
N  S 

Sosyobilimsel 

Konulara Yönelik 

Tutum 

  0-2 

  2-3 

  3 ve Üzeri 

  Toplam 

32 

409 

133 

574 

3.242 

3.359 

3.414 

3.365 

.419 

.324 

.339 

.335 
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Tablo 9: Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Akademik NotOrtalaması 

Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
 sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p Anlamlı Fark 

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam 

.815 

63.493 

64.308 

        2 

571 

573 

.408 

.111 

 

3.665 

 

 

.026* 

 

 

3 ve Üzeri, 

 0-2 

 

 

 Tablo 8’den anlaşıldığı üzere sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Sosyobilimsel Konulara 

Yönelik Tutum Ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması sırasıyla 3.242; 3.359; 3.414’tür. 

Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği’nden alınan puanlarla akademik not ortalaması 

olduğu, en düşük ortalamanın ise 0-

varyans analizi sonucunda istatiksel olarak anlamlı farklılık hesaplanmıştır  [(2.571) = 3.665, p= 

.026<.05]. Farklılığın kaynağını test etmek için Post Hoc testlerinden Tukey testi kullanılmıştır. Tablo 

9 incelendiğinde ise farklılığın yönü (3 ve üzeri)-(0-2) olduğu anlaşılmıştır. 3 ve üzeri akademik not 

ortalamasına sahip olanlar lehine anlamlı farklılaşma olduğu gözlemlenmiştir. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının mezun 

olduğu lise türüne göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Analiz sonucu ile ilgili betimsel 

istatistikleri Tablo 10’da;  anlamlılık için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA)  sonuçları ise 

Tablo 11’de  verilmiştir. 

Tablo 10: Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Mezun   Olduğu Lise Türü 

Değişkenine Göre Betimsel İstatistikleri  

Ölçek Lise Türü N  S 

Sosyobilimsel 

Konulara  

Yönelik Tutum 

 

Genel Lise 

Anadolu Lisesi 

Meslek Lisesi 

Diğer 

Toplam 

119 

290 

109 

56 

574 

3.454 

3.355 

3.315 

3.326 

3.365 

.345 

.314 

.350 

.357 

.335 

 

Tablo 11: Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Mezun  Olduğu Lise Türü  

Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Anlamlı 

Fark 

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam 

 1.329 

62.979 

64.308 

  3 

570 

573 

.443 

.110 

 

4.011 

 

 

.008* 

 

 

Genel Lise- Anadolu  

Lisesi, 

Genel Lise-Meslek 

Lisesi 

 

 

Tablo 10’dan anlaşıldığı üzere sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Sosyobilimsel Konulara 

Yönelik Tutum Ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması sırasıyla 3.454; 3.355; 3.315; 3.326’dır. 

Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği’nden alınan puanlarla mezun olduğu lise türü 

istatiksel olarak anlamlı farklılık hesaplanmıştır  [(3.570) = 4.011, p=0.008<0.05]. Farklılığın 

kaynağını test etmek için Post Hoc testlerinden Tukey testi kullanılmıştır. Tablo 11 incelendiğinde ise 
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farklılığın yönü (Genel Lise)-(Anadolu Lisesi), (Genel Lise)-(Meslek Lisesi) olduğu anlaşılmıştır. 

Genel lise mezunları lehine anlamlı farklılaşma olduğu gözlemlenmiştir. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının yaşadığı 

yerleşim birimi değişkenine göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Analiz sonucu ile ilgili anlamlılık 

için yapılan  Kuruskal Wallis Testi sonuçları Tablo  12’de   verilmiştir. 

 Tablo 12: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutumlarnın 

Yaşadığı Yerleşim Birimi Değişkenine Göre Kuruskal Wallis Testi Sonuçları 

Ölçek 
Yerleşim 

Yeri 
N Sıra Ort. sd X2 p 

Anlamlı 

Fark 

Sosyobilimsel 

Konulara  

Yönelik Tutum 

Köy 

İlçe 

İl 

Toplam 

101 

226 

247 

   574 

277.57 

287.35 

292.69 

2 .521 .771 - 

 

Tablo 12’den anlaşıldığı üzere sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara 

yönelik tutumlarının yerleşim yeri değişkenine göre anlamlı farklılaşmadığı görülmektedir, [ X2  

(sd=2, n=574) =.521, p>.05].  

Tablo 12’den anlaşıldığı üzere sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Sosyobilimsel Konulara 

Yönelik Tutum Ölçeğinden aldıkları puanların sıra ortalaması sırasıyla 277.57; 287.35; 292.69’dur. 

İstatistik testlerden parametrik olamayan test yöntemlerinden Kuruskal Wallis Testi  sonucuna göre 

istatiksel olarak anlamlı farklılık hesaplanamamıştır,  [X2  (sd=2, n=574) =.521, p>.05].   

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının bilimsel 

dergi ya da yayın takip durumu değişkenine göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Analiz sonucu ile 

ilgili anlamlılık için yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçları Tablo 13’te  verilmiştir. 

Tablo  13: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutumlarının 

Bilimsel Dergi Ya Da Yayın Takip Durumu Değişkenine Göre Bağımsız Örneklem T-Testi Sonuçları 

Ölçek Bilimsel Dergi Ya Da Yayın 

Takip Durumu 
N  S sd t p 

Sosyobilimsel 

Konulara  

Yönelik Tutum 

Evet 436 3.391 .325 
572 -3.305 .001* 

Hayır 138 3.284 .353 

 

Tablo 13’te görüldüğü üzere öğretmen adaylarının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum 

Ölçeğinden aldıkları aritmetik ortalamalar 3.391 ve 3.284’tür. Yapılan karşılaştırmalarda gruplar 

arasında anlamlı bir fark olduğu anlaşılmıştır.[t(572) = -3.305, p=.001 < .05]. Düzenli yayın takip 

edenler lehine anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmıştır. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının sosyal 

medya kullanımı değişkenine göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Analiz sonucu ile ilgili betimsel 

istatistikleri tablo 14’te; anlamlılık için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları ise tablo 

15’te       verilmiştir. 

 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1292 

Tablo 14:  Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Sosyal Medya Kullanımı 

Değişkenine Göre Betimsel İstatistikleri 

Ölçek Sosyal Medya Kullanımı N  S 

Sosyobilimsel 

Konulara  

Yönelik Tutum 

 

Kullanmıyorum 

Bazen kullanıyorum 

Her zaman 

Toplam 

49 

150 

375 

574 

3.404 

3.350 

3.366 

3.365 

.306 

.357 

.329 

.335 

 

Tablo 15: Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Sosyal  Medya Kullanımı  

Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler     

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Anlamlı 

Fark 

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam 

.107 

64.201 

64.308 

2 

571 

573 

.054 

.112 

 

.477 

 

 

.621 

 

 

- 

 

 

 

Tablo 14’ten anlaşıldığı üzere sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Sosyobilimsel Konulara 

Yönelik Tutum Ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması sırasıyla 3.404; 3.350; 3.366’dır. 

Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği’nden alınan puanlarla sosyal medya kullanımı 

değişkenine göre karşılaştırıldığında en yüksek ortalamanın  sosyal medya kullanmıyorumda 

Yapılan varyans analizi sonucunda istatiksel olarak anlamlı farklılık hesaplanmamıştır  [(2.571) = 

.477, p=.621 > .05]. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının en fazla 

izlenilen TV. programı değişkenine göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Analiz sonucu ile ilgili 

betimsel istatistikleri tablo 16’da; anlamlılık için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonuçları ise  tablo  17’de     verilmiştir. 

Tablo 16: Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının En Fazla İzlenilen TV. 

Programı Değişkenine Göre Betimsel İstatistikleri 

Ölçek TV.Programı N  S 

Sosyobilimsel 

Konulara 

Yönelik Tutum 

 

Belgesel 

Haber 

Sinema 

Diğer 

Toplam 

96 

112 

253 

113 

574 

3.371 

3.381 

3.366 

3.342 

3.365 

.345 

.350 

.299 

.385 

.335 

 

Tablo 17: Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının En Fazla İzlenilen TV. 

Programı  Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Anlamlı 

Fark 

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam 

.093 

64.215 

64.308 

3 

570 

573 

.031 

.113 

.275 .843 - 

 

Tablo 16’dan anlaşıldığı üzere sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Sosyobilimsel Konulara 

Yönelik Tutum Ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması sırasıyla  3.371; 3.381; 3.366; 3.342’dir. 

Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği’nden alınan puanlarla en fazla izlenilen TV. programı 

düşük  
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Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının Sosyobimsel konulara yönelik tutumlarının en fazla 

izlenilen TV. programı değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla istatistik 

testlerden parametrik bir test olan tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan varyans analizi 

sonucunda istatiksel olarak anlamlı farklılık hesaplanmamıştır  [(3.570) = .275, p=.843 > .05].  

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının anne eğitim 

durumu değişkenine göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Analiz sonucu ile ilgili betimsel 

istatistikleri Tablo 18’de; anlamlılık için yapılan tek yönlü anova sonuçları ise  Tablo 19’da   

verilmiştir. 

Tablo 18: Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Anne Eğitim Durumu 

Değişkenine Göre Betimsel İstatistikleri 

Ölçek 
Anne Eğitim 

Durumu 
N  S 

Sosyobilimsel 

Konulara 

Yönelik Tutum 

 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

Toplam 

393 

88 

72 

21 

574 

3.390 

3.327 

3.278 

3.361 

3.365 

.319 

.353 

.355 

.417 

.335 

 

Tablo 19: Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Anne Eğitim Durumu  

Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Anlamlı 

Fark 

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam 

.918 

63.390 

64.308 

3 

570 

573 

.306 

.111 

2.751 .042* (İlkokul), 

(Lise) 

 

Tablo 18’den anlaşıldığı üzere sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Sosyobilimsel Konulara 

Yönelik Tutum Ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması sırasıyla 3.390; 3.327; 3.278; 3.361’dir. 

Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği’nden alınan puanlarla anne eğitim durumu değişkenine 

lan varyans analizi sonucunda istatiksel olarak 

anlamlı farklılık hesaplanmıştır  [(3.570) = 2.751, p= .042 < .05]. Farklılığın kaynağını test etmek için 

Post Hoc testlerinden Tukey testi kullanılmıştır.Tablo 19 incelendiğinde ise farklılığın yönü (ilkokul)-

(lise) olduğu anlaşılmıştır. İlkokul mezunu anneler lehine anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının baba eğitim 

durumu değişkenine göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Analiz sonucu ile ilgili betimsel 

istatistikleri Tablo 20’de; anlamlılık için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları ise 

Tablo 21’de      verilmiştir 
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Tablo 20: Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Baba Eğitim Durumu 

Değişkenine Göre Betimsel İstatistikleri 

Ölçek Baba Eğitim Durumu N  S 

Sosyobilimsel 

Konulara 

Yönelik Tutum 

 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

Toplam 

239 

134 

134 

67 

574 

3.374 

3.356 

3.386 

3.310 

3.365 

.334 

.364 

.294 

.350 

.335 

 

Tablo 21: Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Baba Eğitim Durumu  

Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Anlamlı 

Fark 

Gruplararsı 

Gruplariçi 

Toplam 

.294 

64.014 

64.308 

3 

570 

573 

.098 

.112 

 

.872 

 

 

.455 

 

 

- 

 

 

 

Tablo 21’den anlaşıldığı üzere sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Sosyobilimsel Konulara 

Yönelik Tutum Ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması sırasıyla 3.374; 3.356; 3.386; 3.310’dur. 

Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği’nden alınan puanlarla baba eğitim durumu değişkenine 

anlamlı farklılık hesaplanmamıştır  [(3.570) = .872, p=.455 > .05]. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik 

tutumlarının çeşitli değişkenler açısından analizi araştırılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

sosyobilimsel konulara yönelik tutumları cinsiyet ve  okuduğu üniversite, yerleşim birimi, sosyal 

medya kullanımı, en fazla izlenilen TV. programı, baba eğitim durumu değişkenlerine göre 

incelendiğinde anlamlı farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde; Cebesoy ve Dönmez 

Şahin (2013), ve Yolagiden (2017) araştırmalarında cinsiyet değişkeninin  öğretmen adaylarının 

sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarını etkilemediği bulgusuna ulaşmıştır.  

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumları  öğrenim 

görülen sınıf düzeyi, akademik not ortalaması, lise türü, yayın takip durumu ve anne eğitim durumu 

incelendiğinde anlamlı farklılaşma olduğu tespit edilmiştir.  

ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırma sonuç ve bulguları doğrultusunda oluşturulan öneriler yer almaktadır. 

1.Araştırma sonucuna göre sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 

öğretmen adaylarına sosyobilimsel konulara yönelik farkındalık kazandırılması, bilgi ve öz 

yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik dersler işlenebilir. 

2. Literatürde genelde sosyal bilgiler programı ile ilişkilendirilen sosyobilimsel araştırmalar 

sınırlı sayıda olduğu gözlemlenmiştir. Bu yüzden farklı örneklem grupları (ortaokul öğrencileri, görev 
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başındaki öğretmenler) ile benzer araştırmalar yapılıp tutum ve farkındalıkları ile ilgili fikir sahibi 

olunabilir. 

3. Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik 

tutumları çeşitli değişkenler açısından analiz edilmiştir. Benzer bir çalışma örneklem grubu 

genişletilerek ve değişken sayısı arttırılarak gerçekleştirilebilir. 

4. Bu çalışmada “Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Anketi” uygulanarak öğretmen 

adaylarının  tutumları çeşitli değişkenler açısından analiz edilmiştir. Sosyobilmsel konuların daha 

spesifik olan konuları (iklim değişikliği, nükleer enerji vb.) hakkında benzer araştırmaların yapılması 

önerilebilir. 

5. Öğretmen adayları sosyobilimsel konularla ilgili bilgi sahibi olabilme ve muhakeme 

yapabilme adına yerli ve yabancı kaynaklara ulaşabilmelerini destekleyici çalışmaların yapılması 

önerilebilir. 
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mevaapaydin@gmail.com 

 

ÖZET 

İnsanoğlu doğduğu andan itibaren Türkçe eğitimini ailesinden almaya başlar. Ardından öğretim 

kurumlarında bu eğitimi pekiştirir. İlkokulda alınan Türkçe eğitimi temel alanları kapsasa da ilerleyen zamanla 

birlikte ortaöğretim kurumlarında daha kapsamlı ele alınır ve öğrenciyi lise ve üniversite düzeyine hazırlar.  

Okullarda verilen Türkçe eğitimi içerisinde Türk ve Dünya Edebiyatlarına ait klasik eserleri tanıtıp 

okutmak da vardır. Öğrencinin ufkunu açmak, farklı kültürleri görmesini sağlamak, onlara kitap okuma 

alışkanlığı kazandırmak için önemli olan bu aşama amacına ulaştığı takdirde öğrencide kitap okuma alışkanlığı 

gelişecek ve bireyin hayata bakış açısı değişecektir. 

Eserlere bakıldığında benzer konuların ele alındığı aşikardır. Bu durum etkilenmenin bir sonucu 

olabildiği gibi birbirine yakın olayların farklı milletlerde de yaşanabileceği anlamına da gelebilir. 

Bu bildiride de konu bakımından benzerlik gösteren Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı eseri ile 

Charlotte Bronte'nin Jane Eyre adlı eseri kavramlar bakımından karşılaştırılmış; eserlerin ortak ve farklı yönleri 

ortaya koyulmaya çalışılmıştır. İki eserdeki kahramanların hayata bakış açıları değerlendirilerek eğitimin önemi 

öğrencilere aşılanmak istenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, edebiyat, eğitim, Türk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, klasik eserler, 

karşılaştırma. 

ABSTRACT 

From the moment of birth, human beings begin to receive Turkish education from their family. Then it 

reinforces this training in educational institutions. Although Turkish education in primary school covers basic 

areas, it is more comprehensively studied in secondary schools and prepares students for high school and 

university level. 

Turkish education in schools includes introducing and teaching classical works of Turkish and World 

Literature. In order to open the horizon of the students, to enable them to see different cultures and to give them 

the habit of reading books, if the aim of this stage is reached, the habit of reading books will develop and the 

perspective of the individual will change. 

When the works are examined, it is obvious that similar subjects are dealt with. This may be a result of 

being affected, or it may mean that similar events can occur in different nations. 

In this paper, Reşat Nuri Güntekin's Çalıkuşu and Charlotte Bronte's Jane Eyre are compared in terms of 

concepts. common and different aspects of the works have been tried to put forward. The importance of 

education was aimed to be instilled in the students by evaluating the viewpoints of the heroes in life in two 

works. 

Keywords: Turkish, literature, education, Turkish Literature, World Literature, classical Works, 

comparison. 
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MUKAYESELİ EDEBİYAT ÇERÇEVESİNDE ÇALIKUŞU VE JANE EYRE  

GİRİŞ 

Mukayeseli (Karşılaştırmalı) Edebiyat 

Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Edebiyat, iki veya daha fazla eserdeki edebi metnin 

farklılıklarının, benzerliklerinin, oluşturduğu etki ve etkileşimlerinin belirlenmesine yönelik yapılan 

çalışmalardır. İlk olarak on dokuzuncu yüzyılda, değişik ulusların edebiyatlarındaki temaları 

karşılaştırmak suretiyle geliştirilen bir yazın alanıdır. “Karşılaştırmalı edebiyat; analoji, akrabalık ve 

etkileşim bağlarının araştırılması suretiyle, edebiyatı diğer ifade ve bilgi alanlarına ya da zaman ve 

mekân içerisinde birbirine uzak veya yakın durumdaki olaylarla edebî metinleri birbirine 

yaklaştırmayı amaçlayan yöntemsel bir sanattır.” 
1
 

Bu alan üzerine birçok araştırmacı ve yazar görüş bildirmiştir. Goethe, her ulus, yeri ve 

zamanı geldiğinde bir başkasına ilgi duymuş ve onu kendine çekerek sonuçta insanlık âlemini 

oluşturan, tüm ırkları içeren bir evrensel hoşgörüde birleşmiştir. Bilim adamlarının birbirlerini anlama 

ve bir yapıtı diğeriyle karşılaştırma girişimleri, kesinlikle yeni bir şey değildir; çünkü Latin dili bütün 

bu amaçlar için hayran olunacak bir araç olmuştur, diyerek bu konudaki fikirlerini ortaya koymuştur. 
2
 

Karşılaştırmalı edebiyat incelemelerinde genellikle ortak bir konu, tema, kahraman ele 

alınmaktadır. Her yazarın düşünce dünyası ve yaşananlara bakış açısı birbirinden farklı olacağı için ele 

alınacak durum aynı gibi görünse de aslında içerik değişiklik arz edecektir. Bu sayede de araştırma 

zenginleşecek ve ortaya mukayese çıkmış olacaktır. 

Karşılaştırmalı edebiyat üzerinde çalışanlar iki farklı görüş belirtmişlerdir. Bunlardan birincisi 

ele alınacak eserlerin birbirinden bağımsız farklı dil ve kültürden olması gerektiğini savunulmasıdır. 

İkincisi ise çalışmaların aynı edebiyat tarihi içinden de olabileceği düşüncesidir. Çalışmalarda genel 

olarak tercih edilen ise farklı edebiyat içerisinde karşılaştırma yapmaktır. Prof. Dr. Gürsel Aytaç, 

karşılaştırmalı edebiyatta araştırmacının “görevi, işlevi, farklı dillerde yazılmış iki eseri konu, 

düşünce ya da biçim bakımından incelemek; ortak, benzer ve farklı yanlarını tespit etmek, bu 

farklılığın nedenleri üzerine yorumlar getirmektir.” 
3
 ifadesine yer vermiştir. Yavuz Bayram ise bu 

alanı üç ana başlık ve asgari dokuz başlık altında maddelemiştir:  

a. Konu Açısından Karşılaştırma :           1. Ortaklıklar 2. Benzerlikler 3. Farklılıklar  

b. Düşünce Açısından Karşılaştırma :     1. Ortaklıklar 2. Benzerlikler 3. Farklılıklar  

c. Biçim Açısından Karşılaştırma :         1. Ortaklıklar 2. Benzerlikler 3. Farklılıklar 

1. Dış yapı (şekil) özellikleri açısından karşılaştırma  

                                                            
1 M.Andre Rousseau-Claude Pichois, Karşılaştırmalı Edebiyat (Çev.:Mehmet Yazgan), MEB Yay., İstanbul 

1994, s.182. 
2 H. J. Schultz, P. H. Rhein (eds.), Comparative Literature: The Early Years, s. 7. Aktaran: Kâmil Aydın, 

Karşılaştırmalı Edebiyat: Günümüz Postmodern Bağlamında Algılanışı, Birey yay., İstanbul 2008, s. 20. 
3 Gürsel Aytaç, Karşılaştırmalı Edebiyat, Gündoğan Yay., Ankara 1997, s. 7 
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2. Edebî tür ve bu türün özellikleri açısından karşılaştırma  

3. Edebî çevre, dönem, saha ve akım açısından karşılaştırma  

4. Müellif (şâir/yazar) açısından karşılaştırma  

5. Edebî sanatlar, dil ve anlatım açısından karşılaştırma  

6. Bakış açısı, anlatıcı ve hayat felsefesi açısından karşılaştırma  

7. Konu, tema, mesaj, motif, tip, ana ve ara fikirler açısından karşılaştırma 

8. Kültürel ve sosyal yaşantıyla ilgi açısından karşılaştırma  

9. Başka disiplinlerle ilişki açısından karşılaştırma
4
  

Karşılaştırmalı edebiyat incelemelerinde genellikle ortak bir konu, tema, kahraman ele 

alınmaktadır. Her yazarın düşünce dünyası ve yaşananlara bakış açısı birbirinden farklı olacağı için ele 

alınacak durum aynı gibi görünse de aslında içerik değişiklik arz edecektir. Bu sayede de araştırma 

zenginleşecek ve ortaya mukayese çıkmış olacaktır. 

Çalıkuşu Romanının Özeti 

Feride hareketli ve yaramaz olduğu kadar duygusallığını dışarıya vurmadan yaşadıklarını 

içselleştiren bir kızdır. Altı yaşında annesini kaybeden Feride, bu durumun hemen arkasına İstanbul’a 

göçmüştür. İstanbul’da Besime teyzesinin yanına yerleşmiş, bu sürede de arka arkaya babaannesi ve 

babası ölmüştür. Feride yeni hayatına alışmaya çalışırken çocuksu ve havai davranışlarını sürdürmeye 

devam etmiştir.   Eve gelip giden herkes Feride’nin bu davranışlarından rahatsızdır. Konakta kimseyi 

umursamayan Feride yalnız Besime teyzesinin oğlu Kâmran’a karşı çekingen ve cesaretsizdir. 

Kâmran, yaşça Feride’den büyüktür ve ağırbaşlı, sakin aynı zamanda da Feride’yi kızdırmaktan zevk 

alan biridir.  

Feride eğitim almak için yatılı Fransız okulu “Nötre Dame de Sion” a yazılmıştır. On yıl 

burada okuyan Feride, uçarı davranışları, şımarıklıkları ve yaramazlıkları yüzünden okulda da 

dikkatleri üzerine çekmiştir. Okulda ağaçlara tırmanıp, daldan dala atladığı için öğretmeni ona 

“Çalıkuşu” lakabını takmıştır. O günden sonra da lakap, Feride ile bütünleşmiştir.  

Feride ile Kâmran birbirlerini gizli gizli sevdikleri halde bunu itiraf edemezler, hatta devamlı 

kavga ederler. Zamanla duygular pekişir ve nişanlanırlar. Feride Kâmran’ı çok sevmesine rağmen ona 

karşı hep mesafeli ve utangaçtır. Kâmran ile yan yana gelmemeye özen gösteren Feride, onun 

çalışmak için Avrupa’ya gitmesine de ses çıkarmaz. Dört yıllık bir ayrılık sonrası Kâmran, İstanbul’a 

kesin dönüş yapar ve düğün hazırlıklarına başlanır. Düğüne üç gün kala Feride bahçede siyah çarşaflı 

bir kadın görür, bu kadın Feride’ye Kâmran’ın Avrupa’da başka bir kadını sevdiğini yanında getirdiği 

mektupla ispatlayarak anlatır. Bu olay karşısında yıkılan Feride aldatılmanın verdiği acıyla gizlice 

evden kaçar. .  

                                                            
4 Y. Bayram, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi ve Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2004, s.71. 
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Feride artık yalnız kalmıştır ve kendi hayatını kurmak ve yaşamak için Anadolu’ya gitmeye 

karar verir. Bir süre sütannesinin evinde kalan Feride bu süre zarfında iş başvuruları yapar.  

Yaklaşık bir buçuk aylık bir beklemeden sonra önce Bursa’nın merkez rüştiyesinde daha sonra 

da Zeyniler Köyü’nde öğretmenlik yapar. O zamana kadar uçarılıklarıyla tanınan genç kız, artık 

hayatın zorluklarını tek başına sırtlanan, olgun bir kadın olmuştur. Zeyniler, çok zor şartları olan, 

fakirliğin had safhada yaşandığı, ücra bir yerdir. Okulu bile ahırdan bozma bir yer olan Zeyniler’i 

Feride başlarda hiç sevmese de sonradan buraya alışır, öğrencileri ile güzel ilişkiler kurar. Bu 

öğrenciler arasında Munise adında masum, sessiz bir kız vardır. Feride bu kıza özel ilgi gösterir. Bir 

gün Munise babasının baskısından korkarak evden kaçar ve Feride’ye gelir. Bunun üzerine Feride, 

Munise’yi evlatlık edinir.   

Bir süre sonra Zeyniler’deki eğitim şartlarının yetersiz olması sebebiyle müfettiş tarafından 

okul kapatılır. Feride tayin için Maarif Müdürü’nün yanına gider, müdür ona önce açıkta yer 

olmadığını söyler. Ama müdürün odasında eski bir arkadaşını görüp, onunla Fransızca konuşmaya 

başlayınca müdür Feride’nin donanımlı olduğunu anlayarak onu Bursa merkez okuluna Fransızca 

öğretmeni olarak gönderir. 

Feride güzelliği ile herkesin dikkatini çekmektedir. Kendisine aşık olan birçok kişi vardır ve 

bu durum dedikodulara yol açmaktadır.  

Bu sebeple Munise ile birlikte Çanakkale’ye giderek burada çalışmaya başlar. Fakat güzelliği 

burada da onu sıkıntıya sokar, halk Feride’ye“Gülbeşeker” ismini takar. Sık sık evlilik teklifleri alan 

Feride artık sokağa çıkamaz olmuştur. Çanakkale’de daha fazla kalamayacağını anlayan Feride birkaç 

arkadaşı ile görüşmek üzere İzmir’e gider.  

Feride ve Munise, şehrin zenginlerinin birinin köşkünde kalmış ve köşk sahibinin kızlarına 

Fransızca dersleri verir.  Fakat burada da köşkün sahibinin oğlu Cemil Bey Feride’yi merdivenlerde 

sıkıştırır. Maarif İdaresi’nde, Kuşadası’nda Türkçe ve resim alanında muallime ihtiyaç olduğunu 

öğrenince Anadolu’daki son durağı olan Kuşadası’na hareket eder.  Evden ayrılmadan hemen öncede 

tesadüf eseri Kâmran’ın önceki yaz evlendiği haberini alır.  

Kuşadası’nda yıllardır aradığı huzuru bulmuştur Feride. Ancak Kuşadası’na gittikten bir ay 

sonra muharebe başlar ve okul kumandanlığın emriyle hastaneye dönüştürülür. Daha önce Zeyniler’de 

iken bir askerin yaralanması ve oraya getirilmesi sırasında kendisinden oldukça büyük olan Doktor 

Hayrullah Bey’le tanışmıştır. Doktor, Feride’ye bu kadar güzel bir kızın böyle kötü bir yere ancak aşk 

meselesi yüzünden gelmiş olabileceğini söylemiş ise de Feride bunu reddetmiştir. Doktor ve Feride 

yıllar sonra tekrar Kuşadası’nda buluşur. Feride artık doktorun himayesinde gönüllü hemşirelik 

yapmaktadır. Doktor, Feride’yi ve artık büyümüş olan Munise’yi öz kızları gibi sevmektedir. Doktor 

bir gün ağır hasta olan birine bakmaya gider, Munise bu sırada hastalanır. Doktor dönesiye kadar kız 

yavaş yavaş, acı çeke çeke ölür. Munise’nin ölümü Feride’yi yataklara düşürür. On yedi gün boyunca 

kendinde olmadan doktorun evinde yatar. Aralarında adeta baba-kız ilişkisi olmasına rağmen 

Feride’nin doktorda kalması kasabada dedikodu çıkmasına sebep olur. Bunun üzerine Hayrullah Bey 

ve Feride dedikoduları engellemek için kağıt üzerinde evlenir.  
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Doktor bir gün Feride’nin çocukluğundan beri yazdığı defterini bulur ve baştan sona kadar 

okur. Feride’nin her şeye rağmen Kamran’ı sevdiğini öğrenir. Hayrullah Bey bunun üzerine gizli 

araştırmalar yapar, Kamran’ın evlendiğini ve eşinin öldüğünü, dört yaşındaki çocuğu ile yaşadığını 

öğrenir. Doktor, Kamran’a bir mektup yazar ve bu mektupta bütün olan biteni anlatır. Feride ise bu 

sırada defterinin kaybolduğunu sanmaktadır ve defterini bütün aramalarına karşın bulamamıştır. 

Doktor yazdığı mektupla defteri ve bazı belgeleri paket haline getirir. Feride’ye ölümünden sonra bu 

paketi Kamran’a götürmesini vasiyet eder. Doktor zaten oldukça yaşlıdır, bu yüzden kısa bir süre 

sonra ölür. 

Feride bu son istek üzerine içinde ne olduğunu bilmediği paketi alarak teyzesini de görmek 

arzusuyla Tekirdağ’a gelir. Buradan eşinin öldüğünü saklayarak bir an önce dönmek niyetindedir. 

Kâmran paketi Feride dönmeden ele geçirir ve içindekileri okur, Feride’nin hala kendisini sevdiğini 

anlar. Bu duruma oldukça mutlu olur; zira kendisi de Feride’yi hiç unutmamıştır. Feride dönüş için 

yola çıkmaya hazırlandığında arabanın içinden Kâmran çıkar ve Feride’yi kucaklar. Niyetini belli 

eder. Feride başta dirense de sonrasında sevdiği adama karşı koyamaz. Birbirlerini seven Feride ve 

Kâmran artık mutlu sona ulaşmıştır.  

Jane Eyre Romanının Özeti 

1800’lü yıllarda geçtiği anlaşılan eserin başkahramanı Jane Eyre,  anne ve babası öldükten 

sonra Kuzey İngiltere’de Gateshead Konağı’nda dayısının yanında yaşamaya başlamıştır. On 

yaşlarında zayıf, çelimsiz bir çocuktur Jane. Hayatta dayısından başka kimsesi yoktur. Fakat dayısı da 

ölüm döşeğine düştükten sonra sıkıntılı hayatı başlamış olur.  Dayısı ölmeden önce eşinden küçük 

Jane’e bakması için söz almıştır,  bu yüzden de yengesi Bn. Reed hiç istemese Jane’i yanında 

barındırmaya devam etmiştir. 

Jane Eyre konakta kuzenleri John, Eliza, Georgiana beraber yaşamaktadır. Fakat kuzenler 

Jane’den hiç hoşlanmamaktadır. Yenge de eşi öldükten sonra Jane’i fazlalık olarak görmekte ve ona 

çocuklarında ayırarak kötü davranmamaktadır. Kuzenleri ise kızla konuşmak dahi istememektedir. 

Çocuklar Jane’e devamlı fakir ve kimsesiz olduğunu, kendi evlerinde yaşamasına izin verdikleri için 

kendilerine minnettar olması gerektiğini devamlı hatırlatarak onu hor görmüşlerdir. Jane Eyre ise tüm 

bu aşağılamalara katlanmak zorundadır. Can sıkıntısını ve yalnızlığını kitap okuyarak, odasına 

kapanarak geçirmeye çalışmaktadır. Özellikle evin oğlu John, Jane ile kavga etmek için devamlı fırsat 

kollamaktadır.  

Bir gün John yine Jane’in üzerine gelmiş, sabrı taşan Jane, John’a karşılık vermiştir. Bunun 

üzerine yengesi ona dayısının öldüğü odaya kapatılma cezası vermiştir. Jane, bu odada anne ve 

babasının ölümünü de hatırlayarak kabuslar görmüş ve korkusundan kendinden geçerek hasta 

olmuştur. Bu kavga Bn. Reed için fırsat olmuştur ve Jane Eyre’i yatılı okula göndermeye karar 

vermiştir.  

Jane Eyre bir sabah evden ayrılıp Lowood Okulu’na gitmiştir. Bu okul, hayırsever ve zengin 

bir adam tarafından masrafları görülen katı bir eğitim yuvasıdır. Okulun şartları çok iyi olmasa da Jane 

burada daha özgür olduğu için mutludur.  Yaşadığı sıkıntıları, daha öncekilerle kıyaslamakta ve hayata 
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daha olumlu bakmaya çalışmaktadır. Okuldaki diğer kimsesiz kızlarla arkadaşlıklar kuran Jane, 

kendinden küçüklere de adeta ablalık yapmaktadır. 

Jane burada sekiz yıl kalmış ve artık genç bir kız olmuştur. Son iki yıldır da burada 

öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Sekiz yılın sonunda, okulda tifüs salgını çıkmış ve Jane’nin en 

yakın arkadaşı Helen başta olmak üzere birçok öğrenci ölmeye başlamıştır. Jane’e en başından beri 

çok yardımcı olan müdire Bn. Temple de evlenmiş ve okuldaki işini bırakmak zorunda kalmıştır. 

Bütün bunların üzerine boşluğa düşen Jane Eyre, okuldan ayrılmaya karar verir. Jane artık sessiz, pasif 

birisi değil kendi kararlarını kendisi alan, özgüvenli, yetişkin bir kadındır. Okuldaki deneyiminden 

aldığı cesaretle öğretmenlik yapmak için iş ilanları vermiştir. Bunun sonucunda tek bir yerden cevap 

almış ve Thornfield Konağı’na gelerek burada 7-8 yaşlarındaki Adela’ya mürebbiyelik yapmaya 

başlamıştır. 

Thornfield Konağı’nın sahibi Bay Rochester, konakta devamlı bulunmak yerine arkadaş 

toplantıları ve iş için devamlı başka şehirlere gitmekte ve buralarda uzun süre kalmaktadır. Bu sebeple 

Jane ile karşılaşmaları çok sonra olmuştur. Bir gün Jane, yolda kalmış tanımadığı bir adama yardım 

etmiştir.  Bu adamın konağın sahibi olduğunu ise akşam onu evde görünce anlamıştır. Bay Rochester 

otuz beş yaşlarında, esmer orta boylu bir adamdır. Kendisinin çirkin olduğunu düşünen Rochester, 

bilgili ve okumayı seven birisidir.  

Jane ile Bay Rochester sık sık fikir tartışmalarına girmekte Jane de bu tartışmalardan çok 

hoşlanmaktadır. Aralarındaki düşünsel farklar zamanla birbirlerine farklı duygular hissetmelerini 

sağlamıştır.  Birbirlerine itiraf edemedikleri hisler vardır; fakat Jane kendini Rochester’a layık 

görmediğinden bunları devamlı içine atmaktadır. 

Thornfield Konağı’nda Jane’in bilmediği sırlar vardır ve konakta garip durumlar 

yaşanmaktadır. Jane Eyre’in üçüncü kata çıkması yasaklanmıştır. Ara sıra bu kattan gülme sesleri 

gelmekte ve bu seslerin evin terzisine ait olduğu söylenerek durum kapatılmaya çalışılmaktadır. Bir 

gece konakta çıkan yangın da aynı sebebe bağlanarak Jane’e bu durumu kimseye bahsetmemesi 

istenmiştir. 

Bir gün konağa Bay Rochester’in konukları birkaç hafta kalmak üzere gelmiştir. Artık evde 

devamlı eğlenceler düzenlenmekte ve hareketli günler yaşanmaktadır. Konukların arasında, Blance 

İngram adında çok güzel bir bayan da vardır ve Bay Rochester ile Bayan Blance’nin aşk yaşadığı ve 

her ikinin de evleneceklerine dair söylentiler çıkmaya başlamıştır. Bu laflar, konağı evi gibi görmekte 

olan ve Bay Rochester’e aşık Jane’yi oldukça mutsuz etmektedir. 

Bir gün, yengesinin uşağı sürpriz bir şekilde konağa gelerek yengesinin ölüm döşeğinde 

olduğunu ve kendisini görmek istediğini söylemiştir. Yengesi hakkında olumsuz duygulara sahip Jane, 

yine de bu isteğe karşı koymaz.  Uzun bir yolculuk sonrası eski evine gelen Jane’e, yengesiyle konuşur 

ve yenge Jane’ye bir mektup verir.  Bu mektup, üç yıl önce amcası tarafından Jane’ye gönderilmiştir. 

Mektupta amcası Jane’yi görmek istediğini ve tüm mirasını ona bırakacağını yazmıştır. Fakat Bn. 

Reed nefreti yüzünden bu mektubu saklamıştır. Kısa bir süre sonra yenge ölmüş ve Jane eve geri 

dönmüştür.  
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Evde Jane’i bir sürpriz beklemektedir. Bay Rochester Jane’e evlenmek istediğini söylemiştir. 

Karşılıklı duygular yaşayan çift evlenmeye karar vermiştir.  Hazırlıklar kısa sürmüş ve düğün günü 

gelmiştir. Kilisede evlilik yemini edildiği sırada bir adam gelerek, Bay Rochester’in evlenemeyeceğini 

çünkü kendisinin kız kardeşi evli olduğunu bağırmıştır. Daha sonrasında Rochester bunu doğrulamış 

ve konakta yaşanan garip olayların akıl sağlığı yerinde olmayan eşi tarafından yaşandığını ve 

aralarında bir münasebetin olmadığını anlatmıştır. Jane Eyre ise bu yaşananlardan sonra gizlice evden 

ayrılmıştır. 

Konaktan ayrıldıktan sonra bir kasabaya gelen Jane, burada iş aramış ama bulamamamıştır.  

Kapısını son çaldığı evin önüne bitap düşmekten yığılmıştır. Ev sahibi St. Jahn, Jane’in hikayesini 

dinledikten sonra ona üzülmüştür. Yalnız Jane, kendi kimliğini açıklamadan olanları anlatmıştır. 

Burada Jahn, kızkardeşleri Mary ve Diana ile yaşamaktadır. Onları kendi kardeşleri gibi seven Jane, 

kasabada kalmaya bir süre sonra öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Bu arada Jane Eyre’in gerçek 

kimliğini öğrenen Jahn, Jane ile akraba olduklarını da anlamıştır. Jane, amcasından kalan mirası bu 

durum sonrası dörde bölerek paylaştırmıştır.  Hindistana misyonerlik için gitmek isteyen St.Jahn, 

Jane'e evlenme teklif ederek onun kendisiyle gelmesini istemiştir; ancak Jane Eyre bunu kabul 

etmemiştir.   

Bütün bu süre zarfında Bay Rochester’i de oldukça merak eden Jane Eyre, bir gece yarısı 

uzaklardan kendisine seslenen bir ses duymuştur. Bu sesin Rochester’in sesi olduğunu düşünen Jane, 

daha fazla kasabada duramamıştır. Ertesi gün Bay Rochester'ı bulmak üzere yola çıkmıştır. Thırfıld 

konağına gelince burasının Bay Rochester’in karısı yüzünden yandığını ve yangın sırasında kadının 

öldüğünü; kendisinin de karısını kurtarmaya çalışırken ağır yaralandığını öğrenmiştir. Bu duruma 

oldukça üzülen Jane, Bay Rochester'ın yeni yaşadığı eve gitmiş ve yangın sırasında gözleri kör olan, 

bir elini kaybeden Bay Rochester ile karşılaşmıştır. Rochester sevdiği kadını hissedince çok sevinmiş 

ve ona tekrar evlilik telif etmiştir. Jane bu duruma kayıtsız kalmamış ve teklifi kabul etmiştir. 

Rochester evliliklerinin ilk yılını kör olarak geçirmiştir ancak tedavi sonrasında gözlerine 

kavuşmuştur. Bu evlilikten de çiftin bir oğlu dünyaya gelmiştir. Sıkıntılar sonrasında mutluluğu 

yakalamıştır Jane. 

Çalıkuşu Ve Jane Eyre'nin Hayata Bakış Açısı 

Farklı dönemlerde ve farklı kültürlerde yazılmış ve okuyucunun kalbine geçmiş olan Feride ve 

Jane Eyre, hayat hikayesi dolayısıyla içinde bulundukları romanların kurgusu bakımından oldukça 

benzer özellikler göstermektedir. Bu kısımda, kahramanların duygularını yansıtmaları ve hüsrana 

uğramaları ele alınarak, mukayeseli edebiyata örnek bir araştırma yapılmaya çalışılmıştır. 

Yukarıda geniş özetlerini verdiğimiz eserlerde görülmektedir ki iki kahramanın benzerlikleri 

daha çocukluk zamanlarından başlamaktadır. İkisi de anne-babasız kaldıktan sonra akrabalarının 

yanına yerleşmiş ve onların himayesinde büyümeye başlamıştır. Yalnızlık ve kimsesizlik, bu kadın 

kahramanları daha o yaşlardayken bile hayata karşı kırılgan ve hassas yapmıştır. Buna rağmen aynı 

duygu, ileriki zamanlarda onları ayakları yere basan bireyler haline dönüştürecektir. Bu aşamada 

Feride, Jane’e göre daha şanslı bir dönem geçirmiştir. Jane ne kadar hor görülen, aşağılanan bir 

çocuksa Feride bir o kadar sevilen ve acınan bir çocuktur; öyle ki Feride’nin yaşadığı konak onun tüm 

havailiklerine, şımarıklıklarına göz yummakta ve tahammül etmektedir.  
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“Zavallı büyükannem şaşkına dönmüştü. Benimle başa çıkmak adeta imkansızdı. Sabah 

karanlığında uyanır, gece yorgunluktan baygın düşünceye kadar gürültü ve yaramazlık ederdim. Sesim 

kesildiği vakit yalıyı adeta telaş alırdı.   ….Yaşça kendimden büyük olan akraba çocuklarını bile 

yıldırmıştım.   …Sevdiğim insanın üstüne bir canavar yavrusu gibi atılır, kulaklarını ısırır, yüzünü 

tırmalar, tartaklaya tartaklaya şaşkına çevirirdim.   

Halbuki Jane, bastırılmış duygular içinde özellikle dayısı öldükten sonra kuzenleri ve 

yengesinin yanında korku dolu ve içe kapanık bir hayat sürmektedir. 

“John Reed’in bütün acımasız zorbalıkları, kız kardeşlerinin kibirli umursamazlıkları, 

annesinin soğuk tavırları, bütün hizmetkarların onların tarafını tutmaları, bulanık bir kuyunun 

dibindeki kara çamur gibi, huzursuz zihnimde yüzeye çıkıyordu. Acı çeken, sindirilen, suçlanan, 

sürekli azarlanan neden hep ben oluyordum? Neden kimseyi hoşnut edemiyordum? Birinin sevgisini 

kazanmaya çalışmak neden işe yaramıyordu?”   

İki kahramanın eğitim hayatı, yatılı okula gitmeleri ile başlar. Jane Eyre, istenmeyen bir kişi 

olarak evden gönderilmişken, Feride sadece eğitim döneminde okulda kalmış ve yazları teyzesinin 

konağına dönmüştür. Jane ise çıktığı eve, yıllar sonra misafir olarak ancak gelebilmiştir. Feride’nin ve 

Jane’in davranışları burada da farklılık göstermektedir. Feride sevgiye ve ilgiye aç olmadığı için her 

zamanki şımarıklıklarına okulda da devam edecekken Jane için okul barınılacak yer olmuş ve burada 

da sakin ve kırılgan hayatını sürdürmüştür.  

“Evdeki haşaralığım orada da devam ediyordu. Bu sörler ya hakikaten melek gibi sabırlı 

insanlardı yahut da benim hoş bir tarafım vardı. Yoksa başka türlü benim kahrımı çekmek mümkün 

değildi.”   

“Lowood’daki ilk dönemim bana bir asır gibi geldi. Üstelik bu altın çağ değildi; yeni kurallara 

ve alışılmamış görevlere ayak uydurmanın yorucu mücadelesiyle geçen bir süreydi. Bu konularda hata 

yapma korkusu yeni hayatımın hiç de kolay olmayan fiziksel zorluklarından daha yorucuydu.”   

Feride ve Jane, eğitim hayatlarına bu okullarda uzun süre devam etmişlerdir. Feride 10 yıl, 

Jane 8 yıl yatılı okulda kalmıştır. Jane bu eğitim hayatının son iki yılında öğretmenlik yapmıştır; ancak 

Feride öğretmenliğe sonradan karar vermiştir. 

Kahramanların duygusal yaklaşımlarını ele aldığımızda genel çerçevede önce aşık olmaları 

sonra ise aldanılmışlık hissiyle bulundukları ortamı terk etmeleri göze çarpar. Derine inildiğinde ise 

Feride’nin teyzesinin oğlu Kâmran’a olan aşkının çocukluktan başladığı görülmektedir. Onu bu 

duruma akrabalarının yönlendirmesi de itmiştir. “Nasıl olacak, Kâmran’a varırsın. O senin 

tuvaletlerinle uğraşır, söküklerini diker. Sen de sokak işlerine bakarsın.”   Jane ise aşkı çalışmak için 

gittiği evin sahibi Bay Rochester’da ancak olgunluk döneminde bulabilmiş, aralarındaki yaş farkına 

rağmen mutlu olmak istemiştir.  

İki kahramanın aşk karşısındaki çaresizlikleri aslında daha ilk başlarda kendini 

göstermektedir. Aşk duygusunun verdiği şaşkınlık ve ne yapacağını bilememezlik hali karakter olarak 

birbirinden farklı olan Jane ve Feride’yi aynı noktada birleştirebilmiştir. Örneğin Feride herkesi dize 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1305 

getiren, dik başlı, hareketli ve minnetsiz bir insanken sadece Kâmran karşısında ne yapacağını bilemez 

bir hale bürünmektedir. 

“Akraba çocukları arasında yalnız birine karşı bir çekingenlik ve cesaretsizliğim vardı: Besime 

teyzemin oğlu Kâmran. Mamafih ona çocuk demek de pek doğru olmazdı. Bir kere yaşça benden 

büyüktü. Sonra çok uslu, ağırbaşlı idi.”  

“O uykusuz geceyi takip eden gün hem Bay Rochester ile karşılaşmayı istiyordum hem de 

bundan çekiniyordum. Sesini tekrar duymak için yanıp tutuşuyordum ama göz göze gelmekten 

korkuyordum.”   

Eserlerde yaş faktörü aşkın gidişatında oldukça fark edilmektedir. Çalıkuşu’ndaki aşk, genç 

yaşta olmanın verdiği rahatlıkla daha serbest ve uçarı iken Jane Eyre’da mantıksal ilerlemektedir. 

Burada kadın karakterlerin etkisi yüksektir. Aşk her ne kadar dizginlenemez bir duygu olarak 

düşünülse de kadınların yaşam tarzları bunu etkilemektedir. Her ikisinde de erkekler kadınlardan yaşça 

büyüktür. Bu sebeple eserdeki erkekler yaşamlarını hayatlarını şekillendirip kendi kararları etrafında 

yaşarken kadınlar henüz daha gelecek planı yapmaktadır. Bu durum karşı cinslerin birbirlerini 

anlamalarında güçlük çıkarıyor gibi gözükse de aslında Kâmran ve Rochester, yaş farkını kadınların 

yanında rahatlama ve sıkıntılardan bir an olsun kurtulma aracı olarak görmektedir. Özellikle 

Kâmran’ın Feride’ye karşı gittikçe artan sevgisinin nedenlerinden birisi de budur. 

Her iki eserde de, erkeklerin kadınlara evlilik teklifi etmeleri ufak oyunlar ve komplimanlarla 

olmuştur. Bu durum aslında Çalıkuşu için normaldir; zira Feride ve Kâmran’ın ilişkisini Feride’nin 

davranışları yönlendirmekte, Kâmran da buna ayak uydurmaktadır. Fakat Jane ve Rochester için 

durum aynı değildir. Bay Rochester olgun ve ağırbaşlı bir adamdır. Hayatındaki tek renk ara sıra 

katıldığı arkadaş toplantılarıdır. Böyle olmasına rağmen o da tıpkı Kâmran gibi eğlenceli bir teklif 

yapmayı tercih etmiştir. 

Kâmran, Feride’nin tatilini geçirdiği Tekirdağ’a giderek onunla konuşmaya çalışmış; ama 

Feride devamlı kaçmıştır. Bunun üzerine Kâmran, Feride’nin çok sevdiği salıncağa binmiş ve 

Feride’yi de zorla yanına çekmiştir. Hızlı bir şekilde salladığı salıncaktan ikisi de düşmek üzeredir. 

Feride artık korkmaya başlamış ve salıncaktan inmek istemiştir. Kâmran ise bu durumdan istifade 

ederek evlenmek istediğini söylemiştir. O sırada da ikisi yere düşmüştür.  

“Hayır Feride, dedi. Benimle evlenmeye razı olduğunu ağzından işitmeden seni bırakmam, 

beraber düşüp ölünceye kadar.”   

Bay Rochester ise Jane Eyre’ı yanına çağırıp evlenmeye karar verdiğini söyler. Jane, bu 

kişinin kendisi olduğunu anlamaz ve yıkılır. Daha fazla duygularını içinde tutamaz ve Rochester’a 

olan aşkını itiraf eder. Rochester, amacına ulaşmıştır; zira onun da istediği bu cümlelerdir. Rochester 

evlenmek istediği kişinin Jane olduğunu artık söyleyebilir. 

“Ama Jane, size karım olmayı teklif ediyorum. Evlenmek istediğim tek kişi sizsiniz.”   

Aslına bakılırsa Jane’in tavırları Feride’nin tavırlarından her zaman daha mantıklı olmuştur. 

Feride nişanlandığında bile Kâmran’dan kaçmakta ve onunla bir araya gelmemek için çaba sarf 
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etmektedir. Çok sevdiği aşikardır ama maalesef bu davranışlarının önüne geçememektedir. 

“Nişanlılığımın ilk haftaları herkesten kaçmakla geçti. Bunların başında da Kâmran geliyordu. O 

benimle yalnız kalmak, beraber gezinmek ve konuşmak istiyordu. Zannederim bu her nişanlı gibi onun 

da hakkıydı. Fakat ne çare ki, ben dünyadaki nişanlıların en acemi ve vahşisiydim. Kâmran’ın bana 

doğru geldiğini gördüğüm zaman ürkmüş bir at gibi patır patır kaçıyordum, arkamdan sapan taşı 

yetişemiyordu”.   

Jane ise nişanlılık evresinde Rochester’a kendini tamamen açmış, onun yanında çok daha 

mutlu çok daha huzurlu olmuştur. Bu sebeple devamlı Rochester’ı görmek istemiş ve kendini güvende 

hissetmiştir. Hatta bu durum o kadar artmıştır ki marazi-hastalıklı aşk halini almıştır.  “Müstakbel 

kocam gitgide bütün dünyam haline geliyordu; hatta dünyamdan da öte neredeyse cennet umudum 

olmuştu. Bütün dini inançlarımla arama girmişti adeta; insanoğluyla kocaman güneş arasına girip 

tutulmaya neden olmuş gibiydi. O günlerde Tanrı’yı göremez olmuş, onun kullarından birini ilahım 

haline getirmiştim.”    

Her iki eserde de nişanlılık dönemi bitmiş düğün vakti gelmiştir. Feride, evlenecek olmasına 

rağmen çocuksu tavırlarını bırakamamış, ip atlamaya daldan dala tırmanmaya devam etmiştir. Bu 

durum artık can sıkıcı bir hal alsa da herkes Feride’yi bildiğinden ona göz yummaktadır. Hiçbir zaman 

aşkını göstermeyi bilmeyen Feride’nin olgunlaşma süreci daha başlamamıştır. Jane ise sevdiği adama 

kavuşacak olmanın verdiği heyecanla günleri saymış, yeni başlangıcının nasıl olacağını düşünmekten 

uykusuz geceler geçirmektedir. Fakat duygu yoğunlukları ve sevgiyi gösteriş tarzları farklı olsa da iki 

kahraman da aynı acı gerçekle karşılaşmışlar ve aldatılma, kandırılma hissiyle bulundukları ortamı 

terk etmişlerdir.  

Feride Kâmran’ın kendisini aldattığını öğrendiği gün, beklenmedik bir olgunlukla sadece 

üzerince çok emeği olan teyzesini öperek konaktan sessizce kaçmıştır. Halbuki onun gibi hırçın 

birisinin bu durum karşısında sessiz kalmak yerine hesap sorması gerekirdi. Yazar belki de burada 

acının insanı bir anda büyütebileceğini anlatmak istemiştir. Feride bu durumu şu şekilde açıklamıştır:  

“… izimi çabucak keşfederlerdi. Gerçi hayatını kendi isteği gibi yaşamak istediği bir insanı 

zorla, bu köşke dönmeye mecbur edecek bir kuvvet de yoktu. Fakat kararını bir çocuk deliliği, şımarık 

bir kız nazı sanacaklar; beni de kendilerini de boş yere üzeceklerdi.”   

Jane Eyre ise evi terketmek için acele etmemiş, Rochester’in evli olduğunu öğrendiğinde 

durumu sindirmek ve daha sağlıklı düşünmek için beklemiş, hatta Rochester’in kendini ifade etmesine 

de fırsat vermiştir. Bu sürede kendisiyle baş başa kalan Jane, hayatta yediği yeni darbeyi hazmetmeye 

çalışmıştır.  

“O hayat ve umut dolu, neredeyse evlenmek üzere olan Jane Eyre, yeniden donuk ve yalnız bir 

kız haline gelmişti. Yaşamı cansızlaşmış, umutları yok olmuştu. … Ah, ne körmüşü! Ne zayıf 

davranmışım! … Beni yalnız bırakma Tanrım. Keder çok yakınımda ve yardım edecek kimsem yok.”     

Jane evi terk etmeden önce Rochester ile konuşmuş, onun özürlerini dinlemiş ve hatta onu 

affettiğini okura söylemiştir. Çift, birbirlerini sevdiklerini bir kez daha belirtmiş; fakat tüm bunlar 

Jane’in evi terk etmesine engel olamamıştır. Hatta Bay Rochester, Jane’in gideceğini anlayıp adeta ona 

gitmemesi için yalvarmıştır. Bu zamana kadar ağır duran Roshester artık bambaşka bir kimlikte 
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çaresiz ve çocuk gibi duygusaldır. Jane de aynı Feride gibi artık burada kalamayacak, durumu 

hazmedemeyecek ve ağlayarak sevdiği adamı terk edecektir. “Sevgili okurum, dilerim asla benim 

akıttığım kadar yoğun, yakıcı, yürek burkucu gözyaşları akıtmazsın. Dilerim bu kadar sevdiğin birini 

benim gibi şeytanın oyuncağı yapmak zorunda kalmazsın.”   

Buraya bakıldığında aşkın içinde dini duygularını ihmal eden Jane, acı çekince tekrar ilahi 

adalete sığınmayı tercih etmiştir. Bunun dışında Feride ve Jane kendilerinden bekleneni yapmışlardır 

aslında. Zira Feride yapısı gereği daima Kâmran’dan kaçan bir kız olmuştur. Kendini çok fazla açmayı 

sevmemiş, duygularını tartmak yerine düşünmeden hareket etmeyi tercih etmiştir. Jane ise daha 

mantıklı, daha hesaplı bir yaşamın kadınıdır. Onun yaşadıklarının muhasebesini yapması kadar normal 

bir şey daha yoktur.  

İki kadın için bu benzer durum aldıkları en önemli karar olmuştur. Bu zamana kadar 

hayatlarındaki kararları başkalarına endeksli olarak alan Feride ve Jane şimdi başka bir yol ayrımına 

girmiştir. Ya güçlü olup ayakta kalmayı tercih edecekler ya da belirsizlik içinde kaybolup 

gideceklerdir. İkisi de güçlüdür, ikisi de eğitimlidir. Acılarını ise uzaklaşıp başkalarına faydalı olarak 

gidereceklerdir. Ama tabi ki ilk zamanlar oldukça sancılı ve yıpratıcı geçecektir. Hayatta mutlu olmak 

için çabalayan ve buna rağmen tam tersine hüsrana uğrayan bu kadınlar, kalplerinde aşk ızdırabıyla ve 

acılarıyla olgunlaşacaklardır. Her anlarında sevdikleri adamları hatırlayacaklar ve bu durum yüzünden 

kırılmaya devam edeceklerdir. Burada Feride ve Jane arasındaki fark şudur ki Feride kendisine 

yaşattıkları yüzünden Kâmran’a karşı kinlenirken Jane tam tersi kendine değil Rochester’a 

üzülmektedir.  

“Evet, dünyada bu gözyaşlarımdan daha manasız şey olamaz. Bunu anlıyorum. Fakat buna 

rağmen, hala şimdi, bu satırları yazarken kirpiklerimden yaşlar süzülüyor, önümdeki defter kağıdını 

fiske fiske kabartıyor. … Kâmran, ben sadece senden değil, senin olduğun yerlerden de nefret 

ediyorum.”   

“Aslında burada yeterince rahat bir şekilde dinlenebilirdim ama üzgün kalbim uykumu böldü. 

Kanayan yaralarından, kopmuş bağlarından dert yandı. Bay Rochester ve onun kaderi için adeta 

titredi. Onun büyük acısı yüzünden sızlandı. Bitmez tükenmez bir özlemle onu istedi.”   

Feride ve Jane Eyre’in bir diğer ortak tarafı da farklı farklı yerlerde öğretmenlik yapmış 

olmalarıdır. Feride yaşadıklarından sonra diplomasını ve annesinin hatıralarını alarak evden 

uzaklaşmıştır. Jane Eyre ise zaten sekiz yılını geçirdiği yatılı okulda son iki sene öğrermenlik 

yapmıştır. Dolayısıyla ikisinin de ayakta kalmak için tek ve en güvenilir çaresi eğitimlerine güvenmek 

olmuştur. İkisi de resim yapmayı seven, dikiş nakıştan anlayan kadınlardır ama bunlar eğitim için 

yeterli değildir. Reşat Nuri Güntekin ve Charlotte Bronte burada eğitimin özellikle kadınlar için ne 

kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. 

Feride ve Jane, yaş aldıkça güzelleşmiş ve dikkat çekmeye başlamıştır. Bu durum ikisine de 

sıkıntılı bir hal almıştır. Özellikle Feride sırf bu sebep yüzünden farklı farklı illere tayin istemiştir. En 

sonunda baba-evlat diyalogu kurduğu Hayrullah Bey ile kağıt üzerinde evlenmek zorunda kalmıştır. 

Jane ise aldığı evlilik teklifini reddeder. Buradan da anlaşılmaktadır ki iki kadın huy ve mizaç 
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bakımından ne kadar farklı olurlarsa olsunlar -genç ve güzel olmalarına rağmen- aşklarına sadık 

kalmış ve başkalarına meyletmemişlerdir.  

Jane ve Feride’nin içlerindeki aşk zaman geçtikçe daha da derinleşecektir ve bu durum onların 

sevdiği adamlara gitmesini kolaylaştıracaktır. Feride, Hayrullah Efendi’nin vasiyeti üzerine Kâmran’a 

vermesini istediği kutuyu götürmek üzere, Jane ise içindeki özleme ve merak duygusuna daha fazla 

karşı koyamadığı için yola çıkmıştır.  

Feride’nin Kâmran ile karşılaşması çok tabii gerçekleşmiştir. Genç kadın duygularını gizlemiş 

ve aralarında bir şey olmamış, sadece kuzen olarak birbirlerini uzun zaman görmemiş gibi rahat 

davranmış; Kâmran ise yıllardır hasretini çektiği Feride’yi dikkatle inceleyip onun yanından ayrılmak 

istememiştir. Günler geçtikçe de Feride eski neşeli hallerini yansıtmaya başlamış ve belki de en çok da 

burada güçlü kadın rolünü oynamıştır. İçinde kopan fırtınalar, yaşadığı sıkıntılar sanki hiç olmamış 

gibidir.  

“Çalıkuşu tamamıyla eski Çalıkuşu olmuştu. Geçici bir fırtınayla örselendikten sonra tekrar 

güneşe savrulan taze çiçekler gibi günden güne açıyordu.”   

Kâmran ise Feride ile konuşmak, kendini affettirip onunla tekrar bir arada olmak ve yalnız 

kalmak için fırsat kollamış; ancak Feride çoğu zaman bundan kaçmıştır. Kaçamadığı zamanklarda ise 

sakin,sessiz ve ızdıraplı halini belli etmiştir. Bu durumu da Kâmran’a yazdığı şu dört mısra ile 

özetlemektedir: 

Pür ateşim açtırma benim ağzımı zinhar, 

Zalim, beni söyletme, derunumda neler var; 

Bilmez miyim ettiklerini, eyleme inkar, 

Zalim, beni söyletme, derunumda neler var!  (Syf.507) 

Jane Eyre, Bay Rochester’in evine geldiğinde çok heyecanlıdır. Gözleri görmeyen 

Rochester’ın yanına giderek önce sessizce onu izlemiş ve özlemini gidermeye çalışmıştır.  

“Durdum, soluğum kesilmiş halde ona baktım, görünmeden onu inceledim. Ne yazık ki o beni 

görmüyordu zaten. Bu karşılaşma, çok ani ve acıyla karışık bir mutluluk vermişti. Sesimi ve ona doğru 

koşarak gitme isteğimi bastırmak zor olmadı.”   

Daha sonrasında ise Bay Rochester’a geldiğini belli eden Jane tarifsiz bir mutluluk 

hissetmiştir. “Tanrı sizi korusun efendim. Yeniden bu kadar yakınınızda olmaktan o kadar mutluyum 

ki.”   

Jane Eyre ve Rochester arasındaki aşk, Jane’in güçlü hisleri ile duygusal bir hal almaktadır. 

Jane kendini adeta Rochester’a adamıştır. Öyle ki, sanki hatayı kendisi yapmış ve bu sebepten sevdiği 

adamdan uzaklaşmıştır. Şimdi de ondan af dilemeye gelmiştir. Halbuki durum bunun tam tersidir. 

“Eğer sizinle yaşamama izin vermezseniz kapınızın dibine kendime bir ev yaptıracak kadar zenginim 

artık.”   cümlesi de bu görüşü ispat eder niteliktedir. 
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Her iki eserin sonuna bakıldığında, kadın kahramanların sevdikleri adamlara kavuştukları 

görülür. Feride’ye Kâmran tıpkı onun gibi uçarı davranarak tekrar evlilik teklifi ederken; Bay 

Rochester ise her zamanki gibi ağır ve vakar bir şekilde Jane Eyre’e bunu yapmıştır. Tüm 

yaşantılarında mutlu olmak için çok çabalayan kadınlar, nihayet bunu başarmışlardır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada karşılaştırmalı edebiyat alanında Çalıkuşu’nun Feride’sini ve Jane Eyre’in 

Jane’ini aşk ve aldanmışlık bağlamında ele almaya çalıştık. 1847 yılında yazılan Jane Eyre ve 1922 

yılında yazılan Çalıkuşu adlı romanlar, her ne kadar birbirlerinden farklı yüzyıllarda ve kültürde 

yazılmış olsalar da eserlerde gerek tema, gerek konu, gerekse kahramanların analizi bakımından 

benzer özellikler göstermektedir. Reşat Nuri Güntekin’in eserini yazarken Jane Eyre’den etkilendiğini 

belirten görüşler de vardır.  

Kahramanlar Feride ve Jane, önce aşık olmuşlar, kendi ayakları üzerinde durmaya 

çalışmışlardır. Bunun özgüveni ise en başta aldıkları eğitimden geçmektedir. İkisi de çocukluk 

yaşlarında kendi dönemlerinde disiplinli ve katı yatılı bir okulda kalmış, burada öğrendiklerini hayata 

geçirerek yaşamlarına devam etmiştir. Kadınların eğitimli olmalarının önemi açıkça gösterilmiştir. 

Çok küçük yaşlarda öksüz ve yetim kalarak akrabalarının himayesinde büyüyen bu iki kadın, 

farklı karakterde de olsalar içlerinde acılarını büyütmüş ve bu sayede olgunlaşmışlardır. Necip Fazıl 

Kısakürek, insanı olgunlaştıran yaşı değil yaşadıklarıdır, diyerek bu durumu özetlemiştir bir bakıma. 

Sıkıntılı günler Feride’ye dışa dönüklük ve uçarılık vermişken, Jane Eyre içe kapanık ve pasif bir 

hayatın içinde yaşamını sürdürmüştür. Bunda ikisinin çocukluk evrelerinin farklı ortamlarda 

geçmesinin etkisi oldukça fazladır elbette. Feride her şekilde sevilen bir çocuk olmuştur, Jane ise 

daima hor görülmüştür. Çocukluktan gelen bu mizaç, karakterlerin ileriki yaşantılarına da tezahür 

etmiştir. 

Kadın kahramanların aşkı yaşama şekilleri de oldukça farklıdır. Feride içindeki çoşkunluğu 

hiç kaybetmemişken Jane daima ağırbaşlı olmayı tercih etmiştir. Feride havai tavrıyla herkesi 

peşinden koşturmayı seven birisidir. sevdiği adamla bile yüz yüze gelmemek için köşe kapmaca 

oynamasının sebeplerinden birisi de budur. Halbuki Jane, anne babasını kaybettikten sonra sevgisiz 

kalmıştır ve sevgiye, sevilmeye adeta muhtaçtır.  Onun çocuksu tavırlar sergilemek yerine mutlu 

olmaya çok ihtiyacı vardır. Bu yüzden sahiplenmeyi bilen, aşka daha çok değer veren kahraman 

aslında Jane’dir. Fakat sebep ve şekil ne olursa olsun ikisi de sevdikleri adam tarafından kandırılmıştır 

ve kahramanlar aldatılmışlık hissiyle bulundukları ortamı terk ederek hayatta tek başlarına tutunmaya 

başlamışlardır. Bu da kadının aslında tek başına bir birey olduğunu, kendi ayakları üzerinde 

durabildiğini gözler önüne sermektedir. 

Feride ve Jane Eyre, türlü zorluklar ve yaşanmışlıklardan sonra farklı sebeplerle Kâmran ve 

Bay Rochester’in yanına gitmişlerdir. İkili arasındaki karakter farkı burada da karşımıza çıkmaktadır. 

Jane Eyre, sevdiği adama gitmek, ona kavuşmak için oldukça sabırsız davranmıştır. Feride ne kadar 

ağırbaşlı ve sakin ise Jane o kadar heyecanlıdır. Feride bir vasiyet üzerine Kâmran’ın yanına gitmiştir; 

o vasiyet olmasa belki de ölene kadar kaçmaya devam edecektir. Ama Jane, ayrılığa daha fazla 
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dayanamayarak Rochester’in kapısını çalmıştır. Dolayısıyla “sevdalı kadın” Jane Eyre’dir. Feride için 

ise aşk ve mantık beraber yürümektedir. 

Sonuç olarak, “aşk” hangi kültürde yaşanmış olursa olsun kadınların hayatında baskın bir 

duygudur. Bu duygu insanı besleyip ayakta da tutabilir, zedeleyip yok da edebilir. Buradaki kadınlar, 

aşkın hayal kırıklığını aldıkları eğitimle birleştirerek daha güçlü bireyler haline dönüşmüştür. 
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ÖZET 

Bu çalışmada temel araştırma problemi “farklı branşlardaki ortaokul öğretmenlerinin bir web 2.0 aracı 

olan Kahoot programı hakkındaki düşünceleri nelerdir?” sorusu olarak belirlenmiştir. Durum çalışması olarak bu 

araştırmaya Türkiye’nin kuzeyindeki bir ilde farklı iki ortaokulda görev yapmakta olan 14 öğretmen katılmıştır.  

Öğretmenler bu araştırma kapsamında derslerinde kahoot programı üzerinden tasarladıkları etkinlikleri 

sınıflarında uygulamışlardır. Araştırmanın verilerini toplamak için öğretmenlerden, görüşlerini araştırmacılar 

tarafından hazırlanan ankete aktarmaları istenmiştir. Anket; uygulama öncesi, uygulama esnası ve uygulama 

sonrasındaki süreci kapsayan sorulardan oluşmaktadır.  

Bulgular doğrultusunda öğretmenlerin Kahoot programının kullanımını kolay ve anlaşılır buldukları 

ortaya çıkmıştır. Katılımcılar uygulama öncesinde hazırlık gerektiren sürecin çoğunlukla uğraştırıcı olduğunu 

düşünmektedirler. Öte yandan bu program ile etkinlik yapmanın öğrencilerin derse katılımını ve 

motivasyonlarını artırdığını gözlemlemişlerdir. Kahoot programının özellikleri bakımından öğretmenlerin, bu 

programın öğretimin her aşamasında kullanılabileceği kanaatinde olmadıkları ortaya çıkmıştır. Uygulama sonrası 

ile ilgili sorularda öğretmen görüşlerine bakıldığında ise, değerlendirme aşamasının anlaşılır ve hızlı olduğunu 

belirten öğretmenler aynı zamanda bir web 2.0 aracını derste kullanmanın onları mesleki anlamda geliştirdiğini 

düşünmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Kahoot, matematik eğitimi, ortaokul 

ABSTRACT 

In this study, the main research problem was determined as “ What do secondary school teachers in 

different branches think about Kahoot program which is a web 2.0 tool? ”. Situation in northern Turkey this 

research study as a province participated 14 teachers who work in two different secondary schools.  

The teachers applied the activities designed in their classes through the kahoot program in their classes. 

In order to collect the data of the study, teachers were asked to transfer their opinions to the questionnaire 

prepared by the researchers. Survey; It consists of questions covering the process before, during and after the 

application. 

 According to the findings, it was found out that teachers found the use of Kahoot program easy and 

understandable. Participants think that the process that requires preparation prior to implementation is often 

challenging. On the other hand, they observed that doing activities with this program increased students' 

participation and motivation.  

In terms of the characteristics of the Kahoot program, it was revealed that the teachers were not of the 

opinion that this program could be used at every stage of instruction. When the teachers' opinions about post-

application questions are examined, teachers who state that the evaluation phase is understandable and fast also 

think that using a web 2.0 tool in the course improves them professionally. 

Keywords: Kahoot, math education, middle school 
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GİRİŞ 

Günümüz teknolojik gelişmeleri düşünüldüğünde, eğitimin bu gelişmelerden etkilenmeden 

hareket etmesi ve ilerlemesi beklenemez. Eğitimde ortaya çıkan ve yavaş yavaş ülkemizdeki 

öğretmenler tarafından kullanılmaya başlanan teknolojik gelişmelerden biri de web 2.0 araçlarıdır. 

Web 2.0 araçlarından bazıları derslerde öğrencilerin aktif olarak kullanabilecekleri, karşılıklı 

etkileşime geçebilecekleri, grup olma, sorumluluk alma, üst düzey düşünebilme ve yaratıcılık 

becerilerini geliştirebilecekleri bir öğrenme ortamı sunar.  

Teknolojik gelişmelerin şüphesiz her alanı etkilediği ve değişime zorladığı bir gerçektir. Bu 

bağlamda teknolojinin yoğun kullanımı eğitim anlayışımızı ve dolayısıyla öğretmenlerimizi de 

etkilemiştir. Öğretmenler de teknoloji ile birlikte ortaya çıkan web 2.0 araçlarından öğretim sürecinde 

faydalanmaktadırlar. Web 2.0, kullanıcılarının içerik geliştirebildiği, birbirleriyle işbirliği yapabildiği, 

kullanıcılar arasında bilgi ve fikir alışverişini destekleyen ikinci kuşak web platformu olarak 

tanımlanmaktadır (McLoughlin & Lee, 2007 ). Web 2.0’da paylaşım bütün kullanıcılar arasında 

gerçekleşmektedir. Web 2.0 araçları sayesinde teknoloji, eğitim ve oyunun bir araya gelmesiyle  

öğrencilerin ilgisinin ve motivasyonunun arttığı yadsınamaz bir gerçektir. Karatekin (2017)  yaptığı 

çalışmada, ingilizce sınıflarında kelime bilgisi edinimi ve öğrencilerin oyunlaştırmaya nasıl tepki 

vereceklerini ölçmeyi amaçlamış ve web 2. 0 araçlarından biri olan Kahoot’u kullanmıştır. 

Araştırmanın sonucunda, öğrencileri ödevlere motive etme, öğrencilerin sınıf içi aktivitelere daha fazla 

katılımını sağlama ve öğrenme sürecine eğlence katması konusunda web 2.0 aracının olumlu 

etkilerinden bahsetmiştir.  

İçinde bulunduğumuz zamanda iletişim halinde olduğumuz ortaokul öğrencileri Z kuşağı diye 

adlandırılmaktadır. Bu kuşağın özelliklerinin; teknolojiyi yakından takip eden, sosyal medyayı etkin 

kullanan, özgüveni yüksek olan, değişime açık olan, yaratıcılığa önem veren bir nesil olmasının yanı 

sıra çabuk tüketen, çabuk sıkılan ve dikkati kolay dağılan bir nesil olduğunu da unutmamak gerekir. 

Dolayısıyla bu öğrencilerin derse karşı ilgisini ve heyecanını diri tutmak için öğretmenlerin 

derslerinde teknolojik gelişmelere kapalı olmaması gerekir.Web 2.0 alanında yapılan çalışmalara 

baktığımızda henüz yeterli olmadığı görülmektedir. Ortaokul öğrencileri gözlemlendiğinde böyle bir 

çalışmaya ihtiyaç duyulmuş  ve öğrencilerle etkileşim halinde olan öğretmenlerle çalışma yapılmıştır. 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmada temel araştırma problemi “Derslerinde Kahoot programını kullanan farklı 

branşlardaki ortaokul öğretmenlerinin bu web 2.0 aracı hakkındaki düşünceleri nelerdir?” sorusu 

olarak belirlenmiştir. 

Durum çalışması olarak bu araştırmaya Türkiye’nin kuzeyindeki bir ilde farklı iki ortaokulda 

görev yapmakta olan 14 öğretmen katılmıştır. Öğretmenler bu araştırma kapsamında derslerinde 

Kahoot programı üzerinden tasarladıkları etkinlikleri sınıflarında uygulamışlardır. Araştırmanın 

verilerini toplamak için açık uçlu sorulardan oluşan bir yapılandırılmış görüş formu kullanılmıştır. 
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Uygulama Süreci 

Derslerinde Kahoot programını kullanan öğretmenler araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. 

Daha sonra öğretmenlerden araştırmaya katılacak olanlardan Kahoot üzerinden bir ders planlamaları 

ve uygulamaları istenmiştir.  Katılımcılar; 6’ sı matematik, 4’ ü türkçe, 2’si fen bilimleri ve 2’si sosyal 

bilgiler branşındaki ortaokul öğretmenlerinden oluşmaktadır. 

Uygulama sonrasında öğretmenlere uygulama öncesi, uygulama esnası ve uygulama 

sonrasındaki süreci kapsayan dört soruluk görüş formunu doldurmaları istenmiştir. Elde edilen formlar 

ve araştırmacı öğretmenlerin gözlemleri dahilinde bulgular düzenlenmiş ve sonuçlar ortaya 

konulmuştur. 

BULGULAR 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular görüş formunda yöneltilen sorular çerçevesinde 

analiz edilmiştir. Görüş formundaki sorular ve öğretmen cevapları aşağıdaki gibidir. 

1)  Kahoot ile yapacağınız dersin hazırlık aşamasında etkinliği planlarken olumlu ya da 

olumsuz karşılaştığınız durumlar nelerdir? 

-Soru tiplerini seçerken biraz kararsız kaldım. Etkinlik öncesinde dersi nasıl yöneteceğim 

hakkında bazı önyargılarım vardı. (Türkçe) 

 -Etkinlikte kullanacağım soruları hazırlama sürecinin uğraştırıcı ve fazla zaman alıcı 

olduğunu düşünmüyorum.  (Sosyal Bilgiler) 

 -Etkinlikte kullanacağım soruları hazırlamak için fazla zaman harcadığımı ve bu sürecin 

uğraştırıcı olduğunu düşünüyorum. (Fen Bilimleri)  

- Teknolojiye olan gereksinim planlama aşamasında beni düşündürdü.  Çünkü okuldaki 

internet imkanının yetersiz olması ve uygulama için tablete duyulan ihtiyaç planlama yaparken süreci 

zora soktu. (Matematik) 

2) Etkinliği uygularken sınıf içindeki gözlemleriniz nelerdir? 

-Uygulama esnasında teknoloji ile ilgili bazı olumsuzluklar yaşadım. Fakat Kahoot programı 

ile etkinlik yapmanın öğrencilerin derse katılımlarını artırdığını düşünüyorum. (Matematik) 

-Öğrencilerden aldığım dönütler ,onların eğlenerek soru çözdüklerini gösteriyor.  (Fen 

Bilimleri) 

-Sorulara en kısa sürede doğru cevap veren grubun daha fazla puan alacak olması yarışmanın 

heyecanını ve öğrencilerin ilgisini artırıyor. (Türkçe) 

-Grup şeklinde yaptığım uygulamada, gruptaki her bir öğrencimin sürece dahil olduğundan 

tam olarak emin değilim. (Sosyal Bilgiler) 

-Bu program sayesinde  öğrencilerimin motivasyonlarının arttığını fark ettim. (Sosyal Bilgiler) 

-Bazı gruplar zamanı iyi kullanamayarak sorulara ayrılan süre içerisinde cevap veremediler. 

(Matematik ) 
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3)  Uygulama sonrasındaki sürece dair düşünceleriniz nelerdir? 

-Kahoot programı sayesinde zamanı daha verimli kullandığımı düşünüyorum. (Matematik) 

-Kahoot ile planladığım etkinlik öğrenciler tarafından fazla ilgi gördü ve istediğim sonuçları 

elde edebildim. (Sosyal Bilgiler) 

-Grup olarak yapılan çalışmanın bireysel olarak yapıldığında daha faydalı olacağını 

düşünüyorum. (Sosyal Bilgiler) 

-Kahoot programının özellikle konu-kazanım tekrarı ve ünite sonu değerlendirmeleri şeklinde 

kullanılmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum. (Türkçe) 

-Programın etkinlik sonrasında rapor alma özelliğinin olması değerlendirme aşamasının daha 

hızlı ve anlaşılır olmasını sağlamıştır. (Fen Bilimleri) 

-Programın rapor özelliği değerlendirme aşamasını pratikleştirdi. (Sosyal Bilgiler) 

4) Bir web 2.0 aracı olan Kahoot hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz? 

-Kahoot programını basit ve anlaşılır buldum.  (Matematik) 

-Programı öğrenirken ve kullanırken zorlanmadım.  (Fen Bilimleri) 

-Dersimde bu gibi web 2.0 araçlarını kullanmayı faydalı buluyorum. (Sosyal Bilgiler) 

-Bence kullanışlı bir program ve mesleki açıdan beni geliştirdiğini düşünüyorum. (Türkçe) 

-Kahoot programı güzel fakat öğretimin her aşamasında kullanılabileceğini düşünmüyorum. 

(Matematik) 

-Kahoot programını beğeniyorum fakat sadece bilgi yarışması şeklinde kullanıyorum. 

(Türkçe) 

-Kahoot dikkat çekici bir program. Öğrencilerimden aldığım olumlu dönütler benim de 

motivasyonumu artırıyor. (Sosyal Bilgiler) 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmenlerin eğitim ortamlarında Kahoot kullanımı ile ilgili görüşlerini belirlemeyi 

amaçlayan araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde: 

-Öğretmenlerin hazırlık sürecinde bazı önyargılarının olduğu görülmüştür. Örneğin; 

teknolojiye olan gereksinim, zaman, soru seçme ve hazırlama süreci hakkındaki endişeleri. 

-Katılımcılar uygulama öncesinde hazırlık gerektiren sürecin çoğunlukla uğraştırıcı olduğunu 

düşünmektedirler.  
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-Öte yandan bu program ile etkinlik yapmanın öğrencilerin derse katılımını ve 

motivasyonlarını artırdığını gözlemlemişlerdir.     

-Bazı öğretmenler tarafından grup şeklinde yapılan etkinliklerde her bir öğrencinin sürece 

dahil olamadıkları gözlemlenmiştir. 

Uygulama sonrası ile ilgili soruda öğretmen görüşlerine bakıldığında ise, değerlendirme 

aşamasının anlaşılır ve hızlı olduğunu belirtmişlerdir.  

 -Kahoot programının özellikleri bakımından öğretmenlerin, bu programın öğretimin her 

aşamasında kullanılabileceği kanaatinde olmadıkları ortaya çıkmıştır.  

-Öğretmenlerin birçoğu programı özellikle; konu-kazanım tekrarı, bilgi yarışması ve ünite 

sonu değerlendirmeleri şeklinde kullanılmasının daha uygun olduğunu düşünmektedir.  

-Kahoot programının kullanımını kolay ve anlaşılır buldukları ortaya çıkmıştır.  

-Öğretmenler bir web 2.0 aracını derste kullanmanın onları mesleki anlamda geliştirdiğini ve 

motivasyonlarını da artırdığını düşünmektedirler. 

Eğitim ve teknolojinin entegrasyonu sonucunda ortaya çıkan web 2.0 araçlarından biri olan 

Kahoot ile ilgili araştırmamızın sonuçlarının eğitimcilere fikir vereceği düşünülmektedir. 

 Bu doğrultuda diğer web 2.0 araçlarıyla da ilgili çeşitli araştırmalar yapılarak bu gibi araçların 

eğitim-öğretim ortamlarına katılmasının önemli olduğu kanaatindeyiz. Eğitimdeki yenilikler 

bakımından araştırmalardan elde edilen sonuçların  eğitimcilerle paylaşılmasının önemli olduğunu 

düşünüyoruz. 
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ÖZET 

Merhamet, bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, 

acıma hissi, acı çeken bireye sempati duygusu ve acısını azaltma isteği olarak tanımlanmaktadır. Her ne kadar 

tanımında acımak, empati ve sempati gibi kavramlar yer alsa da merhamet bu kavramlardan farklı bir anlam 

ifade etmektedir. Acımak, karşıdakine tenezzül etme, lütfetme, birisine ahlaki ve psikolojik olarak yüksekten 

bakma gibi özellikler içerdiği için merhametten farklı bir kavramdır. Merhamet, empati ve sempati gibi 

kavramlarla benzerlik gösterse de bu kavramlardan da farklıdır. Empati ve sempati merhametli olmanın sadece 

ilk adımıdır. Empati acıları anlama ile ilgili yeterli olma durumunu ifade etse de bu acıları ve sıkıntıları ortadan 

kaldırmaya yönelik herhangi bir motivasyon ve davranışı içermemektedir. Oysa merhamet başka bir kişinin 

acılarını önemsemek ve duygusal olarak yanında var olmaktır. Dolayısıyla merhamet sıkıntılı durumdaki kişiye 

karşı daha aktif bir tepki içermektedir. Alan yazın incelendiğinde merhametin pozitif ruh hali, benlik saygısı ve 

sosyal destek gibi çeşitli değişkenlerle ilişkili olduğu görülmüştür. Merhamet ile ilişkili olabilecek 

değişkenlerden birisinin de psikolojik doğum sırası olduğu düşünülmektedir. Çünkü merhametli olmak 

literatürde olumlu bir kişilik özelliği olarak tanımlanmaktadır ve bireyin kişilik özelliklerini belirleyen önemli 

değişkenlerden birisi de doğum sırasıdır. Bu düşünceden hareketle bu araştırmada üniversite öğrencilerinin 

psikolojik doğum sıraları ve merhamet düzeylerinin bazı sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi ve 

psikolojik doğum sırası ile merhamet düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim 

gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden toplam 350 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın 

verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “White-Campbell Psikolojik Doğum Sırası Envanteri” (Kalkan, 2005)” ve 

“Merhamet Ölçeği (Akdeniz ve Deniz, 2016) ” ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda Merhamet Ölçeğinden 

alınan puanlar ile bölüm, cinsiyet, kardeş sayısı ve algılanan baba tutumu arasında, Psikolojik Doğum Sırası 

Envanterinden alınan puanlar ile okudukları bölüm, gerçek doğum sırası, kardeş sayısı, yaşamın çoğunluğunun 

geçtiği yer, aile yapısı ve algılanan anne-baba tutumu arasında anlamlı bir farklılığın olduğu bulunmuştur. 

Merhamet Ölçeği ile Psikolojik Doğum Sırası Envanteri’nin Büyük Çocuk Psikolojik Doğum Sırası alt boyutu 

arasında pozitif yönde anlamlı, Ortanca Çocuk Psikolojik Doğum Sırası alt boyutu arasında ise negatif yönde 

anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: üniversite öğrencileri, psikolojik doğum sırası, merhamet, sosyo-demografik 

değişkenler 

Relationship Between the Levels of Psychologıcal Birth and Mercury Determınation of the 

Levels of University Students 

ABSTRACT 

Compassion is defined as sadness, pity, sympathy for the suffering individual and the desire to reduce 

the pain caused by the plight of one or another living being. Although the definition includes pity, empathy and 

sympathy, compassion has a different meaning from these concepts. Mercy is a different concept than 

compassion, as it includes features such as patronizing, glorifying, and looking at someone morally and 
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psychologically. Compassion is similar to concepts like empathy and sympathy, but it is also different from these 

concepts. Empathy and sympathy are only the first step of compassion. Although empathy expresses sufficiency 

in understanding pain, it does not include any motivation and behavior to eliminate these pain and distress. 

However, compassion is about caring for another person's suffering and being emotionally present. Compassion 

therefore has a more active response to the person in distress. In the literature, compassion was associated with 

various variables such as positive mood, self-esteem and social support. One of the variables that may be related 

to compassion is thought to be psychological birth order. Because being compassionate is defined as a positive 

personality trait in the literature and one of the important variables determining the personality traits of the 

individual is the order of birth. In this study, it is aimed to investigate the psychological birth order and 

compassion levels of university students in terms of some socio-demographic variables and to determine the 

relationship between psychological birth order and compassion level. The study group consisted of  350 students 

studying at Çankırı Karatekin University Eldivan Vocational School of Health Services and willing to participate 

voluntarily. The data of the study were collected with “Personal Information Form”, “White-Campbell 

Psychological Birth Order Inventory (Kalkan, 2005)” and “Mercy Scale (Akdeniz and Deniz, 2016). As a result 

of the research, between the scores obtained from the Mercy Scale and the department, gender, number of 

siblings and perceived father attitude, the scores obtained from the Psychological Birth Inventory Inventory were 

based on the department, birth order, number of siblings, place of majority of life, family structure and perceived 

mother. There was a significant difference between father-attitude. It was determined that there was a positive 

correlation between the Scale of Compassion Scale and the Psychological Birth Order subscale of the Great 

Child Psychological Birth order and a negative relation between the Median Child Psychological Birth Order 

sub-dimension. 

Keywords: university students, psychological birth order, compassion, socio-demographic variables 

 

GİRİŞ 

Pozitif psikolojinin önemli konularından biri olan merhamet, bir kimsenin veya bir başka 

canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma hissi, acı çeken bireye sempati 

duygusu ve acısını azaltma isteği olarak tanımlanmaktadır (Gilbert, 2005).  Acımak, karşıdakine 

tenezzül etme, lütfetme, birisine ahlaki ve psikolojik olarak yüksekten bakma gibi özellikleri içerdiği 

için merhametten farklı bir kavramdır. Acımak acı çeken adına pozitif bir katılım içermeyebilir oysa 

merhamet karşındakine yoğun bir ilgiyi ve saygıyı barındırmaktadır (Ekstrom, 2012). Merhamet, 

kişinin içsel olarak hissettiği acıma duygusundan çok farklıdır. Kişiyi harekete geçirir.  Örneğin, hasta 

bir kişiyle karşılaşıldığında, kişinin sadece acıyarak seyretmesi merhamet değildir. Merhamet duyan 

kişi, bu konuda harekete geçerek hasta kişinin sağlığına kavuşabilmesi için çabalar. Aç olan birini 

görünce, onun karnını doyurması için yardım eder (Crocker ve Canevello 2008; Lemay ve Clark, 

2008; Neff ve Pommier 2013). 

Merhametin kelime anlamı, yardım etme, yardım etmeye gönüllülük ve karşılıklı olarak 

birbirini etkileme durumunu içerdiği için davranışsal olarak empati ve sempati kavramları ile benzerlik 

gösterse de bu kavramlardan da farklıdır.  Empati, kendini bir başkasının yerine koyabilmeyi ifade 

eder. Neff ve Pommier (2013), empati ve merhametin birbirine çok benzediğini hatta bazen birbirinin 

yerine kullanıldığını belirtmiştir. Ancak genel olarak merhamet ve empati, birbirinden farklı kavramlar 

olarak tanımlanmakta, empatinin başkalarının acılarını anlamayla ilgili önemli bir yeterlilik olduğu 

belirtilirken bu sıkıntıları gidermeye yönelik motivasyon ve davranışı içermediği belirtilmektedir 

(Akdeniz ve Deniz, 2016). Boellinghaus, Jones ve Hutton, 2013). Sempati de merhamet gibi 

başkasının sıkıntılı durumuna karşı verilen bir tepkidir ancak merhamet daha önemli durumlarda 
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oluşur. Örneğin; uzun saatler çalışmak zorunda olan bir kişiye merhamet değil sempati duyulur. 

Merhamet sıkıntılı durumdaki kişiye karşı daha aktif bir tepki içerir (Gladkova, 2010). 

Genel olarak merhamet başkalarının yaşadığı sıkıntıyı anlamak, fark etmek ve hissetmekle 

başlamaktadır. Sonrasında ise, acı çeken bireye yardım etme motivasyonu gelişmektedir. Birey, acının 

azalması için gayret göstermektedir. Dolayısıyla merhamet kavramında hem hissetmek hem de 

harekete geçmek olmak üzere iki boyut bulunmaktadır (Akdeniz ve Deniz, 2016; Krause ve Shaw 

2000). 

Merhametin doğuştan mı geldiği yoksa sonradan mı öğrenildiği tartışılan konulardan biridir. 

Araştırmacıların büyük bir bölümü, merhametin doğuştan geldiği ve öğrenmeyle şekillendiği 

düşüncesinde hemfikirdirler. Duygu olarak tüm insanlarda aynı ve ortak olan merhamet sadece 

davranışa farklı biçimlerde yansımaktadır (İşgör, 2017). 

Alan yazın incelendiğinde merhametin (pozitif ruh hali, benlik saygısı, sosyal destek gibi) 

çeşitli değişkenlerle ilişkili olduğu görülmüştür. Merhamet ile ilişkili olabilecek değişkenlerden 

birisinin de psikolojik doğum sırası olduğu düşünülmektedir. Çünkü merhametli olmak literatürde 

olumlu bir kişilik özelliği olarak tanımlanmaktadır ve bireyin kişilik özelliklerini belirleyen önemli 

değişkenlerden birisi de doğum sırasıdır (Gladkova, 2010). 

Adler’e (2009) göre psikolojik doğum sırası çocukların aile yapısında kendilerini algılayışları 

ve buna göre kendilerini konumlandırmalarıdır. Bir başka ifadeyle her çocuğun ailesinde kendisini 

algıladığı yer, onun psikolojik doğum sırasıdır. Ailesinde büyük çocuk olarak dünyaya gelen bir çocuk 

ortanca veya küçük çocuğun yaşam tarzı, tutum ve davranış özelliklerini sergileyebilir. (Kalkan ve 

Koç, 2008). Adler, aynı ailedeki çocukların, aynı çevre içine doğmadıklarını, ikinci doğan çocuğun ilk 

çocuktan farklı bir psikolojik ortama geldiğini belirtmektedir (Ashby, LoCicero and Kenny, 2003).  Bu 

durum, gerçek doğum sırasının yanı sıra psikolojik doğum sırasının önemini ortaya koymaktadır 

(Stewart, 2004). Psikolojik doğum sırası, bireyin aile içinde kendisini algılayışı ve buna göre kendisini 

konumlandırmasıdır. Diğer bir ifadeyle, algılanan pozisyon, çocuğun gerçek doğum sırası olmayabilir 

(Kalkan, 2008). 

Campbell, White ve Stewart (1997), gerçek doğum sırası ile psikolojik doğum sırası arasında 

mükemmel olmayan bir ilişki olduğunu, bireyin kişilik gelişiminde psikolojik doğum sırasının gerçek 

doğum sırasından daha önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Stewart, Stewart ve Campbell (2001) 

araştırmalarında psikolojik doğum sırası ve kişilik özellikleri arasındaki anlamlı ilişki olduğunu 

bulmuşlardır. Bu nedenle bireyin kişilik özelliklerinde birisi olan merhamet düzeyleri ile psikolojik 

doğum sıraları arasında da anlamlı bir ilişki olabileceği düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle bu 

araştırmada üniversite öğrencilerinin merhamet düzeyleri ve psikolojik doğum sıralarının bazı sosyo-

demografik değişkenler açısından incelenmesi ve merhamet düzeyleri ile psikolojik doğum sıraları 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Araştırmanın amacına uygun olarak şu alt 

problemlere cevap aranmıştır. 

 Öğrencilerin merhamet düzeyleri ile psikolojik doğum sıraları cinsiyet, yaş, doğum 

sırası, kardeş sayısı, okudukları bölüm, sınıf düzeyi, sosyo-ekonomik düzey, yaşamının 
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çoğunluğunun geçtiği yer, aile yapısı, anne-baba öğrenim durumu ve algılanan anne-baba 

tutumuna göre farklılaşmakta mıdır?  

 Öğrencilerin merhamet düzeyleri ile psikolojik doğum sıraları arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır? 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli  

Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama modelleri, geçmişte veya halen 

var olan bir durumu, var olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Büyüköztürk, 

2012).  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi, Evde Bakım ile İlk ve Acil Yardım bölümünde öğrenim gören 

öğrenciler oluşturmuştur. Bu doğrultuda veri toplama araçlarını tam olarak dolduran ve araştırmaya 

gönüllü olarak katılmayı kabul eden toplam 327 öğrenci araştırmaya alınmıştır. Araştırmaya alınan 

öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmaya Alınan Öğrencilerin Cinsiyet, Doğum Sırası, Kardeş Sayısı, Bölüm, Sınıf, 

Sosyo-ekonomik Düzey ve Yaşadıkları Yere İlişkin Frekans Tablosu 

Demografik özellikler n % 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek  

232 

95 

 

70,9 

29,1 

Doğum sırası 

Tek çocuk 

İlk çocuk 

Ortanca 

Son 

20 

150 

130 

27 

 

6,1 

45,9 

39,8 

8,3 

Kardeş sayısı 

Kardeşi yok 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 veya daha fazla kardeş 

 

7 

29 

79 

212 

 

2,1 

8,9 

24,2 

64,8 

Bölüm  

Çocuk gelişimi 

Evde bakım 

Acil yardım 

129 

58 

140 

 

39,4 

17,7 

42,8 

Sınıf 

1 

2 

 

213 

114 

 

65,1 

34,9 

Sosyoekonomik düzey 

Düşük 

Orta 

Yüksek 

 

17 

299 

11 

 

5,2 

91,4 

3,4 
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Yaşanılan yer 

Köy 

Kasaba 

Küçük şehir 

Büyük şehir 

 

42 

22 

128 

135 

 

12,8 

6,7 

39,1 

41,3 

 

Tablo 2. Araştırmaya Alınan Öğrencilerin Aile Durumu, Anne- Baba Öğrenim Durumu ve Algılanan 

Anne- Baba Tutumuna İlişkin Frekans Tablosu 

Demografik özellikler n % 

Aile durumu 

Çekirdek  

Geniş  

Parçalanmış 

 

246 

71 

10 

 

75,2 

21,7 

3,1 

Anne öğrenim durumu 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

 

195 

76 

43 

13 

 

59,6 

23,2 

13,1 

4,0 

Baba öğrenim durumu 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

Lisansüstü 

 

122 

87 

84 

26 

8 

 

37,3 

26,6 

25,7 

8,0 

2,4 

Anne tutum 

Duyarlı 

Merhametli 

Demokratik 

Hoşgörüsüz 

Otoriter 

Aşırı koruyucu 

 

51 

180 

25 

7 

28 

36 

 

15,6 

55,0 

7,6 

2,1 

8,6 

11,0 

Baba tutum 

Duyarlı 

Merhametli 

Demokratik 

Hoşgörüsüz 

Otoriter 

Aşırı koruyucu 

 

59 

91 

52 

16 

70 

39 

 

18,0 

27,8 

15,9 

4,9 

21,4 

11,9 

 

Verilerin Toplanması 

Çalışma için gerekli izinler alındıktan sonra (etik kurul izni, yüksekokul müdürü ve dersin 

hocasından izin) araştırmaya alınan öğrencilere çalışma hakkında bilgi verilmiş ve veri toplama 

araçları uygulanmıştır. Uygulama öğrencilerle yüz yüze görüşülerek yapılmış ve ortalama 15 dakika 

sürmüştür. Toplanan ölçekler incelenmiş ve öğrenciler tarafından tam olarak doldurulmayan ölçekler 

çalışma kapsamına alınmamıştır. Bu araştırma, öğrencilerin ölçeklere verdikleri yanıtlar ile sınırlıdır. 

Veriler SPSS 15 programı ile analiz edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplamı aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu”, “White-Campbell Psikolojik 

Doğum Sırası Envanteri” ve “Merhamet Ölçeği ” ile toplanmıştır. kullanılmıştır. 
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Genel Bilgi Forumu’nda, cinsiyet, yaş, doğum sırası, kardeş sayısı, okudukları bölüm, sınıf 

düzeyi, sosyo-ekonomik düzey, yaşamının çoğunluğunun geçtiği yer, aile yapısı, anne-baba öğrenim 

durumu ve algılanan anne-baba tutumlarıyla ilgili sorular yer almaktadır. 

Merhamet Ölçeği, Pommier (2011) tarafından geliştirilen Merhamet Ölçeğinin Türkçe ’ye 

uyarlaması Akdeniz ve Deniz (2016) tarafından yapılmıştır. Ölçek 5’li likert tipinde, 24 madde ve 

Sevecenlik, Umursamazlık, Paylaşımların Bilincinde Olma, Bağlantısızlık, Bilinçli Farkındalık ve 

İlişki Kesme olmak üzere altı alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğinin tamamı için Cronbach Alfa iç 

tutarlılık güvenirlik katsayısı. 83 olarak bulunmuştur. Araştırmada toplam puan kullanılmıştır. 

Whıte-Campbell Psikolojik Doğum Sırası Envanteri,  Campbell, White ve Stewart (1998) 

tarafından geliştirilmiş, Kalkan (2005) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. 

Bireylerin “evet”, “hayır” şeklinde cevaplandırarak kendi kendine uygulayabileceği 42 maddelik testin 

kadınlar ve erkekler için ayrı puanlama sistemi vardır. Ölçek, Büyük Çocuk Psikolojik Doğum 

Sırası(Memnun Edici\Düzenleyici), Ortanca Çocuk Psikolojik Doğum Sırası(Dışlanmış\İhmal 

Edilmiş), Küçük Çocuk Psikolojik Doğum Sırası(Sevimli\İkna edici) ve Tek Çocuk Psikolojik Doğum 

Sırası(Dikkatle bakılan) isimli dört alt boyuttan oluşmaktadır. İç tutarlılık güvenirlikleri kadınlar için 

Büyük çocuk ,79; Ortanca Çocuk ,86; Küçük Çocuk ,82 ve Tek çocuk ,74 erkekler için Büyük çocuk 

,65 Ortanca çocuk ,75 ve Küçük çocuk ,68 ve Tek çocuk ,82 olarak hesaplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Puanların normal dağılım gösterip göstermediğine Kolmogorov Smirnov testi ile bakılmıştır. 

Parametrik olma koşulları sağlanmadığı ve veriler normal dağılım göstermediği için (p<0,05) verilerin 

analizinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Farklılığın anlamlı olduğu 

durumlarda, farkın hangi gruptan kaynaklandığı Mann Whitney U testi ile saptanmıştır. Merhamet 

Ölçeği ile Psikolojik Doğum Sırası Envanteri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Spearman 

korelasyon katsayısı kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2012). 

BULGULAR 

Tablo 3. Araştırmaya Alınan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Merhamet Ölçeği’nden Aldıkları Puan 

Ortalamalarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Cinsiyet n Sıra Ortalama Sıra Toplamı U 

Kadın 

Erkek 

227 

86 

168,69 

126,15 

38292,00 

10849,00 

7108,000 

p= ,000 

 

Tablo 1’e göre öğrencilerin merhamet ölçeğinden aldıkları toplam puan ile cinsiyetleri 

arasında anlamlı bir farklılığın olduğu bulunmuştur (p<.05). Buna göre kadın öğrencilerin puanları 

erkek öğrencilerden anlamlı olarak yüksektir. 
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Tablo 4. Araştırmaya Alınan Öğrencilerin Bölüm, Kardeş Sayısı ve Baba Tutumlarına Göre 

Merhamet Ölçeği’nden Aldıkları Puan Ortalamalarına İlişkin Kruskall Wallis Testi Sonuçları 

Özellikler n Sıra Ortalama Test İstatistiği Anlamlı farklılık 

Bölüm 

Çocuk gelişimi1 

Evde bakım2 

Acil yardım3 

 

124 

53 

136 

 

184,45 

122,16 

145,55 

 

X2= 21,464 

sd=2 

p=,000 

 

 

1-2, 1-3, 3-2 

 

Kardeş sayısı 

Kardeşi yok1  

1 kardeş2 

2 kardeş3 

3 veya daha fazla4 

 

4 

29 

76 

204 

 

105,38 

122,59 

177,10 

155,42 

 

X2= 9,315 

sd=3 

p= ,025 

 

       3-1 

Baba tutum 

Duyarlı1  

Merhametli2 

Demokratik3 

Hoşgörüsüz4 

Otoriter5 

Aşırı koruyucu6 

 

56 

87 

50 

16 

66 

38 

 

147,22 

168,80 

180,13 

145,59 

141,66 

145,39 

 

 

X2= 8,184 

sd=5 

p=,046 

 

 

   3-4, 3-5 

 

Öğrencilerin Merhamet Ölçeğinden aldıkları toplam puan ile okudukları bölüm, kardeş sayısı 

ve algılanan baba tutumu arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<.05). Buna göre çocuk gelişimi 

bölümünde okuyan öğrencilerin merhamet düzeyleri evde bakım ve acil yardımda okuyan 

öğrencilerden,  iki kardeşi olan öğrencilerin merhamet düzeyleri tek çocuk olanlardan, babasının 

tutumunu demokratik olarak algılayan öğrencilerin merhamet düzeyleri babasının tutumunu 

hoşgörüsüz ve otoriter olarak algılayan öğrencilerden yüksektir. Öğrencilerin Merhamet Ölçeğinden 

aldıkları toplam puanlar yaş, doğum sırası, sınıf düzeyi, sosyo ekonomik düzey, yaşamının 

çoğunluğunun geçtiği yer, aile yapısı, anne-baba öğrenim durumu ve algılanan anne tutumuna göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>.05). 

Tablo 5. Araştırmaya Alınan Öğrencilerin Okudukları Bölüm, Yaş, Doğum Sırası, Kardeş Sayısı ve 

Yaşamın Çoğunluğunun Geçtiği Yere Göre Psikolojik Doğum Sırası Envanteri’nden Aldıkları Puan 

Ortalamalarına İlişkin Kruskall Wallis Testi Sonuçları 

Psikolojik Doğum 

Sırası Envanteri 

Değişkenler n Sıra Ortalama Test 

İstatistiği 

Anlamlı    

farklılık 

 Bölüm     

 

OÇPDS 

Çocuk gelişimi1 

Evde bakım2 

Acil yardım3 

129 

58 

140 

155,68 

195,13 

158,77 

X2=9,742 

sd=2 

p=,008 

 

2-1,2-3 

 Doğum Sırası     

 

 

    BÇPDS 

Tek çocuk1 

İlk çocuk2 

Ortanca3 

20 

150 

130 

110,53 

161,09 

144,43 

X2=7,315 

sd=2 

p=,026 

 

         2-1 

      Kardeş Sayısı     

 

 

    OÇPDS 

Tek çocuk1 

1 kardeş2 

2 kardeş3 

3 ve daha fazla4 

7 

29 

79 

212 

161,07 

171,16 

139,80 

172,13 

X2=8,733 

sd=3 

p=,033 

 

 

4-3 
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 Yaş. Çoğ.  Yer     

 

 

   BÇPDS 

Köy1 

Kasaba2 

Küçük şehir3 

Büyük şehir4 

42 

22 

128 

135 

147,29 

210,91 

170,76 

155,14 

X2=8,794 

sd=3 

p=,032 

 

2-4 

 

Tablo 5’e göre öğrencilerin psikolojik doğum sırası envanterinden aldıkları puanlar okudukları 

bölüm ve kardeş sayısına göre ortanca çocuk psikolojik doğum sırası alt boyutunda, gerçek doğum 

sırası ve yaşamın çoğunluğunun geçtiği yere göre ise büyük çocuk psikolojik doğum sırası alt 

boyutunda anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<.05).  

Tablo 6. Araştırmaya Alınan Öğrencilerin Aile Yapısı ve Algılanan Anne- Baba Tutumuna Göre 

Psikolojik Doğum Sırası Envanteri’nden Aldıkları Puan Ortalamalarına İlişkin Kruskall Wallis Testi 

Sonuçları 

Psikolojik Doğum 

Sırası Envanteri 

Aile Yapısı n Sıra Ortalama Test İstatistiği Anlamlı     farklılık 

 

OÇPDS 

Çekirdek1 

Geniş2  

Parçalanmış3 

246 

71 

10 

157,51 

185,80 

168,90 

X2=6,266 

sd=2 

p=,044 

 

2-1 

 Anne Tutum     

 

 

BÇPDS 

Duyarlı1 

Merhametli2 

Demokratik3 

Hoşgörüsüz4 

Otoriter5 

Aşırı koruyucu6 

51 

180 

25 

7 

28 

36 

158,15 

173,68 

177,82 

117,43 

166,00 

121,82 

 

X2=11,795 

sd=5 

p=,038 

 

 

 

3-6 

 

 

TÇPDS 

Duyarlı1 

Merhametli2 

Demokratik3 

Hoşgörüsüz4 

Otoriter5 

Aşırı koruyucu6 

51 

180 

25 

7 

28 

36 

144,69 

162,59 

148,38 

145,29 

171,95 

206,74 

 

X2=11,660 

sd=5 

p=,040 

 

 6-3 

 Baba Tutum     

 

 

OÇPDS 

Duyarlı1 

Merhametli2 

Demokratik3 

Hoşgörüsüz4 

Otoriter5 

Aşırı koruyucu6 

59 

91 

52 

16 

70 

39 

146,73 

154,79 

154,85 

195,56 

181,37 

179,71 

 

X2=10,787 

sd=5 

p=,046 

 

4-3 

  

Tablo 6’ya göre öğrencilerin psikolojik doğum sırası envanterinden aldıkları puanlar aile 

yapısı ve algılanan baba tutumuna göre ortanca çocuk psikolojik doğum sırası alt boyutunda, algılanan 

anne tutumuna göre ise büyük çocuk ve tek çocuk psikolojik doğum sırası alt boyutunda anlamlı bir 

farklılık göstermektedir (p<.05). 

Tablo 7. Merhamet Ölçeği ile Psikolojik Doğum Sırası Envanteri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 Psikolojik Doğum Sırası Envanteri Alt Boyutları 

                      BÇPDS      OÇPDS KÇPDS       TÇPDS 

Merhamet 

Ölçeği 

r     .331 

    p     .000** 

-.317 

     .000** 

.044 

.427 

       -.085 

   .127 
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Araştırma sonucunda Merhamet Ölçeği ile Psikolojik Doğum Sırası Envanterinin büyük çocuk 

psikolojik doğum sırası alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki, ortanca çocuk psikolojik 

doğum sırası alt boyutu arasında ise negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

TARTIŞMA 

Araştırma sonucunda kadın öğrencilerin merhamet düzeyleri erkek öğrencilerden yüksek 

bulunmuştur. Bu durumun toplumsal cinsiyet kalıp yargılarından ve ebeveynlerin çocuk yetiştirme 

tutumlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Toplumun kız çocuklarından beklentisi daha 

merhametli olması yönündedir. Vatandaş’ın (2007), toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı 

adlı çalışmasında, katılımcıların çoğunluğu merhametin kadınlara ait cinsiyet özelliklerinden biri 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Araştırmada çocuk gelişimi bölümünde okuyan öğrencilerin merhamet düzeyleri acil yardım 

ve evde bakım bölümünde okuyan öğrencilerden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Çocuklarla 

çalışmayı düşünen kişilerin belirli kişilik özelliklerine sahip olması beklenmektedir. Merhametli 

olmak da bu kişilik özelliklerinden biridir (Dereli-İman, 2014). Çocuk gelişimi bölümünde okuyan 

öğrencilerin istenilen çocuk gelişimci profiline sahip oldukları ve bölümü bilinçli olarak seçtikleri 

düşünülmektedir. 

Üç ve daha fazla kardeşi olan öğrencilerin merhamet düzeyleri tek çocuk olan öğrencilerden 

yüksek bulunmuştur. Tek çocuk olanlar kimi zaman paylaşma, sorumluluk alma, işbirliği yapma gibi 

sosyal becerilerde problem yaşayabilirler. Tek çocuklar genellikle her istedikleri yapılan ailenin 

merkezi konumunda olan çocuklardır ( Gordon, 2014).  Sosyal becerilerini geliştirme fırsatı 

bulamayan tek çocukların empati kurabilme, merhametli olma gibi konularda sıkıntı yaşayabilecekleri 

düşünülmektedir. 

Araştırmada babasının tutumunu demokratik olarak algılayan öğrencilerin merhamet düzeyleri 

babasının tutumunu otoriter ve aşırı koruyucu olarak algılayan öğrencilerden yüksek bulunmuştur. 

Anne-baba tutumları çocukların kişilik gelişimleri açısından çok önemlidir.  Çocuklar anne-

babalarının tutumlarını rol model alırlar. Otoriter ve aşırı koruyucu tutumlarda duygusal paylaşımlar 

söz konusu olmadığı (Bee ve Boyd, 2009) için öğrencilerin merhamet düzeyleri düşük çıkmış olabilir. 

Demokratik tutum anne-baba tutumları arasında en sağlıklı ve başarılı olandır (Çağdaş, 2008). 

Araştırmada evde bakım bölümünde okuyan öğrencilerin ortanca çocuk psikolojik doğum 

sırası alt boyutundan almış oldukları puanlar çocuk gelişimi ve acil yardım bakımında okuyan 

öğrencilerden yüksek bulunmuştur. Ortanca çocuk kendisinden büyük kardeş ile kendisinden küçük 

kardeşin yarattığı ikili sorunlarla baş etmek zorundadır. Bu nedenle işbirliği yapma yetenekleri ve 

toplumsal ilgileri oldukça gelişmiştir (Yavuzer, 2013). Evde bakım bölümü de işbirliği gerektiren ve 

toplumsal hizmet sunan bir bölümdür. Bu nedenle evde bakım bölümünde okuyan öğrencilerin ortanca 

çocuk psikolojik doğum sırası alt boyutundan almış oldukları puanlar daha yüksek çıkmış olabilir. 

İlk sırada doğan öğrencilerin büyük çocuk psikolojik doğum sırası alt boyutundan almış 

oldukları puanlar tek çocuk olan öğrencilerden yüksek bulunmuştur.  Tek çocuklar sosyal ilişkilerde 

(sorumluluk alma vb.) problem yaşayabilirler. Ailesi tarafından aşırı korunduğu ve şımartıldığı için 
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ilerdeki yaşamında da çevresinden benzer tutumlar bekleyebilirler. Büyük çocuk psikolojik doğum 

sırasına sahip kişiler sorumluluk duygusuna sahip ve işbirliğine açıktırlar. Liderlik özellikleri 

yüksektir (Bee ve Boyd, 2009). Bu nedenle tek çocuk olan öğrencilerin büyük çocuk psikolojik doğum 

sırası alt boyutundan almış oldukları puanlar daha düşük çıkmış olabilir.  

Araştırmada üç ve daha fazla kardeşi olan öğrencilerin ortanca çocuk psikolojik doğum sırası 

alt boyutundan almış oldukları puanlar iki kardeşi çocuk olan öğrencilerden yüksek bulunmuştur. 

Kardeşleri olan çocukların sosyal becerileri daha gelişmiş olabilir. Ancak kardeş sayısı artıkça 

kardeşler arasındaki kıskançlık ve anlaşmazlıklarda artabilmektedir. Ortanca çocuk psikolojik doğum 

sırasına sahip kişiler karamsar ve saldırgan kişilik özelliğine sahip olabilirler (Adler, 2009). Bu 

nedenle kardeş sayısı fazla olan öğrencilerin ortanca çocuk psikolojik doğum sırası alt boyutundan 

almış oldukları puanlar yüksek çıkmış olabilir. 

Yaşamının büyük bir çoğunluğu kasabada geçen öğrencilerin büyük çocuk psikolojik çocuk 

doğum sırası alt boyutundan almış oldukları puanlar yaşamının büyük bir çoğunluğu büyükşehirde 

geçen öğrencilerden yüksek bulunmuştur. Kasabada yaşayan kişiler daha küçük bir sosyal çevreye 

sahiptirler. Birbirlerini tanırlar ve yardım ederler (Cüceloğlu, 2006). Büyük çocuk psikolojik çocuk 

doğum sırasına sahip bireyler yardımlaşmaya ve işbirliğine açıktırlar. Sosyal ilişkilerde başarılıdırlar. 

Bu nedenle yaşamının büyük bir çoğunluğu kasabada geçen öğrencilerin büyük çocuk psikolojik 

çocuk doğum sırası alt boyutundan almış oldukları puanlar yüksek çıkmış olabilir. 

Araştırmada geniş aileye sahip öğrencilerin ortanca çocuk psikolojik doğum sırası alt 

boyutundan almış oldukları puanlar çekirdek aileye sahip öğrencilerden yüksek bulunmuştur. 

Çekirdek aileye ailedeki birey sayısının az olduğu daha yakın ilişkilerin kurulduğu aile yapısıdır. 

Geniş ailede kişi sayısı fazla olduğu için çocuklar anne-babalarıyla daha az bireysel zaman geçirebilir, 

ailedeki diğer bireylerle daha fazla çatışma yaşayabilirler (Adak, 2002).  Ortanca çocuk psikolojisine 

sahip kişiler genellikle kardeşlerinin arasında kalmış kendisini dışlanmış hisseden karamsar kişilik 

özelliğine sahip kişilerdir (Adler, 2009). Bu nedenle geniş aileye sahip öğrencilerin ortanca çocuk 

psikolojik doğum sırası alt boyutundan almış oldukları puanlar yüksek çıkmış olabilir. 

Araştırma sonucunda annesinin tutumunu demokratik algılayan öğrencilerin büyük çocuk 

psikolojik doğum sırasına sahip olduğu, annesinin tutumunu aşırı koruyucu algılayanların ise tek 

çocuk psikolojik doğum sırasına sahip olduğu bulunmuştur. Aşırı derecede koruyucu tutuma sahip 

anne-babaların davranışları tek çocuk sahibi anne-babaların davranışlarıyla benzerlik göstermektedir. 

Bu tutumda anne-babalar çocuklarını gereğinden fazla korumakta ve bir birey olarak kabul etmekte 

zorlanmaktadırlar.  Demokratik tutum anne-baba tutumları arasında en sağlıklı ve başarılı olandır (Bee 

ve Boyd, 2009; Çağdaş, 2008).  Yine babasının tutumunu hoşgörüsüz algılayan öğrencilerin ortanca 

çocuk psikolojik doğum sırası alt boyutundan almış oldukları puanlar babasının tutumunu demokratik 

algılayan öğrencilerden yüksek bulunmuştur. 

Araştırma sonucunda büyük çocuk psikolojik doğum sırası alt boyutundan alınan puanlar 

artıkça merhamet ölçeğinden alınan puanların arttığı, ortanca çocuk psikolojik doğum sırası alt 

boyutundan alınan puanlar artıkça merhamet ölçeğinden alınan puanların azaldığı belirlenmiştir.  

Ortanca çocuklar ilk ve son çocuk arasında kendini sıkışmış hissedebilir ve kardeşleri kadar yetenekli 

olmadığını düşünerek onlara yetişmek için belli bir yarış içerisine girebilir. Ortanca çocuğun kardeşleri 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1326 

ile girdiği bu rekabet duygusal problemlere neden olabilir. Büyük çocuklar ise genellikle başkalarını 

korumaya ve onlara yardım etmeye çalışmaktadırlar. Kişilerarası iletişim becerileri yüksek daha 

merhametlidirler (Adler, 2009). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda Merhamet Ölçeği’nden alınan puanlar ile bölüm, cinsiyet, kardeş sayısı 

ve algılanan baba tutumu arasında, Psikolojik Doğum Sırası Envanteri’nden alınan puanlar ile  bölüm, 

yaş, doğum sırası, kardeş sayısı, yaşamın çoğunluğunun geçtiği yer, aile yapısı ve  algılanan anne-baba 

tutumu arasında anlamlı bir farklılığın olduğu bulunmuştur. Merhamet Ölçeği ile Psikolojik Doğum 

Sırası Envanteri’nin Büyük Çocuk Psikolojik Doğum Sırası alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı, 

Ortanca Çocuk Psikolojik Doğum Sırası alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir. 

 Öğrencilerin merhamet düzeylerini artırmak için grupla psikolojik danışma çalışmaları 

yapılabilir, müdahale programları geliştirilebilir ve deneysel çalışmalar yapılabilir. 

 Okul öncesi dönemden itibaren çocuklara merhamet eğitimi verilebilir, değerler 

eğitimine müfredatta daha ayrıntılı yer verilebilir, eğitimin her kademsinde değerler eğitimi ile 

ilgili ders açılabilir. 

 Aileler bu konuda bilinçlendirilebilir, seminerler ve danışmanlık hizmeti verilebilir. 

 Merhamet ve psikolojik doğum sırası farklı değişkenler açısından incelenebilir. 

 Merhamet ve psikolojik doğum sırasının uzun dönemde etkilerini inceleyen boylamsal 

çalışmalar yapılabilir. 

KAYNAKLAR 

Adak, N. (2002). Değişen toplumda değişen aile. Ankara: Siyasal Yayınları. 

Adler, A. (2009). Bireysel Psikoloji, ( Çev.A. Kılıçlıoğlu). Ankara: Say Yayıncılık. 

Akdeniz, S., & Deniz, M.E. (2016). Merhamet Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve 

güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 4(1), 50-61. 

Ashby, J. S., LoCicero, K. A., & Kenny, M. C. (2003). The relationship of multidimensional 

perfectionism to psychological birth order. The Journal of Individual Psychology,  59(1), 10 42. 

Bee, H. & Boyd, B. (2009). Çocuk gelişim psikolojisi. (Çev. O. Gündüz). İstanbul: Kaknüs 

Yayınları. 

Boellinghaus, I., Jones, F. W., & Hutton, J. (2013). Cultivating self-care and compassion in 

psychological therapists in training: The experience of  practicing loving-kindness meditation. Training 

and Education in Professional Psychology, 7, 267-277. 

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.  

Crocker, J., & Canevello, A. (2008). Creating and undermining social support in communal 

Relation-ships: The role of compassionate and self-image goals. Journal of Personality and Social 

Psychology, 95(3), 555–575. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1327 

Çağdaş, A. (2008). Anne-baba-çocuk iletişimi. Ankara: Kök Yayıncılık. 

Dereli-İman, E. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevgisi ve öğretmenlik mesleğine 

ilişkin motivasyonlarının incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(4), 482-505. 

Ekstrom, L. W. (2012). Liars, medicine, and compassion. The Journal of medicine and philosophy, 

37(2), 159–180. 

Gladkova, A. (2010). Sympathy, compassion, and empathy in English and Russian: A linguistic 

and cultural analysis. Culture & Psychology, 16, 267-285 

Gilbert, P. (2005). Compassion and cruelty: a biopsychosocial approach. In P. Gilbert (Ed), 

Compassion: Conceptualisations, research and use in psychotherapy (pp.9-74).London, England: 

Routledge. 

Gordon, T. (2014). Etkili anne-baba eğitimi. (Çev. D. Tekin, N. Özkan). İstanbul: Profil Yayınları. 

İşgör Y.Y. (2017). Merhametin öznel iyi oluþ üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesi. 

Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(2):425-436.  

Kalkan, M. (2008b). The relationship of psychological birth order to ırrational relationship beliefs. 

Social Behavior and Personality: An International Journal, 36(4), 455.  

Kalkan, M. ve Koç, H. E. (2008). Psikolojik doğum sırası bireylerin stresle başa çıkma 

stratejilerinin yordayıcısı mıdır? Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(30), 45-59. 

Krause, N. & Shaw, B. A. (2000). Giving social support to others, socioeconomic status, and 

changes in selfesteem in late life. Journals of Gerontology Series B: Psychological  Sciences and Social 

Sciences, 55(6), 323-333. 

Lemay, E. P., & Clark, M. S. (2008). How the head liberates the heart: projection of communal 

responsiveness guides relationship promotion. Journal of Personality and Social Psychology, 94(4), 647–

671. 

Neff, K. D., & Pommier, E. (2013). The relationship between self- compassion and  other-focused 

concern among college undergraduates, community adults, and practicing meditators. Self and Identity, 12, 

160–176. 

Stewart, A. E., Stewart, E. A. ve Campbell, L. F. (2001). The relationship of psychological  birth 

order to the family atmosphere and to personality. Journal of Individual Psychology, 57(4), 363-387. 

Stewart, A. E. (2004). Can knowledge of client birth order bias clinical judgment? Journal of 

Counseling and Development, 82(2), 167-176. 

White, J.,Campbell, L., Stewart, A. E., Davies, M., & Pilkington, L. R. (1997). The  relationship of 

psychological birth order to career interests. Individual Psychology, 53(1), 89. 

Vatandaş, C. (2007). Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı. Sosyoloji Konferansları, 

35, 29-56. 

Yavuzer, H. (2013). Anne-baba ve çocuk. İstanbul: Remzi Kitapevi. 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1328 

‘SOSYAL HAYAT MODÜLÜ’ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLEN MATERYALLERE 

YÖNELİK HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ* 

 

Hilal KOSİF  

papatya171.hlkf@gmail.com 

Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rize. 

yilmaz.gecit@erdogan.edu.tr 

 

ÖZET 

Alanyazında zihinsel engelli çocukları tanımlayan tek bir tanım olmamakla birlikte genel olarak yapılan 

tanımlamaların ortak yanında, bu çocukların sadece zeka testleri ile ölçülen zeka bölümlerinin değil aynı 

zamanda sosyal uyum, dil gelişimi, sağlık vb. yönlerinin de dikkate alındığı görülmektedir. Bu çalışmada Özel 

Eğitim Kurumlarında öğrenim gören hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin Sosyal Hayat Modülü 

kapsamında uzay coğrafyası ile ilgili geliştirilen bazı materyaller hakkında görüşleri alınmıştır. Araştırma, nitel 

araştırma yaklaşımına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 8 hafif zihinsel engelli öğrenci 

oluşturmaktadır. Çalışmada veriler araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları ile 

toplanmıştır. Verilerin analizi için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin materyaller hakkında 

neler düşündüğü, materyalde değiştirmek istedikleri bir yer olup olmadığı, materyallerin konuyu öğrenmelerini 

kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı ve hangi derslerde ne tür materyaller kullanmalarını istedikleriyle ilgili görüşler 

alınmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin materyalleri sevdikleri, konuyu anlamalarını daha da 

kolaylaştırdığı, bütün derslerde özellikle de Türkçe ve Matematik derslerinde de kullanılması gerektiği ayrıca 

renkli ve eğlenceli materyaller kullanılmasının oldukça yararlı olabileceğine dair görüşleri daha belirgin olarak 

ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Zihinsel Engelli Öğrenciler, Sosyal Hayat Modülü, Gökcisimleri. 

ABSTRACT 

In literature there is no single definition defining mentally handicapped children. In addition to the 

common definitions made together, these children not only have intelligence departments measured by 

intelligence tests but also social adaptation, language development, health, and so on. aspects are also taken into 

consideration. In this study, the opinions of some students with mild mental retardation who are studying in 

private education institutions about some developed materials related to space geography within the scope of 

Social Life Module were taken. The research was conducted in accordance with the qualitative research 

approach. The study group consisted of 8 mentally retarded students. Data were collected by semi-structured 

interview forms prepared by the researcher. Descriptive analysis method was used for data analysis. Opinions 

were taken about what the students think about the materials, whether they want to change the material, whether 

they facilitate the learning of the subject and what kind of materials they want them to use. At the end of the 

study, it was found out that the students loved the materials, made it easier to understand the subject, and should 

be used in all courses, especially in Turkish and Mathematics courses, and that the use of colorful and fun 

materials could be very useful. 

Key Words: Mentally Handicapped Students, Social Life Module, Gökcisimleri. 

*Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim 

Dalında yürütülen bir yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir. 
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GİRİŞ 

Özel gereksinim duyan çocukların büyük bir oranını oluşturan zihinsel engelli çocukları 

tanımlayan tek bir tanım olmamakla birlikte alan yazın da kabul görmüş farklı bazı tanımlar 

bulunmaktadır. Yapılan tanımlara bakıldığında, bu çocukların sadece zeka testleri ile ölçülen zeka 

bölümlerinin değil aynı zamanda sosyal uyum, dil gelişimi, sağlık vb. yönlerinin de dikkate alındığı 

görülmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1920'lerde kurulan Amerikan Zekâ Geriliği Birliği(AAMR- 

AmericanAssociation on MentalDeficiency) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren birliğin kararı ile adını 

Amerikan Zihinsel ve Gelişimsel Yetersizlikler Birliği (AmericanAssociation on Intellectual ana 

DevelopmentalDisabilities)  olarak değiştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde zihinsel engelli 

çocuklara ilişkin tanı kriterlerini ve eğitim ilkelerini belirlemede önemli bir dernek olan AAIDD, 1992 

yılında Luccasson ve diğerlerinin yapmış olduğu tanımı kabul etmiştir. Bu tanıma göre zihinsel 

yetersizlik, hali hazırdaki işlevlerde önemli sınırlılıklar göstermektedir. Zihinsel işlevlerde önemli 

derecede normal altı, bunun yanı sıra zihinsel işlevlerle ilişkili beceri alanlarında (iletişim, öz bakım, 

ev yaşamı, sosyal beceriler, toplum hizmetlerinden yararlanma, kendini yönetime, sağlık ve güvenlik, 

işlevsel akademik beceriler, boş zamanları değerlendirme ve iş) İki ya da daha fazlasında sınırlılık 

gösterme durumudur. Zekâ geriliği 18 yaşından önce ortaya çıkmaktadır (Luccasson ve diğerleri, 

1992).  

Türkiye’de, 18 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren ve 2004 yılında değişiklik yapılan Milli 

Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde (MEB, 2000, 2004) zihinsel yetersizlik 

gösteren bireyler şöyle sınıflandırılmıştır: 

1. Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik:  Bireyin eğitim dönemi içinde, sınırlı seviyede 

destek eğitim hizmetleri ve özel düzenlemelere ihtiyacı olması durumudur. 

2. Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin temel akademik, günlük yaşam ve iş 

becerilerinin kazanılmasında yoğun özel eğitim ihtiyacı olması durumudur. 

3. Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin öz bakım becerilerinin öğretimi de dâhil 

olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve daha yoğun özel eğitim ve 

destek hizmet ihtiyacı olması durumudur. 

4. Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka 

yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik becerilere sahip 

olmamasından dolayı yaşamı boyunca bakım ve gözetim ihtiyacı olması durumudur.  

Öğretim Materyalleri 

Öğretim materyalleri “ bilginin öğrenene ulaştırılabileceği farklı yollar ve ortamlar” olarak 

tanımlanabilir  (Heinich vd., 1993, 4). Öğretim materyallerinin öğretim ortamında farklı amaçlar için 

kullanıldığı, bazı öğretim ortamlarında öğretmeni destekleyici, bazı ortamlarda tamamen öğretmen 

rolü üstlendiği gözlenmektedir. Öğretim materyali geliştirirken bazı ilkeleri göz önünde bulundurmak 
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gerekmektedir. Her türlü öğretim materyalinin geliştirilmesinde göz önüne alınabilecek temel ilkeler 

şunlardır (Yanpar Şahin ve Yıldırım, (1999): 

 Öğretim materyali, basit sade ve anlaşılabilir olmalıdır.  

 Öğretim materyali, dersin hedef ve amaçlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır. 

 Öğretim materyali, dersin konusunu oluşturan önemli ve özet bilgiler ve 

donatılmalıdır. 

 Öğretim materyalinde kullanılan görsel özellikler (resim, grafik, renk vb.) materyalin 

önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı aşırı kullanımından kaçınılmalıdır. 

 Öğretim materyali öğrencinin seviyesine uygun olmalıdır. 

 Öğretim materyali öğrenciye alıştırma ve uygulama imkânı sağlamalıdır. 

 Öğretim materyalleri mümkün olduğunca gerçek hayatı yansıtmalıdır. 

 Zaman içerisinde tekrar kullanılacak materyaller dayanıklı hazırlanmalı, bir defalık 

kullanımlarda zarar görmemelidir.  

 Hazırlanan öğretim materyalleri gerektiği takdirde, kolaylıkla geliştirilebilir ve 

güncelleştirilebilir olmalıdır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın modeli; “Sosyal Hayat Modülü” kapsamında geliştirilen materyallere yönelik 

hafif zihinsel öğrencilerin görüşlerini belirlemeye yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırma nitel 

araştırma yöntemine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 

araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma 

belirlenen 8 öğrenci ile yürütülmüştür. 

Dünya, Güneş, Ay, Yıldız ve Dünya’nın Güneş’in ve kendinin etrafında döndüğünü öğretmek 

için geliştirilen materyal, ahşap tahtalardan bir düzenek oluşturularak yapılmıştır. Düzeneğin üzerinde 

dönebilen dairesel ahşap yerleştirilmiştir. Ahşaplar siyaha boyanarak uzayın siyah olduğunu temsil 

etmesi sağlanmıştır. Ahşap üzerine açılan deliklerden saydam ipler yardımıyla gök cisimleri asılmıştır. 

Gök cisimleri (Dünya, Güneş, Ay ve Yıldızlar) silikon kürelerin oyun hamurlarıyla kaplanarak 

yapılmıştır. Dünya’nın kaplanmasında mavi ve yeşil renkler, Güneş için sarı ve kırmızı, Ay için beyaz 

renkler seçilmiştir. Ay’ın yüzeyi çukurlar oluşturularak yapılmıştır. Bu şekilde gerçekliği yansıtmak 

amaçlanmıştır. Bu materyal 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12.kazanımı öğretmede kullanmak için 

hazırlanmıştır. 

Yerçekimini ve Dünya’nın üzerinde yaşadığımızı öğretmek amacıyla geliştirilen materyal, 

30cm boyutundaki Dünya küresinin içerisine mıknatıslar yerleştirilerek hazırlanmıştır. Elde edilen 

küçük minyatür oyuncakların altlarına da silikon yardımı ile mıknatıslar yerleştirilmiştir. Minyatürler 
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Dünya’nın yüzeyine yaklaştırıldığında mıknatıslar yardımı ile dünya üzerinde sabit kalmaktadır. Bu 

materyal 4, ve 5.kazanımları öğretmede kullanmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Diğer bir materyal öğrencilerin Dünya, Güneş, Ay ve Yıldızları tanıyıp tanımadığını görmek 

amacıyla hazırlanmıştır. Kesilen kartonların üzerine bu gök cisimlerinin resimleri yapıştırılmıştır. Bu 

resimler arasında beş köşeli yıldızda vardır. Performans kayıt tablosundaki bildirimler doğrultusunda 

öğrencilerin Dünya sorulduğunda Dünya’yı diğer resimler arasından göstermesi istenirken bu 

materyalin kullanılması amaçlanmıştır. Bu materyal 1, 6, 9, ve 11.kazanımları öğretmede kullanılmak 

için hazırlanmıştır. 

Geliştirilen materyalin kazanımlara uygunluğu, renk uyumu, şekillerin ve malzemelerin 

uygunluğu, materyallerin öğrenci seviyesine uygunluğu gibi özellikler alan uzmanlarının görüşü 

alınarak yeniden düzenlenmiştir. 

Kazanımlar: 

1. Verilen resimler arasında Dünya’yı ifade eden resmi gösterir. 

2. Dünya’nın bir gök cismi olduğunu söyler. 

3. Dünyanın kendi ve Güneş’in etrafında döndüğünü bilir. 

4. Yerçekiminin etkilerini bilir. 

5. Uzayda yerçekimi olmadığını bilir. 

6. Verilen resimler arasında Güneş’i ifade eden resmi gösterir. 

7. Güneş’in bir gök cismi olduğunu söyler. 

8. Güneşin ısı ve ışık kaynağı olduğunu bilir. 

9. Verilen resimler arasında Ay’ı ifade eden resmi gösterir. 

10. Ay’ın bir gök cismi olduğunu söyler. 

11. Verilen resimler arasında Yıldız’ı ifade eden resmi gösterir. 

12. Yıldız’ın bir gök cismi olduğunu söyler. 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen nitel bulgulara yer verilmiştir.  

Tablo 1 Öğrencilerin Geliştirilen Materyallere ilişkin Görüşleri 

Sorular  Kodlar/Öğrenciler % Örnek Cümleler 

Materyaller 

hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

Sevdim  2, 3, 4, 5, 6, 7 62,5 
“Çok sevdim, en çok da 

oyuncakların olmasını sevdim.” 

Anlamamı 

kolaylaştırdı 
1 12,5 

“Anlamamı kolaylaştırdı çok 

açıklayıcı.” 

Gerçek gibi 8 12,5 
“Dünya ve Güneş’in olduğu gerçek 

gibi.” 

Değiştirmek 

istediğiniz bir yeri 

var mı? 

Var  Mıknatıslar sabit kalsın 2 
25 

“Diğer gezegenlerinde olmasını 

isterdim.” Diğer gezegenlerde olsun 5 

Yok 1, 3, 4, 6, 7, 8 75 - 
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Materyaller konuyu 

öğrenmenizi 

kolaylaştırdı mı? 

Evet 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 87,5 

“Kâğıtta olması yerine böyle 3 

boyutlu olması anlamamı daha çok 

kolaylaştırdı.” 

Hayır - 0 - 

Bilmiyorum 4 12,5 - 

Öğretmenlerinizin 

hangi derslerde 

materyal 

kullanmasını 

isterdiniz? 

Bütün derslerde 1, 2, 4, 5, 7 62,5 

“Bütün derslerde hatta beden 

eğitimi dersinde bile olsun, okulda 

top bile yok.” 

Türkçe 3 12,5 “Türkçe dersinde olsun.” 

Matematik 6,8 25 
“Matematik dersinde kullanılmasını 

isterdim.” 

Öğretmenlerinizin 

nasıl materyaller 

kullanmasını 

isterdiniz? 

Ekranlı 1, 12,5 
“Basınca ekranı çıkan içi açılan 

materyaller isterdim.” 

Renkli 2, 4, 6, 7 50 
“Çok renkli olsun hatta pembe 

olsun ben pembeyi çok severim.” 

Eğlenceli 3, 12,5 
“Eğlenceli materyaller 

kullanmalarını isterim.” 

Kâğıtlı, kartonlu 5, 8 25 
“Kâğıtlar hazırlayıp önümüze 

koyabilirler.” 

 

Tablo 1’e bakıldığında geliştirilen materyaller hakkında öğrencilerin düşünceleri %62,5 

materyalleri sevdiği %12,5 konuyu anlamayı kolaylaştırdığı, %12,5 materyalleri gerçek gibi olduğu 

yönündedir.  Materyalleri sevdiğini belirten bir öğrenci “Çok sevdim, en çok da oyuncakların olmasını 

sevdim” şeklinde açıklama yapmıştır. Gerçek gibi ifadesini kullanan öğrenci “Dünya ve Güneş’in 

olduğu gerçek gibi” ifadesini kullanmıştır. Materyalde değiştirmek istedikleri bir yer olup olmadığı 

sorulduğunda herhangi bir değişiklik yapmak istemeyen %75 iken %25’i mıknatısların sabit kalmasını 

ve diğer gezegenlerinde materyalde olmasını istediğini söylemiştir. Materyallerin konuyu anlamalarını 

kolaylaştıracağını düşünen öğrenciler %87,5 iken %12,5 bilmiyorum yanıtı gelmiştir. 

Öğretmenlerinizin hangi derslerde materyal kullanmasını istersiniz sorusuna, öğrencilerin %62,5’i 

bütün derslerde, %12,5’i Türkçe dersinde %25’i Matematik dersinde kullanılmasını isteriz yanıtı 

gelmiştir. Bütün derslerde materyal kullanılmasını isteyen öğrenci “Bütün derslerde hatta beden 

eğitimi dersinde bile olsun, okulda top bile yok” İfadesini kullanmıştır. Öğretmenlerinizin nasıl bir 

materyal kullanmasını isterdiniz sorusuna, öğrencilerden %50’si renkli, %25’i kâğıtlı ve kartonlu, 

%12,5’i ekranlı, %12,5’i eğlenceli materyaller kullanmalarını istemişlerdir. Ekranlı olmasını isteyen 

öğrenci “Basınca ekranı çıkan içi açılan materyaller isterdim”, renkli olmasını isteyen öğrenci ise 

“Çok renkli olsun hatta pembe olsun ben pembeyi çok severim” ifadesini kullanmıştır. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Sosyal bilgiler dersi somut konular kadar soyut konuları da içermektedir. Bu konuların 

öğrenciye aktarımında öğrencinin anlamasını kolaylaştırmak ve bilgide kalıcılığı sağlamak amacıyla 

materyaller önemli araç-gereçlerdir. Materyaller, öğrencinin bilgiyi somutlaştırmasında yardımcı 

olarak anlamayı kolaylaştırır. Dünya, Güneş, Ay ve Yıldızlar gibi gökcisimleri somut olsalar dahi 

öğrencinin dokunamadığı, hissedemediği, hissetse bile anlamlandıramadığı zorlukta olabilir. Bu 

durum hafif zihinsel engelli öğrenciler için daha barizdir. Onların soyut şeylerin yanında somut 

nesnelerin öğreniminde de yardıma ihtiyaç duyarlar. Normal zeka seviyesinde olan öğrencilerin 

kolaylıkla öğrendiği bir konu onlar için haftalar hatta ayları alabilir. Bu yüzden materyallere hafif 

zihinsel engelli öğrencilerin öğretiminde yer verilmesi gerekmektedir.   
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Genel olarak öğrencilerden elde edilen görüşlere bakıldığında öğrencilerin geliştirilen 

materyalleri sevdikleri, dikkat ve ilgilerini arttırdıkları gözlenmiştir. Öğrenciler çoğunlukla bütün 

derslerde materyaller kullanılmasını istediklerini belirtmişlerdir. Derslerinde materyaller 

kullanılmasının konuyu daha rahat öğrenmelerini ve anlamalarını kolaylaştıracağı görüşündedirler. 

Hafif zihinsel engelli öğrenciler için ‘Sosyal Hayat Modülü’ kapsamında geliştirilen 

materyaller halkında alınan görüşler sonucunda şu öneriler geliştirilmiştir. 

1. Hafif zihinsel engelli öğrencilerin öğretimi sırasında materyallerden mutlaka yardım 

alınmalıdır. 

2. Hafif zihinsel engelli öğrencilerin velileriyle irtibata geçip, öğrencilerin ilgileri ve 

istekleri doğrultusunda konular işlenebilir. 

3. Okullarda bulunan her materyalden istifade edilmeli, kullanılabilecek konular 

öncesinden belirlenip kullanılmalıdır.  

4. Kamu ve özel kurumlarından, idarecilerden gerekli materyallerin temin edilmesi için 

yardımcı olmaları istenmelidir. 

5. Kullanılan materyaller gelişen teknolojiye bağlı olarak yenilenmeli ve güncel olanları 

takip edilmelidir. 

6. Kullanılacak olan materyaller derse, konuya ve öğrencilerin seviyelerine uygun olarak 

seçilmelidir. 

7. Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlayacak, istediklerinde 

dokunabilecekleri materyaller kullanılmalıdır. 
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ÖZET 

Türkiye’de eğitimin en önemli özelliklerinden biri millîlik ilkesi olmuştur. Millî eğitim düşüncesi ilk 

olarak II. Meşrutiyet yıllarında konuşulmaya başlanmıştır. Cumhuriyetle birlikte ise, millîlik, eğitimin nihai 

hedefi olarak belirlenmiştir. Ancak tarihi süreç içerisinde bu kavrama yüklenen anlam ve içerikler değişkenlik 

göstermiştir. İşte bu araştırmada Cumhuriyetin ilanından günümüze eğitimde millîlikle ilgili politika ve 

uygulamaların dönemsel olarak özellikleri ve izlenen yaklaşım tür ve biçimleri betimlenmiştir. Tarihsel yöntemi 

esas alan bu araştırmada yazılı kaynakların analizi yapılmıştır. Bu analiz çalışmalarının değerlendirilmesinde 

eğitimde millîlik konusunda toplumsal uzlaşıya dayalı sürekli, kararlı ve istikrarlı bir politika ve uygulama 

oluşturulamamıştır. Eğitimde izlenen başlıca millîlik yaklaşımları milliyetçi, kültürel, dinî, lâikçi, modernist ve 

sentezci yaklaşımlar şeklinde özetlenebilir. Bu yaklaşımlardan hiç biri millîlik politika ve uygulamaları için 

özgün bir nitelik oluşturamamıştır. Bunun en önemli nedeni ise, eğitimin bilimsel ve demokratik bir temelde 

organize edilememesidir. Eğitimde millîlik ideali, en azından yaşamakta olduğumuz 21. Yüzyıl için geçerliliğini 

hâlen korumaktadır. Türkiye’de bu idealinin oluşturulması ve yakalanması için otoriter, totaliter ve ideolojik 

baskı araçlarından arındırılmış demokratik süreçlerin etkin olduğu bir ortam gerektirmekle birlikte milletin 

sosyokültürel gerçekliği temelinde bilimsel ve eğitsel bir inşa süreci kaçınılmazdır.            

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de eğitim, eğitim tarihi, millîlik bilançosu 

(From Past to Today the National Balance Sheet of Education in Turkey) 

ABSTRACT 

One of the most important features of education in Turkey has been the nationality principle. The idea 

of national education was started to be spoken during the Constitutional Monarchy years firstly. Together with 

the Republic, nationality has been determined as the ultimate goal of education. However, the meaning and 

contents of this concept have changed during the historical process. In this research, periodical features of 

national policies and practices in education since the proclamation of the Republic and the approaches and types 

and approaches followed are described. In this research based on historical method, written sources were 

analyzed. In the evaluation of these analysis studies, a continuous, determined and stable policy and practice 

based on social consensus on nationality in education could not be established. The main nationalist approaches 

in education can be summarized as nationalist, cultural, religious, secularist, modernist and synthesisist 

approaches. None of these approaches has been able to establish a specific quality for national policies and 

practices. The most important reason for this is that education cannot be organized on a scientific and democratic 

basis. The ideal of nationality in education is still valid for at least the 21st century in which we live. For the 

creation and capture of this ideal in Turkey, with an environment  requirement in which democratic processes are 

effective clarified from totalitarian and ideological oppression, an educational and scientific building process on 

the basis of socio-cultural reality of the nation is a scientific and educational must.  

Key words: Education in Turkey, History of education, nationality balance sheet 
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GİRİŞ 

Her toplumun temelinde onu ayakta tutan temel ilkelerin bulunduğu söylenebilir. Bu temel 

ilkelerden biri, modern yüzyılın Türkiye’sinde ekonomiden sosyal hayata, siyasetten eğitime kadar 

istinasız her kesim tarafından ‘millîlik’ olarak kabul görmüştür. Ama millîlik, oldukça kafa karıştırıcı 

bir mefhumdur. Çünkü Türkiye’de millîliğin ortak bir tanımı yapılamamıştır ya da bir veya birkaç 

tanımdan söz edilse de bunlarda millî mutabakatın sağlandığını söylemek oldukça güçtür (Uygun, 

2019: 269). Henüz millîliğin tanımında bir uzlaşı sağlanamamışken onun eğitimdeki taşıdığı anlam 

konusunda bir uzlaşıdan nasıl söz edilebilir?  

Aslında “millîlik”, millet ve milliyetçilikle ilintili bir kavramdır. Bu kavram bazen “ulus” 

“ulusçuluk” kavramlarıyla da kullanılır. Söylem bazında zaman zaman farklı içeriklere bürünse de bu 

kavramları eş anlamlı kelimeler olarak yorumlamak olasıdır (Güvenç, 1994: 39-40). Millet ve 

milliyetçilik kavramları ise, anlayış- bakış açısı, dönem, koşullar vb. değişkenlere göre farklı 

algılamalara neden olmuş ve yorumlanabilmiştir (Özkırımlı, 2016). “Millet” veya “ulus” kavramları 

üzerinden tartışmalar yapıla dururken eğitimde ‘millî’ kavramı da ilk defa Meşrutiyet döneminde 

konuşulmaya başlanmış ve “millî terbiye” kavramı üzerinden yeni bir tartışma alanı açılmıştır (Uygun, 

2018: 28). “Millî Eğitim” ya da “Eğitimde Millîlik” düşüncesi her zaman milletle ilişkilendirilmekle 

birlikte “millet” konusundaki kafa karışıklığı her daim eğitimin millîlik düşüncesini de yakından 

etkilemiştir. Başka bir ifade ile farklı odak ve dönemlerde yorumlanan “millet” anlayışı” eğitim 

politikalarında izlenen eğitimde “millîlik” düşün ve ilkesini de yakından etkilemiştir. Çünkü tarihi 

süreç içerisinde milletin ne olduğuna ilişkin verilen cevaplar, birbirinden farklıdır. Türk tarihinde 

“Osmanlıcılık”, “İslamcılık”, “Türkçülük” gibi siyasî akımların her biri millet kavramına farklı 

yaklaşmıştır (Akçura, 1976). Ama bu kavramla ilintili ‘millî’ kavramı tüm siyasî kesimler tarafından 

kabul görmüştür. Siyasi içeriği farklı olmakla birlikte tüm farklı yaklaşımlarda bu “millîlik” 

düşüncesinin ortak yönü “birlik” kavramı olmuştur (Uygun, 2018).    

‘Millet’ ve ‘millîlik’ kavramları, farklı siyasî akımlarda olduğu gibi temel yasal metinlerde ve 

izlenen eğitim politikalarında eklektik bir şekilde yer almıştır. Bu kavramlara yüklenen anlamın, 

eklektik yapısından dolayı değişkenlik göstermesi dönemsel politik farklılıklara da neden olmuştur 

(Uygun, 2018). Yani, millîliğin ne olduğu konusunda ve nasıl olması gerektiği özellikleri hakkında 

tarihi süreç içerisinde kararlı ve istikrarlı politik bir süreçten söz etmek pek mümkün değildir. ‘Eğitim 

millî olmalıdır; ama nasıl?’ sorusuna, ‘millîlik’ kavramının ilk defa kullanıldığı Meşrutiyetten 

günümüze, toplumsal zeminde uzlaşıya götürecek bir cevap hâlâ bulunamamıştır. Meşrutiyetteki millî 

politikalar konusundaki kararsızlık, Cumhuriyet döneminde biraz daha netlik kazanmıştır. Ama yine 

de toplumsal bir uzlaşıdan söz etmek mümkün değildir. Çünkü bu sefer millîlik politikaları iktidarı 

elinde bulunduran egemenlerin elinde şekillendirilmeye çalışılmıştır. Kültürel ve sosyolojik zemindeki 

sınırlı arayışlar ise münferit görüş olmaktan öte pek etkili olamamıştır. 

Millîlikten, çoğu zaman devletin dirliği için toplumun birliği hedeflenmiştir (Ünder, 1999). 

Bunun için de eğitimde birlik söylemleri ile eğitim işlerinin tek merkezden idaresi anlayışı bir saplantı 

haline gelmiştir. Merkezi idare ise, dönemsel olarak iktidarların izledikleri politikalar ile öncekilerin 

devamı niteliğinde değil de sil baştan yeni idealler çerçevesinde bir millîlik politikası izlemiştir. Daha 

açık bir anlatımla, önceki dönemlerde belirlenmiş ve uygulanmakta olan millîlik ideali, sonraki 

dönemlerde yerini bambaşka bir millîlik idealine bırakmak zorunda kalmıştır. Bu özelliği ile 
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Türkiye’de eğitimde izlenen “millîlik”, halen bir mefhum olma özelliğini korumaktadır (Uygun, 

2018). Aslında bu da bir sorundur. Bu konuda araştırmalar yok değildir (Uçak, 2007; Bolat, 2011; 

Kaplan, 2013). Ancak bu konuda daha çok araştırmaya ihtiyaç söz konusudur. Onun için bu çalışmada 

eğitimde millîlik konusu geçmişten günümüze farklı yönelim ve yaklaşımlar bakımından 

araştırılmıştır. Araştırmanın temel güç kaynağı ‘millî inanç’tır. ‘Millî inanç’, millîliğin güçlü bir 

anlamı olduğuna, toplum ve eğitim sorunlarının çözümünde işe yarar bir ilke ve her şeyden önce 

eğitimin rotasının belirlenmesinde ve bir ulus-toplum için gerekli olduğuna ilişkin güçlü bir 

varsayımdır. Buradaki temel amaç ise, millîliğin ortak bir tanımına ulaşılabileceği ve eğitim yoluyla 

millî bir uzlaşının yakalanabileceği düşüncesidir. 

Amaç 

Türk eğitim sisteminin geçmişten günümüze birliğini amaçlayan ve Meşrutiyet’ten bugüne ve 

geleceğe uzanan eğitimde millî düşünce, ilke, politika ve pratiklerini değerlendirmeyi amaçlayan bu 

araştırmanın özel amaçları maddeler halinde şu sorularla ifade edilebilir: 

1. Türk eğitim sisteminin geçmişten günümüze eğitimde birlik ve millîlik adına izlenen 

eğitim düşünceleri, politikaları ve pratikleri nelerdir?   

2. Dönemsel olarak Türk eğitim politika ve uygulamalarında millîlik nasıl anlaşılmıştır? 

3. Eğitimde millîlik konusunda görüş belirten düşünür ve eğitimcilerin millîlik 

yaklaşımları nelerdir?    

YÖNTEM 

Bu araştırma, yazılı kaynaklara dayalı tarihi yöntemi esas alan bir eserin ürünüdür. Çalışma bir 

yönüyle “Türkiye’de Eğitimde Millîlik Yönelim ve Yaklaşımları “ adlı hacimli ve uzun soluklu bir 

çalışmanın özeti niteliğindedir (Uygun, 2018). Onun için araştırmada kullanılan kaynaklar oldukça 

geniş olmasına rağmen, burada yalnız doğrudan bazı kaynaklara yer verilmiştir. Ulaşılan tüm 

kaynaklar verilerin analizinde kullanılmış ve bulgularda sonuçlar şeklinde değerlendirilmiştir.    

BULGULAR 

Dönemsel Olarak Millîlik 

Dönemsel olarak bakıldığında eğitim-öğretim kurumlarında millîlik adına izlenen politika ve 

uygulamalar hakkında şu tespitleri yapmak mümkündür (Uygun, 2018): 

 Tanzimat’tan önce ‘millî’ kavramının adı geçmemekle birlikte devletin ve toplumun 

güçlü olduğu dönemlerde kültürel zeminde bir eğitim uzlaşısından söz edebilir. Sıbyan/mahalle 

mektepleri ve medreseler, devletin veya devlet adamlarının eğitimi kendi tekelleri altına 

almadığı zamanlarda, halkçı özellikleriyle zamanında toplumsal birliği sağlamış bugün için 

arkaik kurumlardır. 
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 Tanzimat döneminde toplumsal birliği sağlama ve devletin bekası için ‘eşitlik’, 

‘adalet’, ‘hürriyet’ ve ‘kardeşlik’ ilkeleri çerçevesinde toplumsal yapının yeniden inşası için 

‘Osmanlıcılık’ siyaseti ile eğitim kurumlarına siyasî işlev yüklenmiştir. Ancak devletin izlediği 

eğitim politikası, sosyal, kültürel zeminde destek bulmadığı gibi, yalnız ‘asrîleşme’ kavramı 

üzerine odaklanılması ve pedagojik yanlışlar sonucu arzu edilen siyasî amaçlara 

ulaşılamamıştır. 

 Meşrutiyet döneminde sosyal gelişmelerin de etkisi altında eğitimin siyasî amacı 

‘millî’ kavramı ile ifade edilmesine karşın bu kavramın içeriğine ilişkin betimlemeler oldukça 

farklıdır. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık şeklinde gelişen ideolojilerin her biri 

‘millî’ kavramını farklı yorumlamıştır. Devlet adamı ve aydınlardaki kararsızlığın ve savaşların 

da etkisi ile millîlik konusunda zengin bir tartışma ortamı yaşanmasına rağmen ortak bir 

istikamet belirlenememiştir. Ancak II. Meşrutiyet yılları, millîlik konusunda en çok uzlaşının 

arandığı yıllardır.  

 Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı gibi buhran yıllarının yaşandığı 

yıllarda siyasî fikir akımlarının ideolojik kaygılarından uzak kültürel zeminde oluşan bir ‘millî 

düşünce’den söz edilebilir. Ancak savaşların açtığı tahribat yüzünden toplum nezdinde 

kendiliğinden oluşan millî düşüncenin sistematize edildiğini ve okullarda uygulama sahası 

bulduğunu söylemek güçtür. Yalnız Ziya Gökalp, düşünsel anlamda millî düşüncenin 

sistematiğini buhran dönemlerini dikkate alarak oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bu çalışması 

için onun hem ömrü yetmemiş, hem de daha önceki yıllarda yazdığı makalelerinde bu düşünce, 

eklektik olmaktan öte geçememiştir.  

 Cumhuriyet döneminde ulus devletin inşa süreci eğitim politika ve uygulamaları 

göreceli olarak ‘millî’ ön sıfatı ile tanımlanmış ve eğitimde ‘millîlik düşüncesi’ Türk eğitim 

sisteminin vazgeçilmez ilkelerinden biri olmuştur. Ancak iktidara sahip olanlar, bu kavramı 

kendi anladıkları şekilde tanımlamış, eğitim politika ve uygulamalarını da bildikleri gibi hayata 

geçirmeye çalışmışlardır. Bunu yaparken de eğitim kurumunu ulusun inşasında bir ‘toplum 

mühendisliği’ anlayışı ile ele almışlardır. Lider kültünün egemen olduğu Cumhuriyet 

Türkiye’sinde kararlı ve sürekli güçlü bir millî eğitim düşün, politika ve uygulamalarına yer 

verilememiştir. Millî eğitim adına izlenen eğitim politika ve uygulamaları ‘tamamlayıcı’ değil 

zaman zaman ‘çatışmacı’ özelliğe de bürünmüştür. Millî eğitim konusunda fikir yürütenlerin de 

siyasî mülahazalardan kendilerini kurtaramadıkları söylenebilir.  

 Cumhuriyet dönemi eğitiminde millîlik adına izlenen politika ve uygulamalarla ilgili 

değerlendirmeler maddeler halinde şöyle sıralanabilir (Uygun, 2018): 

(a) Buhran yılları olarak bilinen Kurtuluş Savaşı ve sonrasında millîlik, dışlayıcı ve 

çatışmacı değil uzlaşmacıdır. Bu uzlaşı hem toplumsal hem de devlet adamları nezdinde kabul 

görmüştür.  

(b) Cumhuriyetin ilanıyla birlikte millîlik, Atatürk’ün görüş ve direktifleri doğrultusunda, 

yıllara göre ince farklılıklar olmakla birlikte, yeniden yorumlanmıştır. 1924 Tevhid-i Tedrisat 

Kanununa kadar kültürel yapı ve İslâm’ın değerleriyle güçlendirilen millîlik, daha sonraki 
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yıllarda dini beynelmilel görerek lâiklik ile ilişkilendirilerek kavramsallaştırılmaya çalışılmıştır. 

Bunun için İslâm öncesi dönemlere atıf yaparak bir yandan etno-kültürel milliyetçiliğe dayalı 

bir millîlik tanım ve uygulamaları içine girilmiştir. Bu farklılıkları, Atatürk’ün karizmatik 

kişiliği tolere ettiği için veya onun liderliğinde bu tür yaklaşımlar çok da tartışmalara neden 

olmamıştır. 

(c) Millî Şefli yıllar olarak bilinen İnönü döneminde ise, lâiklik ekseninde hümanist 

değerlerin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı bir millîlik anlayışı geliştirilmeye çalışılmıştır. Hasan 

Âli Yücel’in başlattığı dünya klasiklerinin çeviri çalışmaları ve 1940’larda açılan köy enstitüleri 

bu anlayışın yansımaları olarak kabul edilebilir. 

(d) 1946’da çok partili döneme geçildiğinde millîliğin manevi boyutu tartışmaya açılmış 

ve 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte millîlik maneviyatla birlikte anılır 

olmuştur. Maneviyat, dinî değerlerin millî değerlerle bütünleşmesi anlamında kullanılmıştır. 

Ancak sağ ve sol siyasî iktidarlar arasında eğitimde millî düşünce, politika ve uygulamaları din 

ve lâiklik ekseninde gitgeller şeklinde bir tartışma konusu olmaktan kurtulamamıştır. Bu 

dönemde ‘Türk-İslâm sentezi’, ‘lâik eğitim’, ‘Atatürkçü eğitim’, ‘faşist eğitim’, ‘dinî eğitim’, 

‘çağdaş eğitim’, ‘devletçi eğitim’, ‘global eğitim’ ‘demokratik eğitim’ vb. tartışmaların arasında 

millî eğitim, adı her zaman var olmakla birlikte, sosyal, kültürel ve bilimsel boyutta ele alınıp 

olgunlaştırılamamıştır. Bunun nedeni, Tek Parti dönemlerinde olduğu gibi, yine siyasî egemen 

veya güç ve liderlerinin kuşatıcı yaklaşımlarıdır. Demokratik bir rejimin kabul edildiği 

Türkiye’de maalesef her iktidar döneminde siyasî liderler ‘benim yetiştirmek istediğim insan 

tipi şöyle olacaktır’ betimlemesinden geri durmamıştır. Bundan dolayı onların  görüş ve 

ideolojileri ne ise (Bu görüş ve ideolojileri daha çok din, ırk, lâiklik ve Atatürk üzerinden 

tanımlamak mümkündür) eğitimin millîlik boyutu da o şekilde tanımlanmaya ve uygulanmaya 

çalışılmıştır. Yani örnek vermek gerekirse, ‘lâik eğitim’ ya da ‘dinî eğitim’ hakkındaki görüş ve 

ideolojiler,  ‘millî eğitim’i ya da diğer ifadeyle eğitimin millîlik ilkesini gölgeleyecek kadar öne 

çıkmıştır. Oysa ki millî eğitimin bir özelliği ‘lâik olmasıdır’ denilebilir, ama bu lâik eğitimde 

din eğitiminin de yeri olabilir. Ancak bu hususlarda yapılan tartışmalarda, millî eğitimin sanki 

tamamen ‘lâik’ olması gerekiyormuş ya da tamamen ‘dinî’ olması gerekiyormuş gibi olaya 

yaklaşıldığı görülmektedir. 

(e) Darbe dönemlerinde ise, devletin resmi ideolojisi olarak ileri sürülen Kemalizm veya 

Atatürkçülük çerçevesinde bir millîlik anlayışı tesis edilmeye çalışılmıştır. Bu yapılırken de 

militarist bir yaklaşım izlenmiştir. Bu dönemlerin etkisi, seçilmiş hükümetler iş başına 

geldiğinde de azalarak devam etmiştir. 

Tüm dönemler genel olarak değerlendirildiğinde ise millîlik, evrensellik ve yerellik arasında 

sıkışmış, modern ve gelenek arasında millî bir sentez oluşturulamamıştır. Tanzimat’tan bu yana açılan 

okulların temel sorunu da budur. Taklitçi veya inkârcı bir eğitim anlayışı ile her kesim tarafından çok 

arzu edilmesine rağmen, tam manasıyla millî bir eğitim düşüncesi, politikası ve uygulamasına yer 

verilememiştir. 

Millîlik konusunu en geniş manada tartışan yazar, düşünür, devlet adamı ve eğitimciler II. 

Meşrutiyet yıllarında düşüncelerini, daha açık ve serbest bir şekilde ifade etmişlerdir. Cumhuriyet 
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döneminde ise millîlik, resmî bir politika olarak kabul edilmekle birlikte bunun nasıl hayata 

geçirileceği noktasında devlet adamları çok daha belirleyici olmuştur. Yazar, düşünür ve eğitimciler 

ise, ya resmî politikanın destekçileri şeklinde ya da alternatif sesler olacak şekilde millîlik konusu 

irdeleme yolunu tercih etmişlerdir. Örneğin Ali Haydar Taner’in ‘Millî Terbiye’ kitabı (1926), 

tamamen zamanın egemen ideolojisini yansıtan bir içeriğe sahiptir. Öte yandan Nurettin Topçu’nun 

eserleri ise, örneğin Türkiye’nin Maarif Davası adlı eseri (2012) alternatif bir arayışın ürünü olarak 

değerlendirilebilir.    

Millîlik Yaklaşımları 

Türk eğitim tarihinde eğitimin millîliği ile ilgili istikrarsız bir değişkenlik söz konusudur. 

Dönemsel olarak izlenen millîlik politikalarına bakıldığında sürekli bir gerilimden söz edilebilir. Bu 

gerilim, düşünsel, politik ve uygulama sahasında millîlik adına ileri sürülen yaklaşım farklılıklarından 

kaynaklanmaktadır. Türk eğitim tarihinde önemli düşünür, devlet adamı ve eğitimcilerin fikirlerine, 

eğitimle ilgili yasal metinler, okul yapılanmaları, ders, program ve içeriklerine bakıldığında bazı 

millîlik yaklaşımlarından söz edilebilir. Bunları tarihi olgu ve olaylardan hareketle milliyetçi, kültürel, 

dinî, lâikçi, modernist, sentezci yaklaşımlar şeklinde tasnif etmek ve tanımlamak mümkündür (Uygun, 

2018). 

Milliyetçi yaklaşım 

Doğrudan millet ve milliyetçilik anlayışı ile ilintili bir yaklaşımdır. Milliyetçilik düşüncelerine 

göre millîlik yaklaşımları değişebilmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türklerin çok eski bir ulus 

olduğu düşüncesinden hareketle İslâm öncesi dönemlere ilişkin kökenlere atıf yapma, toplum içindeki 

farklı unsurları ulus inşa sürecinin gereği olarak tek tipleştirme veya benzeştirme şeklindeki 

yönelimler milliyetçi yaklaşımlar olarak tanımlanabilir.  

Türk eğitim tarihinde bu tür yaklaşımın en tipik veya uç örneği olarak Ali Haydar Taner’in 

‘Millî Terbiye’ adlı çalışması gösterilebilir. Bu çalışmasında Taner, millî terbiyenin gayesini 

‘Türkleştirmek’ olarak betimlemiştir. Ona göre Türklüğü yükseltmek için gençlere fiil ve iradeye 

müessir olabilecek sağlam fikirler ve kuvvetli hisler vermek lâzımdır. Taner, Türkiye’de yaşayan 

halkları; 

 ‘Tam Türkler’, 

 ‘Anası babası Türk, fakat ecdadının kanı karışık ve harsı tamamen veya kısmen başka 

evlatlar’,  

 ‘Dince Müslüman, fakat ırkça Türk olmayan çocuklar’,  

 ‘Türk tabiiyetinde bulunup da dince ve ırkça Türk olmayanlar’  

şeklinde tasnifler yaparak bir kül halinde toplumun nasıl millîleştirileceğine ilişkin 

değerlendirme ve önerilerde bulunmuştur. Onun millîleştirme projesi, Türkiye ile sınırlıdır ve o 

günlerdeki resmî ideolojinin tipik yansımasıdır.  
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Kültürel yaklaşım 

Coğrafi bir toplulukta kültürel dinamiklerine uygun olan bir eğitim yaklaşımı olarak 

tanımlanabilir. Bu yaklaşımda amaç, kültürel birlikteliği sağlayarak bir ulus olma bilinci 

geliştirmektir. Türkiye’de söylev ve yazılı metinlerde en çok tercih edilen, ama pratikte karıştırılan 

yaklaşımlardan biridir.  

Kültürel yaklaşımın en önemli savunucularından biri de Mustafa Kemal Atatürk’tür. O, 

eğitimi bir kültür meselesi olarak ele almıştır. Ona göre millet, dil, kültür ve mefkûre birliği ile 

birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir siyasî içtimâi heyettir ve bir kültürden insanların 

oluşturduğu topluma millet denir. O, öncelikle millî kültürden söz etmiştir. Ona göre kültürü 

medeniyetten ayırmak güçtür ve gereksizdir. Çünkü kültür dinamiktir. Bu özelliği ile tarihten gelen 

kültür ile çağdaş yaşamın gerektirdiği özellikler birleştirildiğinde millî kültür meydana gelir. Ancak 

onun ulus devletin kurucusu olması ve inkılâpçı ruhu pratikte kültürel yaklaşımını etkilemiştir.  

Mustafa Kemal Atatürk’ün, tartışılmaz bir lider olarak 1924’lere kadar izlediği millî eğitim 

politikası ile 1925 sonrası ve özellikle 1930’larda izlediği eğitimde millîlik karar ve uygulamalarında 

farklı bakışları olduğu söylenebilir. Bu farklılığın nedenini onun kültür anlayışında ve izlediği strateji, 

yöntem ve tekniklerde aramak gerekir. Ancak unutulmamalıdır ki kültür, her ne kadar güçlü liderlerin 

yönlendirmesi olsa da, sosyal bir gerçekliktir. Mustafa Kemal Atatürk, dünyada gelişen milliyetçi 

ideolojinin de tesiri ile 1930’larda ‘Türk Tarih Tezi’, ‘Güneş Dil Teorisi’ gibi radikal kültür 

politikalarına tevessül etmesine rağmen bunun bir sonuç vermeyeceğini düşünerek 1936’da Ankara’da 

bu işlerin bilimsel temelde araştırıldığı ‘Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nin kuruluşunu 

gerçekleştirmiştir. Bu fakültenin duvarında yazılı onun veciz sözü şöyledir: ‘Hayatta en hakiki mürşit 

ilimdir.’ Yani o, bilim ve sanatta olduğu gibi kültürel yönden de pozitivist bir yaklaşım sergilemiştir.   

Atatürk’ün ölümünden sonra kültür konularında araştırma yapan Mümtaz Turhan’ın kültürel 

yaklaşımı oldukça kayda değerdir. Turhan (1964), eğitimin bir kültür olarak millî meselesini ‘kültür’ 

ve ‘medeniyet’ pratiği üzerinden taklitçilikten uzaklaşarak bilimsel bir şuur ve bilinç içinde nasıl 

çözümlenebileceğine bir bakış sağlamıştır. Onun bakışında pozitivizm, inançsal bir unsur olarak değil, 

bilimsel temelde sosyolojik ve antropolojik bir yöntem olarak kültürel değişim ve gelişimin bir öğesi 

olarak yer almıştır. O, bu tür çalışmalarında kültürel empoze, dayatma ve kültür emperyalizminden 

uzak kalarak halkın da içinde olduğu pedagojik kültürel değişim ve gelişimin ipuçlarını vermiştir.      

Dinî yaklaşım 

Din, toplumsal bir gerçekliktir. Bu sosyal gerçekliği dışlamayan bir eğitim yaklaşımıdır. Bu 

yaklaşıma göre dinî değerler millî eğitimin alternatifi değil güçlü bir meşruiyet kaynağı ve 

tamamlayıcısıdır. Bu düşünceyi savunanlar geleneksel eğitim kurumlarının modernize edilerek 

millîleştirilmesi gerektiği görüşündedirler.   

Mehmet Âkif, Nurettin Topçu gibi düşünürler bu yaklaşım için örnek verilebilir. İstiklâl 

Marşımızın şairi Mehmet Âkif’in millî düşüncesi Batının ilmi ile Kur’an’ın hükümleri arasında bir 

sentez şeklindedir. O, Batının kültürüne-medeniyetine değil, bilim ve tekniğine toplum olarak ihtiyaç 

duyulduğu görüşündedir. Ancak o, bunun için Batıya gönderilen öğrencilerin ilim ve teknikle değil de 
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milletin kültürüne (inancına) uygun olmayan fikir ve alışkanlıklarla döndüğünden mustarip olmuştur. 

Ona göre medreseler, devrini tamamlamış; mektepler ise, taklitçilikten kurtulamamıştır. Nihayetinde o 

ilhamını Kur’an’dan alan, membaı tarihi derinliklerinden gelen ve Batının bilim ve tekniğini kavramış 

bir millî eğitim tasavvuru içinde olmuştur.  

Nurettin Topçu’ya (2012) göre ise millî mektebimiz, ne medresedir ne de çeşitli kozmopolit 

unsurların karışığı olan bugünkü mekteptir. Müslüman Türk’ün mektebi, maarif, metafizik ve ahlâk 

prensiplerini Kur’an’dan alarak Anadolu insanının ruh yapısını serpen ve orada besleyen, insanlığın üç 

bin yıllık kültür ağacının asrımızdaki yemişlerini toplayacak evrensel bir ruh ve ahlâk cihazı olacaktır. 

Lâikçi yaklaşım 

Din, kültürel bir olgu olmakla birlikte modern dönemde fertlerin yaşamında ve sosyal hayatta 

belirleyici rol olmaktan çıkmıştır. Onun için sosyal yaşamın belirlenmesinde etkili olan eğitim 

kurumlarında seküler bir yaklaşım esas alınmalıdır. Bir yönüyle din dogmatik özellikler taşıdığı gibi 

dinî ve mezhepsel gruplar arasında da ayrıma neden olmaktadır. Onun için bilimsel ve lâik nitelikte bir 

eğitim millî de olacaktır. Lâik olmayan bir eğitim, dinî eğitimden kendini sıyıramayacağı ve bilimsel 

olamayacağı için millî olma vasfına ulaşamayacaktır. İşte bu türden düşünceleri yansıtan eğitime de 

lâikçi yaklaşım denilebilir.  

Bu yaklaşıma Tevfik Fikret, Halil Fikret Kanad gibi düşünürlerden örnekler verilebilir. Tevfik 

Fikret, insaniyetçi olmakla birlikte lâik ve bilimsel eğitimi, Halil Fikret Kanad ise nasyonal milliyetçi 

olmakla birlikte lâik, bilimsel ve Atatürk inkılâpları temelinde yükselecek milliyet idealine uygun bir 

eğitim tasavvuru kurmuşlardır. 

Kanad ‘Milliyet İdeali ve Topyekûn Millî Terbiye’ adlı kitabında toplumda hiçbir bireyin 

eğitimsiz bırakılmaması gerektiğini belirtmiştir. Ona göre tarih boyunca din, insanları birleştirmede ve 

kuvvetli olmada büyük rol oynamıştır. Toplumlar geliştikçe ve sanayide ilerlemeler oldukça din, bu 

eski işlevini yitirmeye başlamıştır. Bunun yerine geçecek başka bir kuvvete ihtiyaç duyulmuştur. İşte 

ona göre bu ihtiyaca cevap verecek olan milliyet fikridir. Bu fikir din ile yollarını ayırmış, Atatürk ilke 

ve inkılâpları çerçevesinde lâik bir eğitim düzeni ile yeni ve çağdaş bir Türk milletinin yaratılmasıdır.  

Kanad’a (1942) göre aile, okul ve çevre bir amaca hizmet etmelidir. Ayrıca siyasiler veya yöneticiler 

bu işin takipçileri olmalıdır. Çevre ve kitle iletişim araçları hep bu amaca dönük olmalıdır. Yani 

sadece eğitim yoluyla değil, topyekûn tüm sosyal kurumlar millî terbiye amacı gütmelidir. Ona göre 

milliyet idealinin topyekûn millî terbiyesinde ‘yaşantı’ ve’ telkin’ en önemli vasıtalardır. Gerektiğinde 

bu terbiye için fikir hürriyetine bile müsaade edilmeyebilir. Çünkü İnkılâp yapılan memleketlerde 

buna az çok ihtiyaç vardır. Türkiye’de zaman zaman görülen katı lâikçi görüş ve uygulamaların 

temelinde bu türden yaklaşımlar yatmaktadır. Bu türden yaklaşımlarda milletin yeni anlayışla inşa 

edilebilmesi için mutlaka lâiklik ilkesinin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da etkin olması 

gerektiği görüşü söz konusudur. 

Modernist yaklaşım 

Herhangi bir ideolojik tesirin altında kalmaksızın sosyal ve kültürel gerçekliğin temel alındığı 

ve bilimsel verilerin referans gösterilmesi gerektiğini ileri süren bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bu 
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yaklaşımda milliyet, kültür, din, lâiklik gibi görüş ve düşünceler dışlanmaz. Bunlardan bilimsel 

temelde sosyal gerçekliği tanımlayan olgular olarak yararlanılabilir. Hatta geleneksel veya yerel olan, 

modernizmle çatışmadığı sürece faydalıdır.     

Bu yaklaşıma Hilmi Ziya Ülken örnek gösterilebilir. O,  insanlık sevgisi ve vatan gerçeğini 

esas alan bir eğitim anlayışından yanadır. Ülken’e (2013) göre eğitim, insanlık tarihinin büyük 

örneklerinden ve üstün değerlerinden çıkarılmış bir formasyon vererek gençleri kendi yurtlarında ortak 

değerleri yaratmaya hazırlayan bir eğitim olduğu takdirde millî bir hüviyete kavuşacaktır.  

Sentezci Yaklaşımlar 

Birbirinden çok farklı etkenleri içinde barındıran yaklaşımlar olarak tanımlanabilir. Bu 

yaklaşımda gelenek ile moderni, eski ile yeniyi, din ile milliyeti, kültür ile medeniyeti veya bunlardan 

bir kaçını uzlaştırmayı amaçlayan yaklaşımlar söz konusudur. Örneğin Ziya Gökalp, ‘Türkleşmek, 

İslamlaşmak, Muasırlaşmak’ fikri ile bir sentezcidir. Gökalp (1997) terbiyeyi ‘millî’ ve ‘asrî’ terbiye 

şeklinde ayrı tanımlamakla birlikte Türk, İslâm ve çağdaş değerlerin birleşimi şeklinde milletin eğitim 

sistemini teşkilat, okul ve müfredat boyutuyla bir bütün olarak sistematize etmeye çalışmıştır.  

Sentezci yaklaşım yalnız Gökalp’te değil, diğer yaklaşımlar içerisinde yer verilen eğitim 

düşünürlerinde de kendini göstermektedir. Örneğin Mehmet Âkif din ile milliyeti sentezleyen bir millî 

eğitim tasavvuru içine girmiştir. Yine Cumhuriyet Türkiye’sinde, yakın zamanda bir teori olarak 

üzerinde ciddiyetle durulan ve eğitim politikalarında etkili olduğu düşünülen ‘Türk-İslâm Sentezi’ 

yaklaşımlar bu türden sentezci yaklaşımlara örnek verilebilir.  

‘Atatürkçü eğitim’ yaklaşımı da bir sentezdir. Özellikle darbe dönemlerinde sıklıkla 

dillendirilen ‘Atatürkçü eğitim’ de, devletin kurucusu ve Türk milletinin ortak değeri olarak bilinen ve 

anayasal dayanak oluşturulan Mustafa Kemal Atatürk’ün meşrulaştırıcı gücünden yararlanarak yeni 

sentezler oluşturulmaya çalışıldığı söylenebilir. Bu sentez, Atatürk’ün görüşlerinin yorumlanması ile 

lâik, bilimsel, çağdaş, ama içinde otoriter yansımaların bulunduğu bir yaklaşım şeklindedir. 

SONUÇ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

Millîlikle ilgili tanımlanmaya çalışılan bu yaklaşımların her birini kesin çizgilerle birbirinden 

ayırmak mümkün değildir. Ama bir tasnif yapma amacı güdüldüğü için böyle bir yola gidilmiştir. Bu 

tasnifte geleneksel yapıya değinilmemiştir. Çünkü kavram olarak ‘millîlik’ II. Meşrutiyet döneminde 

ortaya çıktığı için bu ve sonraki dönemler esas alınarak bu yaklaşımlar tanımlanmıştır. Oysa 

geleneksel yapıda, yani Tanzimat öncesi dönemlerde de eğitimde izlenen yaklaşımlar söz konusudur. 

Örneğin geleneksel yapıda eğitimin siyasî işlevi öne çıkarılmadan eğitim işlerinin toplumlara 

bırakıldığı yarı özerk yaklaşımlar izlenmiştir.    

Millî eğitimle ilgili fikir ve söz sahibi olan düşünür, devlet adamı ve eğitimcilerin görüşlerinde 

ve izlenen eğitim politika ve uygulamalarında net bir millî eğitim yaklaşımı sergilendiğini iddia etmek 

güçtür. Ne sentezci ne de diğer görüş ve yaklaşımlarda özgün bir nitelik yakalanamamıştır. Birçok 

yaklaşım eklektik olmaktan öte geçememiştir. 
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Millîlik İlkesinin Bileşenleri    

Meşrutiyetten günümüze Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinden biri olan millîlik, hiç bir 

zaman Türk eğitim sistemi içinde güçlü ve bağımsız bir değişken olma özelliği gösterememiştir. Çoklu 

saç ayağı ile tanımlanabilen bu kavramın temel dayanaklarından birisi ‘millet’ ve ‘milliyetçilik’ 

olmuştur. Ancak bu kavramların da zamana, bakış açıları ve ideolojilere göre değişimini de dikkate 

alacak olursak, bu özelliğinin de güçlü bir dayanak olmadığı görülecektir. Çünkü, millet kavramı, 

Cumhuriyetin ilanına kadar geleneksel ve kültürel bir muhteva içinde tanımlanmış olmasına karşın 

1924’ten sonra sekülerleşmeye başlayan Türkçülük anlayışı, 1930’larda Batıda gelişen faşizan 

eğilimlerin tesiri altında saf uluslaşma şeklinde, 1940’larda da hümanizmanın etkisi altında kalmış ve 

1950’lerden sonra da islâmi, Türkçü ve Atatürkçü çizgide gelişen görüş ve ideolojilerin tesiri altında 

çatışmacı bir hal almıştır. Bu değerlendirmelere göre Türkiye’de vazgeçilmez olarak görülen millîlik 

ilkesinin bileşenleri maddeler halinde şunlar sayılabilir (Uygun, 2018): 

(a) Millet ve milliyetçilik hakkındaki görüş ve ideolojiler 

(b) Kültürel yapı ve özellikler 

(c) Dinî gelenek ve değerler 

(d) Küresel yönelimler 

(e) Politik gelişmeler  

Bu bileşenler dikkate alındığında Türk eğitim sisteminde millîlik, bir mefhum olma özelliğini 

hep korumuştur. Bu mefhumun tanımlanmasında kültürel ve sosyal temelde yapılan araştırmalar değil, 

siyaset kurumu içinde kült haline getirilen kişi ve ideolojiler etkili olmuştur. Oysa eğitimin siyasî yönü 

olmakla birlikte bir meslekî ve uzmanlık boyutu vardır. Bu boyut çoğu zaman dikkate alınmamıştır.  

İdeolojilerin körlüğü artık tartışılmaz bir konudur. Öte taraftan ne kadar donanımlı ve iyi 

niyetli olursa olsun siyasete yön veren devlet adamlarının eğitim gibi millî bir meselede oynadığı 

belirleyici rol, sorunlu olduğu gibi yeterli de olmamıştır. Türk eğitim tarihinde ortak aklı harekete 

geçirmesi istenen maarif şurası, heyet-i ilmiye, eğitim şuraları gibi organizasyonlara yer verilse de tüm 

bunların aldığı kararların egemen güçlerin tesiri altında şekillendiği söylenebilir. Aynı şekilde bu 

konuda fikir yürütenlerin de yaklaşımları genelde yüzeyseldir. Onun için Türkiye’de ne eğitim 

politikalarında ne de okullarda amaç, program, içerik ve yöntem bakımında tam anlamıyla millî 

denilebilecek bir özellik oluşturulamamıştır. Bu bağlamda millî olması gereken Türk eğitim 

sisteminde, sürekli, kararlı, istikrarlı ve planlı bir eğitim politika ve uygulamalarına yer verilememiştir. 

Bir benzetme yapılacak olursa, millîlik, debisi normal seyrinde akan ve membaı farklı ırmaklardan 

akıp beslenen bir büyük nehir gibi olmalıydı. Oysa bunların her biri, millîlik olarak adlandırılan büyük 

nehri besleyen ırmaklar gibi olmalıydı. 

Türkiye’de millîlik, önce de belirtildiği üzere, lâiklik, din, ırk, Atatürk vb. kavramlar 

üzerinden ele alınıp yorumlanmıştır. Elbette tek düze bir millîlikten söz edilemez. Çünkü değişmeyen 

bir şey varsa o da değişimin kendisidir. Değişim karşısında millîlik anlayışları da değişebilir. Ancak 

bu değişimin bir gelişme olabilmesi için Meşrutiyetten bu yana bir ideal olarak dillendirilen ve takip 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1344 

edilen millî yaklaşımının düzenli ve sürekli bir olgunluğa ulaşması beklenirdi. Ancak süreç, böyle 

olmamıştır. Ama fırsat, hâlâ kaçmış değildir.     

Eğitimde Millî Özellikler 

 Eğitimin en temel özelliği 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunun çıkış gayesinde de 

belirtildiği üzere ‘toplumun fikrî ve hissî birlikteliğini sağlamak’ olarak belirtilmiştir. Bu sağlandığı 

takdirde tek bir millet olma şuuruna ulaşılacağı kanaati söz konusudur. Bunun için öncelikle eğitim 

kurumlarının bir çatı altında birleştirilmesi sağlanmıştır. Ancak toplumda birliğin genel ve eğitim 

politikası olarak nasıl sağlanacağı noktasında bir birlik oluşturulamamıştır. Onun için eğitimde birlik 

deyince millî eğitim kastedilmiş, millî eğitimden de tekelci ve tek tipçi bir eğitim politikası 

anlaşılmıştır. Merkezi yönetimler tarafından milletten bağımsız olarak kabul edilen politikalar, millet 

adına uygulama sahasına dönüştürülmüştür. Oysa toplum, bir nesne değil dinamik bir yapıdır. İşte 

toplumun bu özelliği çoğu zaman dikkate alınmamıştır. Çatısı tek olanların aynı fikir ve hisse sahip 

olacağı nasıl iddia edilebilir? Belki de gelecek tasavvuru için çatının değil, geminin bir veya tek 

olduğu üzerinde durulmalıydı...  

Dönemsel olarak değişken, temel bileşenleri olarak çatışmacı özellik taşıyan eğitim politika ve 

uygulamaları ile birleştirici olunamamıştır. Örneğin bu ülkede millî eğitim adına politika izleyenler 

zaman zaman dinî ve kültürel değerleri tamamen yok saymışlardır. Öte yandan ‘Türk-İslâm’ sentezci 

bir eğitimden yana olanlar, lâikliği görmezden gelmek istemişlerdir. Bir başka örnek vermek gerekirse, 

özellikle antidemokratik dönemlerin yaşandığı darbe dönemlerinde Atatürkçülük bir ideoloji şeklinde 

yorumlanıp toplumsal zeminde geniş kabul gören bazı değerler dışlanmış veya irticai bir tehdit olarak 

görülmüştür. Oysa birlik, toplumsal bir uzlaşı sonunda ulaşılması gereken bir olgudur.    

Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, modern yüzyılda kültürel olarak yeniden 

inşa edilmek istenen Türk Milleti’nin ve yüzyıllarca bu milletin kültürel dinamiklerinden biri olarak 

görülen dinin, yani her üç kaynaktan fışkıran değerlerin uzlaştırılması veya kaynaştırılması pek 

düşünülmemiştir. Aksine milletin öz kaynaklarından yükselen tabii milliyetçilik bazı ideolojiler ile 

perdelenirken, milletin kültüründe derin izler bırakmış İslâmi değerler ile devletin kurucusu 

Atatürk’ün kaynağını Batıda gördüğü modern değerler çatıştırılmıştır. İzlenen eğitim politika ve 

uygulamaları ile Atatürk, millet ve din üzerinden bir uzlaşma yolu aranacağı yerde bu değerlerin 

ayrıştırıldığı ve eğitim yoluyla da bu ayrışmanın sürdürüldüğü görülmektedir. Oysa eğitimde millîlik 

vasfının temel özelliğini hedefleyen birlik ve bütünlük uzlaşısı, ortak kültüre dayalı bir ideale 

dayanmalıdır. Nedir ortak kültüre dayalı idealler? Bu idealler kimindir ve nasıl geliştirilmelidir? 

Elbette ortak idealler milletin idealleridir.  Nedir milletin ortak ideali? Çağdaş bir toplum olarak 

dünyadaki devletler arenasında yerini alabilmek...    

 Evvela bu ideal için temel değerler üzerinde bir uzlaşı sağlanmalıdır. Temel değerler nelerdir? 

Bu değerler milletin ortak kültürüdür. Bu kültür milleti oluşturur. Millet tanımında herhangi bir 

ideolojik arayışa girmeden rasyonel toplumun ortak kültürüne dayalı bir birliktelik aranmalıdır. Bu 

birliktelikler üzerinden bir millî eğitim tasavvuru geliştirilebilir ve uygulanabilir. Felsefî, soyolojik, 

kültürel, vb. sahalarda yapılan bilimsel araştırmalarla bu başarılabilir. Bu türden araştırmaların verileri 

ile eğitim kurumları vasıtasıyla toplumda arzu edilen fikrî ve hissî birlikteliği sağlayıcı ve toplumda 

bir millet olma şuurunu kazandırıcı nitelikte eğitimler verilebilir. Bu bilimsel görüş, Cumhuriyet 
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döneminde tüm kesimler tarafından kabul görmekle birlikte bilimsel olarak uygun araç ve yöntemler 

işe koşulmadığından farklı yaklaşım, politika ve uygulamalara yer verilmek zorunda kalınmıştır.  

Sonuç olarak Türkiye’de devletçi, aşırı merkeziyetçi, tekelci, tek tipçi ve zaman zaman da 

ideolojik tesirlerin altında bir millî eğitim uygulaması içine girilmiştir. Oysa Türkiye Cumhuriyeti, 

İmparatorluk mirasına konan bir ulus devlet olmakla birlikte demokratik, sosyal ve lâik bir devlet 

olarak tanımlanmıştır. Onun için bu tanıma uygun olarak demokratik ve bilimsel süreçlerin işletilmesi 

ile çatışmadan uzak, daha millî bir eğitim sistemi inşa edilebilir ve toplum mühendisliği anlayışından 

yakasını kurtarabilmiş ve kendi doğallığı içerisinde geliştirilmiş bir eğitim sisteminde millî eğitim 

idealini yakalamak mümkündür. 

Millîlikte Toplumsal Uzlaşı, Demokrasi ve Özgünlük 

Türk eğitim sistemine yön verenler, izledikleri eğitim politikalarının millî olduğunu iddia 

edebilir. Zaten eğitimin amaç, program, ders ve içerikleri söz konusu olduğunda hep yapılanlar, millî 

eğitim adına icra edilmiştir. Anayasal düzenlemelerden eğitimle ilgili yasa ve yönetmeliklere kadar, 

okul yapılanmalarından müfredat ve derslere kadar hep millîlik adına hareket edilmiştir. Ancak tüm 

bunlarda bir bütünlük veya felsefî bir amaç güdüldüğü söylenemez. Çünkü eğitim işlerine oldukça 

eklektik yaklaşılmıştır. Ayrıca siyasî beklentilerin aşırı yükü eğitim kurumunu doğal mecrasından 

çıkararak bir tür toplum mühendisliğine yaklaştırmıştır. Devletin ve devlete hâkim olan egemen 

ideolojilerin kuşatıcı yaklaşımları, eğitimin millîleşme sürecini sekteye uğratmıştır. Bunda devlet 

erkini elinde bulunduranların sorumluluğu daha fazladır. 

Modern dönemde eğitimin kamusal yönünü kimse inkâr edemez. Ancak eğitim, yalnız 

kamuya sıkıştırılacak kadar dar bir olgu da değildir. Eğitimin kamusal yönü, Cumhuriyet idaresine 

veya değerlerine sadakati sağlamaktır. Oysa siyasal bakımdan; eğitim sistemimiz, Cumhuriyete bile 

tam sadakati sağlayamamıştır. Ülkede insanlar şeriatçılar, ülkücüler, Marksistler, Atatürkçüler, 

sağcılar, solcular, lâikler, dinciler gibi birbirini dışlayıcı olmuştur. Hatta her bir grup kendi içinde millî 

meseleleri de aşacak şekilde millîlik amacı gütmüştür. Örneğin dinciler olarak bilinen çeşitli cemaat 

mensuplarının birbirlerine ve ülke meselelerine yaklaşımları ya da siyasal partilerinin birbirlerini millî 

olmamakla ithamları, millîlik sorununun ne kadar derin olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 

Millîlik, sadece Türk eğitim sisteminin değil, devleti de yakından ilgilendiren toplumsal bir 

sorundur. Bu sorunun çözümünde izlenecek yol, aslında bellidir. Nedir bu? Demokratikleşme... Ama 

nasıl? Bu, hem ülkenin her yönüyle demokratikleşmesi hem de bireylerin demokratik yaşam 

tarzlarıyla yakından ilgili olduğu kadar eğitim kurumu ve okulların demokratik yapısıyla da yakından 

ilgilidir. Demokrasiyi çok konuşmakla, okullarda demokrasi dersleri veya millî tarih, millî coğrafya 

gibi dersler vermekle bir ideal oluşturulamaz. Millî ideal, ancak demokratik ortamlarda filiz bulup 

yeşerebilir. Diğer türlüsü yapay, kısmî ve her zaman eksik kalacak ve birleştirici olmaktan uzak 

duracaktır. Millî ideal, şahıs ve ideolojilerin veya egemenlerin ideali değil, milletin ideali olmalıdır. 

Bu da ancak demokratik süreçlerin işletilmesi ve bilimsel araştırma verilerinin etkin kullanımı ile 

ortaya çıkacaktır.  Millî eğitim de bu süreçler üzerine inşa edilmek zorundadır. 

 Tarihi analizlerde görüldüğü üzere temel sorun, eğitimde millîlik konusunda ileri sürülen 

görüş, yasal düzenleme, program ve ders içeriklerinin yeterince demokratik zeminde ele 
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alınamayışıdır. Devlet adamlarının söylevlerinde görülen buyurgan dil, anayasal ve yasal metinlerde 

görülen üst aklın kuşatıcılığı, okul yapılanmaları, program ve derslerinde sıklıkla karşılaşılan iktidar 

eksenli çatışmalar, tam anlamıyla eğitimde sürekli, istikrarlı, kararlı ve planlı bir millî düşünceyi 

oluşturamamıştır. Bazı yaklaşımlar ve geçmiş dönemlerde ileri sürüldüğü gibi eğitimde millî olmak, 

yalnızca Türkçü, Atatürkçü, lâik, hümanist, dinî bir eğitim vermek değildir. Bunlardan bir kaçının 

karşımı da olamaz. Millî eğitim, milletle ilintili olmakla birlikte özgünlük demektir. Bu özgünlüğü 

yakalamak için de otoriter, totaliter değil; her alanda olduğu gibi eğitimin tüm kılcal damarlarına 

varıncaya kadar demokratik süreçlerin hayata hâkim kılınması kaçınılmazdır. Bunun için, öncelikle 

millette yaşayan özelliklerin tespiti ile işe başlanmalı ve eğitim prensiplerinin de buna uygun inşa 

süreci işletilmelidir. Buradan millî eğitimin bir süreç olduğu, ama bunun kökenlerinden bağımsız bir 

süreç olmadığı da hiç bir zaman unutulmamalıdır.  
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ÖZET 

Robotiğin Fen bilgisi öğretim programının ayrılmaz bir parçası olması artık bir gerekliliktir (Çavaş, 

2005). Fen eğitiminde robot tasarımının, robot takımları kurulup yarışmalar düzenlemenin öğrencilerin yaparak 

yaşayarak deneyimler kazanması ve teknolojiyi kullanma düzeylerinin artması açısından çok olumlu 

etkileri bulunmaktadır (Koç, 2013). Amerika, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde robotiğin eğitimde kullanımı 

1990’lı yılların sonlarında başlamıştır. Ancak Türkiye’deki eğitimde kullanımı göz önüne alındığında robotik 

Türkiye için yeni bir yaklaşımdır. Robotiğin eğitimde kullanımı Türkiye’de daha çok özel okullarda yapılan 

projeler ve düzenlenen kulüp faaliyetlerinden oluşmakta olup, robot teknolojisi uygulamaları henüz gelişmiş 

seviyede değildir. Bu durumun ortaya çıkmasında robotların tasarlanmasının masraflı olmasının yanında diğer 

önemli neden de robotik çalışmaların öğretmen eğitimin en önemli basamağı olan hizmet-öncesi dönemde eğitim 

fakültelerinde ders programların da yer almaması gösterilebilir. Öğretmenler daha önceden bilgi ve beceri sahibi 

olmadıkları, aşina olamadıkları bir yaklaşımı sınıfa uygulamaktan kaçınırlar (Aras, 2009). Bu nedenle özellikle 

fen bilgisi öğretmen adaylarının robotik çalışmalar hakkında bilgi düzeyi ve inanışları oldukça önemlidir. Bu 

bağlamda bu araştırmanın amacı robotik uygulamaların oldukça az kullanıldığı ülkemizde fen bilgisi öğretmen 

adaylarının gelişen teknoloji karşısında robotik uygulamalar hakkında bilgi ve inanışlarını ortaya çıkarmaktır. Bu 

amaca yönelik olarak araştırmada şu sorula cevap araştırılmıştır; 1)Fen bilgisi öğretmen adaylarının robotik 

uygulamalar hakkındaki düşünceleri nelerdir? ve 2) Fen bilgisi öğretmen adaylarının robotik yaklaşıma dayalı 

fen bilgisi öğretimi hakkındaki düşünceleri nelerdir? 

Anahtar Kelimeler: Fen bilgisi Öğretmen Adayları, Robotik Teknoloji, Öğretim Materyali 

Bu çalışma TÜBİTAK 2209-A 2018/1 çağrısı kapsamında üniversite öğrencileri araştırma projemden 

alıntıdır.  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1348 

PROBLEM TANIMI 

Günümüzde derslerde eğitim teknolojilerinin kullanılması derslerdeki verimi artırmaktadır. 

Ayrıca eğitimde robot teknolojilerinin kullanımı ve diğer disiplinlerle entegrasyonu da önem 

kazanmaktadır (Çayır, 2010). Fen ve Teknoloji eğitiminde teknoloji tabanlı Robotik yaklaşım yeni bir 

yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında dünyadaki uygulamalar göz önüne alındığında çok da 

yeni bir yaklaşım olmadığı görülmektedir. Türkiye’de robotik üzerine yapılan çalışmalara 

bakıldığında, robotiğin eğitimde kullanımının oldukça az olduğu görülmektedir (Koç, 2012). 

Robotiğin eğitimde kullanımı Türkiye’de daha çok özel okullarda yapılan projeler ve düzenlenen 

kulüp faaliyetlerinden oluşmakta olup, robot teknolojisi uygulamaları henüz gelişmiş seviyede değildir 

(Tavukçu, 2008). Gerekli eğitimsel ve teknik donanımların olmayışı robotik uygulamalarının yeterince 

gerçekleştirilememesinin en büyük sebeplerindendir. Ayrıca robotların tasarlanmasının masraflı 

olması da kimi problemleri beraberinde getirmektedir. Ancak tasarlanan robotlar sayesinde 

öğrencilerin kazanacakları tecrübeler düşünüldüğünde bu robotların eşsizliği bir kez daha 

anlaşılacaktır (Koç, 2013). 

Diğer önemli sebep ise robotik çalışmaların öğretmen eğitimin en önemli basamağı olan 

hizmet-öncesi döneme de eğitim fakültelerinde ders programların da yer almamasıdır. Öğretmenler 

daha önceden bilgi ve beceri sahibi olmadıkları bir yaklaşımı sınıfa uygulamakta da her zaman 

kaçınırlar (Aras, 2009). Bu neden özellikle fen bilgisi öğretmen adaylarının robotik çalışmalar 

hakkında bilgi düzeyi ve inanışları oldukça önemlidir. 

Bu konu kapsamında ilköğretim fen bilgisi öğretmeni adaylarının eğiti robotik uygulamaları 

hakkındaki düşünceleri ve bakış açıları ne yöndedir. 

Çalışmanın Amacı 

Okullar da robotik uygulamaların oldukça az kullanıldığı ülkemizde Fen bilgisi öğretmen 

adaylarının gelişen teknoloji karşısında robotik uygulamalar hakkında bilinçli hale getirme ve bu 

kapsamda düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. 

Araştırma Soruları: 

1. Fen bilgisi öğretmen adaylarının robotik teknoloji hakkındaki düşünceleri nelerdir? 

2. Fen bilgisi öğretmen adaylarının robotik teknolojinin öğretim materyali olarak 

sınıflarda kullanımı hakkındaki düşünceleri nelerdir? 

KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER 

Var olan durumu tanımlayacağımızda araştırma yöntemi olarak betimsel araştırma 

yöntemlerinden Özel Durum çalışması kullanılmıştır. (Çepni, 2005).  

Araştırmanın birinci sorusuna cevap aramak için Okkesim (2014) tarafından hazırlanmış 

‘’Robotik Test’’ uygulanmıştır. Araştırmanın ikinci sorusuna cevap aramak için ise araştırmacı 

tarafından oluşturulmuş olan açık uçlu sorulardan meydan gelen  ‘’Robotik Fen Öğretimi Formu’’ 
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uygulanmıştır. Uygulanmış olan robotik fen öğretimi formunda verimli sonuçlara ulaşmak için 

sorulmuş olan sorular sade ve her öğretmen adayı tarafından rahatça anlaşılacak biçimde 

hazırlanmıştır.  

Robot ve fen bilgisi öğretimini konu alan bu sorular çerçevesinde oluşturulmuş robotik fen 

öğretimi formu 2017-2018 eğitim öğretim Bahar dönemi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim 

fakültesinde öğrenim gören fen bilgisi öğretmenliği 2, 3 ve 4. sınıfların katılımlarıyla yürütülmüştür. 

Bu kapsamda 1. Sınıfları kullanmamamızın sebebi; öğretim ilke ve yöntemleri, Fen öğretimi 

uygulamaları gibi dersleri almadıkları için daha verimli ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak amacıyla bu 

çalışmanın dışında tutulmuştur. 

Öğretmen adaylarına uygulayacağımız testlerden elde edilen sonuçların veri analizini SPSS 

programı tarafından gerçekleştirerek yüzde ve frekans şeklinde doğru ve hatasız sonuçlara ulaşılmıştır. 

Veri toplama: 

Veri toplama aracı olarak ilk Okkesim (2014) tarafından hazırlanmış “Robotik Test” 

kullanılmıştır. Kullanılan “Robotik test” orijinal hali Riberio (2006) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Anketin Türkçeye çevirisi ve uyarlanması Koç-Şenol (2012) tarafından yapılmıştır. Anket yapı 

geçerliliği ve güvenirlilik kat sayılarının belirlenmesi için önceden 80 ilköğretim öğrencisine 

uygulanmış ve anketin güvenirliliği α =0.79 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca yapılan pilot çalışma 

sonucunda elde edilen faktör analizi sonuçlarına göre anketten madde çıkarılmasına gerek olmadığı 

görülmüş ve anket çalışma grubu seviyesine uygun hale getirilmiştir. Anket, öğrencilerin robotikle 

tanışmadan önce ön duygu ve düşüncelerini belirlemeye yöneliktir ve 23 sorudan oluşmaktadır. 

Anketin içinde likert tipi sorular olmakla birlikte, açık ve kapalı uçlu sorulara da yer verilmiştir. 

Anketin en son kısmında öğrencilerden yapılacak aktiviteler hakkında neler hayal ettiklerini, duygu ve 

düşüncelerini yazmaları istenmiştir. 

İkinci veri toplama aracı ise araştırmacı tarafından hazırlanan ‘’Robotik Fen Öğretimi Formu” 

kullanılmıştır. Bu formda açık uçlu sorular yer verilmiştir. 

Veri analizi: 

Bu araştırmada uygulamadan elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak hatasız ve doğru 

analizler yapılaması hedeflenmiştir. 

ÇALIŞMA AŞAMALARI: 

Aşama: Hazırlık 

Okkesim (2014) tarafından hazırlanmış olan ‘’Robotik Test’’  çoğaltılmıştır. 

Aşama: Pilot uygulaması: 

Seçilen öğrencilere ‘’Robotik Test’’ in pilot uygulaması yapılmış, anketten bazı sorular 

çıkartılarak soru sayısı 20 ye düşürülmüş ve ankette düzenlemeler yapılarak uygun hale getirilmiştir. 
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Aşama:  Robotik Fen Uygulamaları Düşünce Formunun Hazırlanması ve Çoğaltılması 

Robotik yaklaşıma dayalı fen öğretimi hakkında öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek 

için; 

Bu konuda alan taraması yapılmış ve ilgili ölçme araçları tespit edilmiştir. 

Bu ölçme araçlarından esinlenerek açık uçlu sorulardan oluşan form oluşturulmuştur. 

Formun geçerliliği için robotik yaklaşımda eğitim çalışmaları olan uzmanların görüşleri 

alınmıştır. 

Geri dönütler sonucunda forma son şekil verilmiştir. 

Aşama: Örneklemin Belirlenmesi 

Bu aşamada gönüllülük esasına göre 2, 3 ve 4. Sınıfta öğrenim gören fen bilgisi öğretmen 

adayları (3x30=90) ile belirlenmiştir. 

Tablo-1: Uygulanan anketin sınıflarda kız ve erkek öğretmen adaylarına göre dağılımı ve toplamı: 

Sınıflar Kız Erkek Toplam 

2. Sınıf 8 2 10 

3. Sınıf 37 13 50 

4. Sınıf 19 11 30 

Toplam 64 26 90 

 

Aşama: Uygulama 

İlk önce üç ayrı sınıfta öğrenim gören toplam 90 kişilik gruba ‘’Robotik Test’’  uygulanmış ve 

bir hafta sonra ise robotik yaklaşıma dayalı ‘’Robotik Fen Öğretim Formu’’ formu uygulanmıştır. 

Aşama: Değerlendirme Aşaması 

Elde edilen verilerin SPSS yardımı ile analizi yapılarak gerekli sonuç elde edilmiş bu 

doğrultuda ve önerilerde bulunulmuş. Sonrasında yüzde ve frekans şeklinde rapor haline getirilmiştir. 

Tüm bu süreç boyunca elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

BULGULAR 

Tablo-2: Öğretmen adaylarının robot kullanımı ve yapımı ile ilgili deneyimi:  

Soru No İfadeler Evet Hayır 

    f % f % 

1. Hiç robot kullandınız mı? 29 32,2 61 67,8 

2. Hiç robot yaptınız mı?              14 15,5 76 84,5 

3. Nerde bir robot kullandın? 14 15,5 14 15,5 

4. Nerde bir robot yaptın? 0 0 13 14,4 
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Tablo 2 de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu (%67,8)  robot 

kullanmamış ve %84’ü robot yapmamıştır. 

Tablodan elde ettiğimiz verilere göre fen bilgisi öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun  

robotlarla bir deneyimi olmamıştır. 

Tablo-3: Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanma süresi: 

Soru 

No 

İfadeler Hiç çalışmadım Bu yıl Geçen yıl 2 yıl veya 

daha önce 

  f % f % f % f % 

5. İlk kez bir bilgisayarla ne zaman 

çalıştın? 

0 0 14 15,5 3 3,3 73 81,1 

6. Okulda ne sıklıkla bilgisayar 

kullanıyorsun? 

6 6,6 8 8,8 5 5,5 25 27,7 

7. Evde ne sıklıkla bilgisayar 

kullanıyorsun? 

13   14,4 6 6,6 3 3,3 18 20 

 

Tablo 3degörüldüğü gibi fen bilgisi öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunu(%81,1) 

bilgisayarla 2yıl veya daha öncetanışmış; %32’si evde ve %41’i okulda bilgisayar kullanmıştır. 

Tablo-4: Öğretmen adaylarını çeşitli bilgisayar programlarıyla ilgili düşünceleri: 

Soru 

No 

İfadeler Kolay Kararsızım Kısmen Zor 

    f % f % f % 

8. Bilgisayar kullanımı için ne düşünüyorsunuz? 67 74 20 22,2 3 3,3 

9. Çeşitli bilgisayar programlarının kullanımı için ne 

düşünüyorsunuz?  

47 52,2 38 42,2 5 5,5 

10. Bilgisayar oyunları için ne düşünüyorsunuz? 56 62,2 26 28,8 8 8,8 

11. Bilgisayarda grafik ve tablo çizme hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

54 59,9 31 34,4 5 5,5 

 

Tablo 4 de görüldüğü gibi fen bilgisi öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu (%52,2) çeşitli 

bilgisayar programlarını kolay bulmuştur. %74’ ü bilgisayar kullanımı için kolay, %59,9’ u 

bilgisayarda grafik tablo çizmenin kolay olduğunu söylemiştir. 

Tablo-5: Öğretmen adaylarını çeşitli bilgisayar programlarını nerde öğrendiği ilgili düşünceleri: 

Soru No İfadeler Öğrenmedi

m 

Okulda 

öğrendim 

Evde 

öğrendim 

Başka bir 

yerde 

öğrendim 

    f % f % f % f % 

12. Çeşitli bilgisayar programlarını 

nerde öğrendin? 

3 3,3 67 74,4 15 16,6 5 5,5 

13. Bilgisayarda grafik veya tablo 

çizmeyi nerde öğrendin? 

3 3,3 77 85,5 5 5,5 5 5,5 

 

Tablo 5 de görüldüğü gibi fen bilgisi öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu (%74,4) çeşitli 

bilgisayar programlarını okulda öğrenmiştir. %85’ i bilgisayarda grafik tablo çizmeyi okulda 

öğrenmiştir. 
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Tablo-6: Öğretmen adaylarının robotlar hakkında düşünceleri: 

 
Tablo 6 da görüldüğü gibi fen bilgisi öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu (%54,4) 

robotların kullanımı için kararsız kalmıştır. %67,7’si robot yapımı hakkında, %48,8’i robotların 

programlanması hakkında kararsız kalmıştır. 

Tablo- 7: Öğretmen adaylarının fen eğitiminde robot kullanımına karşı tutumu: 

Soru 

No 

İfadeler Evet Hayır 

    f % f % 

17. Robotların kullanıldığı sınıfların olmasını ister misiniz? 71 78,8 19 21,2 

18. Fen Bilgisi ve diğer dersleri öğrenmek için bilgisayar ve 

robotlar kullanmak ister misiniz?  

75 83,3 15 16,7 

19. Fen bilgisi ve diğer dersleri robotları ve bilgisayarları 

kullanarak öğretebileceğini düşünüyor musun? 

75 83,3 15 16,7 

20. Bir robot ile çalışabileceğini düşünüyor musun? 65 72,2 25 27,8 

 

Tablo 7 de görüldüğü gibi fen bilgisi öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu (%78,8) 

robotların kullanıldığı sınıfların olmasını istemiştir. %84,4’ ü fen bilgisi ve diğer dersleri öğrenmek 

için, %83,3’ ü ise öğretmek için robotları kullanmak istemiştir. Öğretmen adaylarımızın %72,2’ si 

ilerde bir robot ile çalışabileceğini düşünmüştür. 

Tablo-8: Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘’Robotik Fen Öğretimi  Formu‘’ hakkındaki düşünceleri: 

Sorular Cevap  Genel Düşünceler

  

 

 

Fen eğitiminde STEM ve  

robotik teknoloji uygulamalarını 

hiç duydunuz mu? 

Evet duydum. Hayır duymadım. Öğretmen adaylarından elde 

ettiğimiz genel cevaplar 

STEM ve robotik teknolojiyle 

karşılaşmadım. 

STEM ve robotik teknolojiyle 

materyal tasarımı dersinde 

karşılaştım yönünde olmuştur. 

f % f % 

26 28,8 64 71,1 

 

Daha önce hiç robotlarla 

karşılaştınız mı ve deneyim 

sahibi oldunuz mu? (Mutfak 

robotu bir robot değildir.) 

Evet karşılaştım. Hayır 

karşılaşmadım. 

Öğretmen adaylarından alınan 

genel cevaplar robotlarla 

karşılaşmadım, deneyimim 

olmadı. Robotlarla projeler ve 

sergiler kapsamında 

karşılaştım olmuştur.  

f % f % 

29 32,2 61 67.8 

  

Soru 

No 

İfadeler Kolay Kararsızım Kısmen zor 

  f % f % f % 

14 Robotların kullanımı için ne 

düşünüyorsunuz? 

20 22,1 49 54,4 21 23,2 

15. Robot yapımı hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

11 12,1 61 67,7 18 19,2 

16. Robotların programlanması için  ne 

düşünüyorsunuz? 

13 14,3 44 48,8 33 36,5 
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  Robotik teknolojiyi kullanma 

konusunda kendinizi yeterli 

görüyor musunuz neden? 

Evet görüyorum. Hayır görmüyorum Öğretmen adaylarından 

gelen genel cevaplarda 

robotik teknolojiyle 

karşılaşmadığım ve bilgi 

sahibi olmadığım için 

kendimi yeterli 

görmüyorum. Robotik 

teknolojiyle ilgilenirsem 

kendimi yeterli seviyeye 

ulaştırabilirim. Materyal 

tasarımı dersinde STEM 

eğitimi aldığım için kendimi 

yeterli görüyorum 

olmuştur. 

f % f % 

25 27,7 65 72,2 

 

 

 

Sınıfınızda robotik teknolojiyi 

kullanmak ister misiniz neden? 

Evet kullanmak 

isterim. 

Hayır kullanmak 

istemem. 

Öğretmen adaylarında alınan 

genel cevaplarda robotik 

teknoloji hakkında bilgi ve 

beceri sahibi olunması 

durumunda sınıflarında 

robotik teknolojinin 

kullanımının bir avantaj ve 

farklı bir metot olarak 

öğrencilerin ilgisini çekeceği.  

Robotik teknoloji hakkında 

beceri sahibi olmadığım için 

sınıfta kullanmaktan 

çekinileceği cevapları yer 

almıştır. 

f % f % 

71 78,8 19 21,1 

 

 

 

 

 

Fen eğitiminde  robotik 

teknolojiyle erken karşılaşmak  

ister misiniz  neden? 

 

Evet isterim. Hayır istemem. Öğretmen adaylarının genel 

cevapları robotik teknolojinin 

yeni bir yaklaşım olduğu ve 

öğretmen adaylarının robotik 

teknolojiyle erken tanışmaları 

ve beceri kazanarak bu 

yaklaşımı ilerletmeleri, 

öğretmen adaylarına ve fen 

eğitimine yarar sağlayacağı 

bu bağlamda ise fen okur 

yazarlığının gelişmesinde 

olumlu bir yol izleyeceği 

yönünde olmuştur. 

 Robotik teknolojinin 

kullanımının derslerde fazla 

zaman alacağı için zaman 

sıkıntısına yol açabileceği 

yönünde cevaplar verilmiştir. 

f % f % 

75 84,4 15 16,7 

 

Tablo 8 dikkate alındığında öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu (%71,1) robotik 

teknolojiyi hakkında bilgi sahibi olmamıştır ve büyük çoğunluğu (%67,8) robotik teknolojiyle 

karşılaşmamışlardır. 

Öğretmen adaylarını büyük çoğunluğu(%72,2) robotik teknoloji hakkında bilgi ve beceri 

sahibi olmadıkları için kendilerini yetersiz görmüşlerdir. 

Elde ettiğimiz verilere göre öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu (%78,8) robotik 

teknolojiyle karşılaşmamasına rağmen robotik teknoloji hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaları 

durumunda robotik teknolojiyi sınıflarında kullanmanın yarar sağlayacağını söylemişlerdir. Bu 
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bağlamda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu (%84,4) fen eğitiminde robotik teknolojinin yeni bir 

yaklaşım olarak karşılarına çıktığı ve bu yaklaşımla erken tanışmaları sonucunda fen eğitimine yarar 

sağlayacağı ve fen okur yazarlığı düzeyini arttıracağı cevabını vermişlerdir. 

SONUÇ 

Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre,  

Fen bilgisi öğretmen adaylarının çoğunluğunu robotlar ile etkileşim içinde bulunmamıştır. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının bir çoğunun bilgisayar kullanma süreleri ise iki saatten fazla 

olduğu ortaya çıkmıştır.  

Fen bilgisi öğretmen adayları bilgisayar kullanımı ve çeşitli bilgisayar programlarına karşı 

olumlu tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. 

Adayların  büyük çoğunluğunun bu programları okulda öğrendikleri ortay çıkarılmıştır. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu bilgisayar ve bilgisayar programları ile 

etkileşim içerisinde olmasına rağmen robotik teknoloji destekli aktivitelerigelecek sınıflarında 

uygulama konusunda kararsız oldukları belirlenmiştir.  

Robotik teknoloji sınıflarında uygulama konusundakararsızlığın sebebinin uygulamada 

yaşayacakları  zorluklardan kaynaklanacağı tespit edilmiştir.  

Diğer taraftan robotik teknoloji ile yapılan aktivitelere katılmakta kararsız yada 

zorlanacaklarını düşünen öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu gelecekteki sınıflarında robotik 

teknoloji ile çalışma ve fen bilgisi derslerinde robotik teknolojiyi kullanmaya karşı pozitif bir tutuma 

sahip oldukları belirlenmiştir. 

ÖNERİLER 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; 

 Özellikle eğitim fakültelerindeki eğitim-öğretim programına STEM, Robotik teknoloji ve 

kodlama derslerinin eklenmesi önerilmektedir.  

Robotik teknoloji ile işlenen derslerde öğrenciler arası etkileşimin ve fikir alış-verişinin 

artacağından dolayı özellikle özel öğretim  yöntemleri, teknoloji ve toplum, fen laboratuvarı 

uygulamaları ve materyal tasarımı  derslerinde bu tür uygulamalara yer verilmelidir.   

Fen bilgisi öğretmen adaylarının robotik teknoloji ve STEM eğitimine  bakış açılarının olumlu 

yönde daha da ilerlemesi için eğitim fakültelerinde gerekli altyapıların ve imkanların sunulması 

gerekmektedir. 

Üniversite öğrencilerini proje çalışmalarına teşvik eden BİDEB 2209 A gibi programların 

yanında öğrencilerin STEM ve Robotik çalışmalara yönlendiren BiDEB programları oluşturulabilir. 
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Gerekli projeler, programlar ve uygulamalarla fen bilgisi öğretmen adaylarının robotik 

teknoloji ile 1. sınıf gibi erken bir zamanda tanışması için fakülte bünyesinde panel ve 

seminerleroluşturabilir. 

Bu öneriler ile bu konudaki eksikliğin ortadan kalkacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Teknik olarak iki veya daha fazla bilgisayarın belirli bir sistem içinde birbirine bağlanması ile 

oluşturulan bilgisayar ağına yerel ağ denmekte olup farklı sistemlere ait birden fazla bilgisayarın veya yerel bilgi 

ağlarının birbirine bağlanmasından oluşan bütüne internet adı verilmektedir. İnternet üzerinde oluşturulmuş 

milyarlarca web sayfası ve bu sayfalarda çok fazla sayıda içerik bulunmakta ve bunlara kolayca erişim 

sağlanabilmektedir. Kontrolsüz bir şekilde artan bu kadar çok içeriğe sahip internete kolay erişim sağlayan 

ortaokul öğrencileri için internetin anlamını araştırmak ve bir anlamda internetin yaşamlarındaki yerini tespit 

etmek önemlidir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, internete yönelik ortaokul öğrencilerinin geliştirdikleri 

metaforların ve internet kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Öğrencilerin metafor üretimleri ile 

internete ilişkin algıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Olgu bilim (fenomoloji) deseninde yapılan araştırmanın 

çalışma grubunu Bartın İli merkezinde yer alan iki farklı ortaokulda öğrenim gören 103 öğrenci oluşturmuştur. 

Araştırmanın verilerinin toplanmasında; demografik bilgi formu, etkinlik (“İnternet … gibidir.” ifadesi ve bu 

metaforun konusu ile kaynağını belirtebilecekleri gerekçeyi sorgulayan “Çünkü …” ifadesi etkinliği) formu ve 

yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yönteminin kullanılması 

tercih edilmiştir. Elde edilen veriler frekans tabloları ile sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırmada, öğrencilerin 

interneti (su ve ekmek gibi) vazgeçilmez bir araç olarak tanımladıkları, oyun ve bilgi edinme aracı olarak 

önemsedikleri ve hatta arkadaş olarak tanımlamaları önemli bulgular olarak ortaya çıkmıştır. Araştırma sonunda 

bir bilgiye erişim aracı olarak internetin doğru kullanımına yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İnternet, sosyal bilgiler, metafor, ortaokul. 

Examining Secondary School Students’ Metaphors and Opinions Towards Internet 

ABSTRACT 

Technically, the computer network formed by the connection of two or more computers to each other 

within a certain system is called local network and the connection of more than one computer or local 

information networks belonging to different systems is called the internet. There are billions of web pages on 

internet and a lot of content on these pages. It is easy to access to these pages and content. It is important to 

identify the meaning of internet and its importance for secondary school students who can easily access internet 

where there is a large amount of content increasing at an uncontrolled way. In this context, the purpose of this 

study was to examine the metaphors that secondary school students developed towards internet and their ideas 

about using internet. The metaphors aimed at revealing students’ perceptions of internet. The study was designed 

as a phenomenological study and study group involved 103 students studying at two different secondary schools 

in Bartın. In collecting the data for the study, demographic information form, activity form (two activities, in 

which students complete two sentences; the first one being: “internet is like…” expression and the second one 

being: “because….” expression) and semi-structured interview form were used. Descriptive analysis was used to 

analyse the data. Collected data were then shown in frequency tables and interpreted. The findings revealed that 

students defined internet as an indispensable part of their lives (like water and bread), that they attach importance 

to it as a tool for playing games and learning things and even defined it as a friend. At the end of the study, 

suggestions were made towards using internet properly as a tool to access knowledge.  

Keywords: Internet, social studies, metaphor, secondary school. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde bireyler dijitalleşen bir dünyanın içine doğmakta ve dijitalleşmeyle birlikte 

büyümektedir. Hatta çocuklar toplumun bir parçası olmadan önce; dijital dünyanın bir bireyi olmakta, 

konuşmayı öğrenmeden bu dünya ile tanışmaktadır. Çağımızın çocukları bilgisayar ve internetle 

büyüyen bir nesildir (Prensky, 2001, 1). Dijital çağın çocukları, öğrenmeleriyle, oyunlarıyla, 

çalışmalarıyla ve eğlenmeleriyle bundan önceki nesillerden, hatta ebeveynlerinden çok farklıdır. 

Dijital medya ve teknoloji sosyalleşmelerini ve günlük hayatlarını etkilemekle birlikte yaşamlarında 

vazgeçemedikleri bir yer tutmaktadır (Oblnger ve Oblinger, 2005, 8). Hayatlarının vazgeçilmezine 

dönüşen bu teknoloji bireylerin ve toplumların yaşamını da şekillendirmektedir.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve dijital dünyanın bir yansıması olan internet, 

tüm yaşam alanlarında köklü değişimlere neden olmaktadır. Günümüzde, internetin geniş bir 

kullanım alanına sahip olması ve hızlı büyümesi kullanıcı sayısında artışa sebep olmaktadır. 

Bu artış, çevrimiçi bankacılık, sanal üniversiteler, 7/24 alışveriş, iş bulma, üreticiden 

tüketiciye doğrudan dağıtım, kişiye özel hizmet ve ürünler gibi sunulan hizmetleri de 

etkilemekte ve geliştirmektedir (Barutçugil, 2002, 23). Ayrıca, kişiler kendi yeteneklerini de 

internet sayesinde geliştirebilmekte ve bunları çok sayıda kişiyle paylaşabilmektedir. Bu 

yüzden internet, sadece bir öğrenme ara yüzü değil, aynı zamanda çok iyi bir iletişim ve 

değerlendirme aracıdır (Chen, Yu ve Chang, 2007). İnternetin kullanım alanları da sürekli 

gelişmekte ve her geçen gün yeni kullanım amaçları ortaya çıkmaktadır. 

Günümüzde bilgiye kolay, ucuz, sınır tanımadan ve hızlı bir şekilde ulaşmanın en 

etkili yolu internettir. İnternet ve bu teknolojinin kullanımının artmasıyla dünya üzerinde 

bulunan 

bütün bilgisayarlar model ve marka farkı olmaksızın istenilen her yerden iletişim, 

haberleşme ve eğitim için bu ağı kullanılabilmektedirler (Yalın, 2004). İnternetin kullanım 

amaçlarına yönelik yapılan araştırmalarda internetin çoğunlukla, iletişim, eğlence, eğitim, 

oyun, müzik, sohbet ve sosyal amaçlı olarak kullanıldığı görülmüştür (Huang, 2008, 115). 

Ülkemizde de yapılan araştırmalarda interneti kullanmaya yönelik bulgular benzer özellikleri 

taşımaktadır (Tekinarslan, 2007). Bunun yanında internet bağımlılığı gibi özellikle de 

çocukları ve gençleri olumsuz etkileyen sonuçlar da günümüzün önemli sorunları arasına 

girmiştir. 

İnternet üzerinde oluşturulmuş milyarlarca web sayfası ve bu sayfalarda çok fazla sayıda 

içerik bulunmakta ve bunlara kolayca erişim sağlanabilmektedir. Kontrolsüz bir şekilde artan bu kadar 

çok içeriğe sahip internete kolay erişim sağlayan ortaokul öğrencileri için internetin anlamını 

araştırmak ve bir anlamda internetin yaşamlarındaki yerini tespit etmek önemlidir. Bu çalışmada Z 

kuşağı olarak adlandırılabilecek ortaokul öğrencilerinin internet algılarının ortaya çıkarılmasında 

metafor ve görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Bir şeyi başka bir şeye benzeterek anlatma sanatı olarak 

tanımlanan metafor (Nikitina ve Furuoka, 2008, 194) aslında benzetme ile ilgili bir dil sanatı (teşbih) 

olarak da tanımlanabilir. Karmaşık olguların keşfedilmesinde sıklıkla tercih edilen bir araştırma 

yöntemi olarak kullanılan metafor, karmaşık ve çok yönlü doğası itibariyle araştırılan olguya 
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ilişkin zengin veri sağlayarak (Fırat, Yurdakul ve Ersoy, 2014, 70) zihinsel şemalardaki 

olguların keşfedilmesine imkan sağlar. Bu bağlamda araştırmanın amacı, internete yönelik ortaokul 

öğrencilerinin geliştirdikleri metaforların ve internet kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Deseni 

Çalışma nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim (fenomoloji) yöntemi ile yapılmıştır. 

Nitel araştırmaların öne çıkan en önemli özelliklerinden birisi dış faktörlerin müdahalelerinden uzak 

bir çevrede oluşan, olgu, vaka ya da davranışlar etrafında odaklanarak araştırmaların devam ettirilmesi 

yani eylemlerin oluştuğu kendi doğal ortamında incelenebilmesidir (Frankel ve Wallen, 2006). Olgu 

bilim (fenomoloji) yöntemi ise, farkına vardığımız halde anlamını tam manasıyla bilemediğimiz, 

yaşadığımız dünyanın içindeki olayları, deneyimleri, algıları, kavramları, durum ve yönelimleri 

araştırmaya olanak sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Öğrencilerin internete yönelik algı ve 

görüşlerinin derinlemesine analizi ve yorumlanması için bu yöntemin kullanılması tercih edilmiştir. 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme çeşitlerinden ölçüt 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunun oluşturulmasında gönüllü olma, interneti günlük 

yaşamında yoğun olarak kullanma, ortaokul 5, 6, 7 veya 8. sınıf öğrencisi olma ölçütleri kullanılmıştır. 

Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunu, Bartın İli merkezindeki iki farklı ortaokulda 2018-2019 

eğitim öğretim yılında öğrenim gören 54’ü kız, 49’u erkek olmak üzere toplam 103 öğrenci 

oluşturmuştur. Bu öğrencilerden 21’i 5. sınıf, 26’sı 6. sınıf, 27’si 7. sınıf ve 29’u 8. sınıfta öğrenim 

görmektedir. 

2.3. Veri Toplama Aracı ve Uygulama 

Araştırmanın verilerinin toplanmasında; demografik bilgi formu, etkinlik (“İnternet … 

gibidir.” ifadesi ve bu metaforun konusu ile kaynağını belirtebilecekleri gerekçeyi sorgulayan “Çünkü 

…” ifadesi etkinliği) formu, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Demografik bilgi 

formunda cinsiyeti ve sınıfı bilgisine yer verilmiştir. Görüşme formunda ise araştırmanın amacı 

doğrultusunda altı açık uçlu soru yer almıştır. İki farklı sınıfta, araştırmacı tarafından uygulama 

yapılmış, uygulamaya ilişkin kısa açıklamalar yapıldıktan sonra öğrencilerin görüşlerini yazılı olarak 

sunmaları istenilmiştir. Uygulama birer ders saatinden toplamda iki ders saatinde tamamlanmıştır.    

2.4. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmış, elde edilen bulgular frekans tabloları 

ile sunulmuştur. Bu analiz türünde amaç, elde edilen verilerin ışığında ulaşılan bulguları düzenleyerek 

ve yorumlayarak okuyucuya sunabilmektir (Büyüköztürk vd., 2008). Tabloların oluşturulmasında 

öğrencilerin verdikleri cevaplardan yola çıkılarak kategoriler oluşturulmuş ve bu kategorilere ilişkin 

frekanslar sunulmuştur. Bunun yanında öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplardan birebir 

alıntılara bulgular bölümünde yer verilerek yorumlar yapılmıştır. Öğrenci cevapları cinsiyetleri ve sıra 
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numaraları esas alınarak kodlanmış (K1, K2,…, E1, E2, … gibi) ve örnek olarak bulgular bölümünde 

sunulmuştur. Verilerin sınıf değişkenine göre farklılaşmadığı, öğrencilerin benzer cevaplar verdiği 

tespit edilmiş ve bu nedenle veriler sorulara göre tasnif edilmiş ve genel olarak analiz edilerek 

yorumlanmıştır. Bazı sorularda cinsiyete göre farklılaşmalar tespit edilmiş ve farklılaşmalar ilgili 

sorulara ilişkin yorumlarda belirtilmiştir. 

3. BULGU VE YORUMLAR 

3.1. İnternet Kavramına İlişkin Metaforlar 

İnternet kavramına ilişkin ortaokul öğrencilerinin geliştirdikleri metaforlar “bilgi”, “hayat”, 

“eğlence” ve diğer kategorilerine ayrılmış ve kategorilere göre bu bölümde sunulmuştur. Ortaokul 

öğrencilerinin internet kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlardan bilgi kategorisine ilişkin 

frekanslar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: İnternet kavramına yönelik “bilgi” kategorisine ilişkin cevapların dağılımı 

Kategori Alt kategori Frekans 

Bilgi 

İkinci öğretmen 18 

Bilgi 13 

Kitap 9 

Akıl küpü 7 

Araştırma 5 

Kütüphane 4 

Haber 3 

Sözlük 3 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, ortaokul öğrencilerinin internet kavramına yönelik “bilgi” 

kategorisinde geliştirdikleri metaforlar sırasıyla ikinci öğretmen (18), bilgi (13), kitap (9), akıl küpü 

(7), araştırma (5), kütüphane (4), haber (3) ve sözlük (3)tür. Öğrencilerin geliştirdikleri bu metaforlar 

genel olarak incelendiğinde; interneti okul dışında ödev yapmak, anlamadıkları konulara yönelik bilgi 

edinmek, yeni bir konuyu araştırmak, bilmedikleri kelimelerin anlamlarını öğrenmek gibi amaçlarla 

kullandıkları söylenebilir. Bir anlamda öğrencilerin internetten hem bir ikinci öğretmen gibi hem de 

bir kütüphane gibi faydalandıkları iddia edilebilir. Öğrencilerin akıl küpü metaforunu kullanması yine 

dikkate değerdir. Bu ifade ile interneti her şeyi bulabilecekleri bir ortam olarak gördükleri sonucuna da 

ulaşılabilir. Az da olsa interneti haber almak için kullandıkları söylenebilse de bu haber ile 

kastedilenin ne olduğu ayrıca araştırılması gereken bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu duruma 

yönelik ortaokul öğrencilerinin “Çünkü …” ifadelerinden alınmış örnek cümleler şunlardır: 

- “İnternet ikinci öğretmen gibidir. Çünkü internette ödev yaparız, test çözeriz ve ödev 

videolarını izleriz.” (E57) 

- “İnternette araştırdığımız her şeyi buluyoruz.” (K12) 

- “Her bilgiyi buluyoruz. Kütüphane gibi.” (E63) 

- “Bilmediğim kelimelerin anlamını buluyorum.” (K12) 
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Ortaokul öğrencilerinin internet kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlardan hayat 

kategorisine ilişkin frekanslar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: İnternet kavramına yönelik “hayat” kategorisine ilişkin cevapların dağılımı 

Kategori Alt kategori Frekans 

Hayat 

Hayat 28 

Su 20 

Arkadaş 11 

Dünya 8 

Anne 2 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, ortaokul öğrencilerinin internet kavramına yönelik “hayat” 

kategorisinde geliştirdikleri metaforlar sırasıyla hayat (28), su (20), arkadaş (11), dünya (8) ve anne 

(2)dir. Öğrencilerin geliştirdikleri bu metaforlar genel olarak incelendiğinde; interneti hayat ve su 

kelimeleri ile özdeşleştirmeleri yaşamları için vazgeçilmez bir noktaya koyduklarının önemli bir 

göstergesi olarak kabul edilebilir. İnternetin ortaokul öğrencileri için bu kadar önemli olması ve 

hayatları ile eşdeğer tutmaları üzerinde ciddi çalışmalar yapılması ve tedbirler alınması gereken bir 

husus olduğu göz ardı edilmemelidir. Bunun yanında internetin dünyaya benzetilmesi onun sınırları 

olmadığına ilişkin bir algıdan kaynaklanması ile ilişkilendirilebilir. İnternetin aynı zamanda arkadaş ve 

anneye benzetilmesi, sosyal yalnızlığın ve sosyalleşmenin sanal dünyaya evrilmesinin bir göstergesi 

olarak kabul edilebilir. Bu duruma yönelik ortaokul öğrencilerinin “Çünkü …” ifadelerinden alınmış 

örnek cümleler şunlardır: 

- “İnternetsiz bir hayat düşünemiyorum. Benim için su gibi.” (K74) 

- “İnternet en iyi dostum, arkadaşım. Saatlerce annem izin verse başından kalkmam.” (E94). 

- “İnternet dünya gibi sınırsız, her yer her şey var.” (K101) 

Ortaokul öğrencilerinin internet kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlardan eğlence 

kategorisine ilişkin frekanslar Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3: İnternet kavramına yönelik “eğlence” kategorisine ilişkin cevapların dağılımı 

Kategori Alt kategori Frekans 

Eğlence 
Eğlence 20 

Oyun 15 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, ortaokul öğrencilerinin internet kavramına yönelik “eğlence” 

kategorisinde geliştirdikleri metaforlar sırasıyla eğlence (20) ve oyun (15)dur. Öğrencilerin 

geliştirdikleri bu metaforlar genel olarak incelendiğinde; internetin oyun oynamak için kullanılan bir 

sanal ortam olduğu, bu yolla eğlence aracına dönüştüğü iddia edilebilir. İnternet kavramına yönelik 

hayat kategorisinde sunulan metaforlar da dikkate alındığında internetin ortaokul öğrencilerinin 

hayatlarında çok önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Bu duruma yönelik ortaokul öğrencilerinin 

“Çünkü …” ifadelerinden alınmış örnek cümleler şunlardır: 

- “İnternet olmasa canım çok sıkılır. İnternette oyun oynamak çok eğlenceli.” (K84) 

- “Arkadaşlarla oyun oynuyoruz. Çok eğlenceli oluyor.” (E92) 
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Ortaokul öğrencilerinin internet kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlardan diğer 

kategorisine ilişkin frekanslar Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4: İnternet kavramına yönelik “diğer” kategorisine ilişkin cevapların dağılımı 

Kategori Alt kategori Frekans 

Diğer 

Zararlı 25 

Yararlı 20 

Hapishane 5 

Uyuşturucu 2 

Tuzak 1 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, ortaokul öğrencilerinin internet kavramına yönelik “diğer” 

kategorisinde geliştirdikleri metaforlar sırasıyla zararlı (25), yararlı (20), hapishane (5), uyuşturucu (2) 

ve tuzak (1)tır. Öğrencilerin geliştirdikleri bu metaforlar genel olarak incelendiğinde; internetin 

zararlarından genel olarak öğrencilerin farkında oldukları söylenebilir. İnternetin zararlı olmasının 

farkındalığına rağmen, onun hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak görme birbiriyle çelişkili bir 

durum gibi görülebilir. Fakat bu, hastalığının farkında olan ancak tedaviyi uygulamayı kabul etmeyen 

bir hastanın durumuna benzetilerek açıklanmaya çalışıldığında; internetin zararlarının bilinmesi 

(hastalığın teşhis edilmesi durumu) ile interneti bilinçli kullanma (tedavi yolunu kabul etme ve 

uygulama) arasında önemli bir fark olduğu görülmektedir. Bu duruma yönelik ortaokul öğrencilerinin 

“Çünkü …” ifadelerinden alınmış örnek cümleler şunlardır: 

- “İnternet aklımızı ve beynimizi kelepçeliyor. Hapishane gibi aslında.” (K60) 

- “İnternette tanımadığımız bir sürü insan var. Bize tuzak kurabilir. Çok zararlı da olabilir. 

Yine de internet iyi ki var.” (E72) 

- “İnternet benim için vazgeçilmez, keşke hep onunla olsam.” (E81) 

Öğrencilere araştırmanın amacı doğrultusunda sorulan açık uçlu sorulardan ilkinde “Günde ya 

da haftada internete kaç saatinizi ayırıyorsunuz?” sorusu sorulmuştur. Öğrencilerin günde ya da 

haftada internet kullanım süresine ilişkin cevap kategorilerinin dağılımı Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5: Günde ya da haftada internet kullanım süresine ilişkin cevapların dağılımı 

Süre Frekans 

Haftada iki saat 6 

Günde en fazla 30 dakika 23 

Günde bir saat 37 

Günde iki saat 17 

Günde üç saat 11 

Günde dört saat 2 

Günde beş saat ve daha fazla 7 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, ortaokul öğrencilerinden altısı haftada iki saatini internete 

ayırırken, öğrencilerden 23’ü günde en fazla yarım saat, 37’si günde bir saat, 17’si günde iki saat, 11’i 

günde üç saat, 2’si günde dört saat ve 7’si günde beş saat ve daha fazla internette zaman 

geçirmektedir. Ortaokul öğrencilerinin internette zaman geçirme süreleri dikkate alındığında günlük 
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sürenin çok fazla olduğu görülmektedir. Günlük internete ayrılan sürenin, öğrencilerin hem sağlıklı 

gelişimini hem de sosyalleşmesini olumsuz etkileyeceği açıktır.  

Öğrencilere araştırmanın amacı doğrultusunda sorulan açık uçlu sorulardan ikincisinde 

“İnternette neler yapıyorsunuz?” sorusu sorulmuştur. Öğrencilerin bu soruya verdikleri cevap 

kategorilerinin dağılımı Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6: İnternette yapılan işlere ilişkin cevapların dağılımı 

Kategoriler Frekans 

Oyun oynama 71 

Ders çalışma/ödev yapma 62 

Video/film izleme 52 

Sosyal medya iletişimi 37 

Müzik dinleme 14 

Araştırma yapma 10 

Görsel (resim vb.) arama 2 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, ortaokul öğrencilerinin internette en fazla yaptıkları iş oyun 

oynama (71)dır. Bunu sırasıyla ders çalışma/ödev yapma (62), video/film izleme (52), sosyal medya 

iletişimi (37), müzik dinleme (14), araştırma yapma (10) ve görsel arama (2) izlemektedir. 

Öğrencilerin metafor oluşturmaya ilişkin verdikleri cevaplar ile tutarlı olan bu bulgular da 

göstermektedir ki, öğrenciler için internet denildiğinde ilk akla gelenler oyun, ödev yapma, video 

izleme ve sosyal medya iletişimidir. Özellikle bu soruda erkek öğrencilerin oyun oynama kategorisine 

ilişkin kız öğrencilerden daha fazla görüş bildirdikleri de tespit edilmiştir. Ortaokul öğrencilerin 

soruya ilişkin görüşlerini gösteren örnek ifadelerden bazıları şunlardır: 

- “İnternette oyun oynuyorum, Zula oynuyorum. Pes 2018 oynuyorum. Youtubedan video 

izliyorum.  Youtuberlerı izliyorum.” (E25) 

- “Derslerimi hallediyorum. Oyun oynuyorum. Video izliyorum. Müzik dinliyorum.” (K65) 

- “Facebooka, instagrama falan girerim. Arkadaşlarımla paylaşım yaparım. Youtube bakarım.” 

(K72) 

- “Youtube da video izliyorum, kanalıma video atıyorum. Kanalımda 100.000 abonem var.” 

(E88) 

- “Ödev yapıyorum. Bazen araştırmalar için resim arıyorum.” (K94) 

Öğrencilere araştırmanın amacı doğrultusunda sorulan açık uçlu sorulardan üçüncüsünde 

“İnternetten neler öğreniyorsunuz?” sorusu sorulmuştur. Öğrencilerin bu soruya verdikleri cevap 

kategorilerinin dağılımı Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7: İnternetten öğrenilenlere ilişkin cevapların dağılımı 

Kategoriler Frekans 

Farklı bilgiler 35 

Ders konuları 31 
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Hayattaki herşey 16 

Haber 16 

Haberleşme 11 

Oyun 11 

Gereksiz şeyler 8 

Yeni filmler 5 

Bilgisayar kullanma 4 

Şarkı 3 

 

Tablo 7’de, ortaokul öğrencilerinin internette en fazla öğrendiklerini farklı bilgiler (35) olarak 

tanımladıkları görülmektedir. Bunu sırasıyla ders konuları (31), hayattaki her şey (16), haber (16), 

haberleşme (11), oyun (11), gereksiz şeyler (8), yeni filmler (5), bilgisayar kullanma (4) ve şarkı (3) 

izlemektedir. İnterneti öğrencilerin en önemli bilgi kaynağı olarak gördüklerini ve hatta bazı gereksiz 

bilgilerle de karşılaştıklarını ve bunun da farkında olarak ya da olmayarak öğrendiklerini söylemek 

mümkündür. Ortaokul öğrencilerin soruya ilişkin görüşlerini gösteren örnek ifadelerden bazıları 

şunlardır: 

- “Dünyada neler olup bittiğini, farklı bilgileri öğreniyorum.” (K8) 

- “Hayata dair her şeyi öğreniyorum.” (E42) 

- “Ödevlerimin cevaplarını öğreniyorum. Çok yardımcı oluyor.” (K57) 

- “Yeni oyunları öğreniyorum. Hemen play storedan indiriyorum.” (E62) 

- “Bilgisayar kullanmayı öğretiyor, bir de İngilizce kelimelerin anlamlarını ve okunuşlarını 

öğreniyorum.” (K82) 

Öğrencilere araştırmanın amacı doğrultusunda sorulan açık uçlu sorulardan dördüncüsünde 

“İnternet sizin yaşamınızı nasıl etkiliyor?” sorusu sorulmuştur. Öğrencilerin bu soruya verdikleri 

cevap kategorilerinin dağılımı Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8: İnternetin yaşamını nasıl etkilediğine ilişkin cevapların dağılımı 

Kategoriler Frekans 

Olumlu etkiler 85 

Olumsuz etkiler 36 

Bilmiyorum 11 

 

Tablo 8’de, ortaokul öğrencilerinin internetin yaşamlarına etkilerine ilişkin kategorilerin, 

bilmiyorum cevabı verenler hariç olmak üzere, olumlu ve olumsuz olarak ayrıldığı görülmektedir. 

Öğrencilerin internetin çoğunlukla yaşamlarını olumlu etkilediklerine ilişkin görüş bildirdikleri tespit 

edilmiştir. Bu bulgu ile öğrencilerin interneti hayat ve bilgi kaynağı olarak görme metaforu bulgusu 

tutarlıdır. Öğrenciler, internetle yaşamı özümsemiş ve internetle yaşamayı tercih eder gibi 

görünmektedir. Ortaokul öğrencilerin soruya ilişkin görüşlerini gösteren örnek ifadelerden bazıları 

şunlardır: 

- “Gereğinden fazla takıldığım zaman derslerim düşebiliyor.” (E21) 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1364 

- “Olumlu etkiliyor, çok eğleniyorum.” (K25) 

- “Psikoloji ve ahlaksızlık öğretir, ama böyle şeylere bakanlara öğretir. Genelde ödev ve ders 

çalışmaya yarar ve derslere iyi etkisi olur.” (K55) 

Öğrencilere araştırmanın amacı doğrultusunda sorulan açık uçlu sorulardan beşincisinde 

“İnternet sizin geleceğiniz için hangi fırsatları sunabilir?” sorusu sorulmuştur. Öğrencilerin bu soruya 

verdikleri cevap kategorilerinin dağılımı Tablo 9’da gösterilmiştir. 

Tablo 9: İnternetin gelecek için sunduğu fırsatlara ilişkin cevapların dağılımı 

Kategoriler Frekans 

İş imkânı 36 

Hayatı kolaylaştırma 31 

Yeni bilgiler 30 

Alışveriş 12 

Yeni oyunlar 7 

Haber alma 6 

Bilmiyorum 5 

Randevu alma 4 

 

Tablo 9’da, ortaokul öğrencilerinin internetin gelecekleri için sunacağı fırsatlara ilişkin en 

fazla iş imkânı (36) cevabını verdikleri görülmektedir. Bunu sırasıyla hayatı kolaylaştırma (31), yeni 

bilgiler (30), alışveriş (12), yeni oyunlar (7), haber alma (6), bilmiyorum (5) ve randevu alma (4) 

cevapları izlemektedir. Öğrencilerin internetin gelecekleri için iş imkânı sunabileceğini düşünmesi 

oldukça kayda değer bir sonuçtur. Bu kategoriye ilişkin cevaplar incelendiğinde özellikle youtuber 

olma, bilgisayar, yazılım ve robotik gibi meslekleri sıraladıkları ve bu meslekleri yapabilme fırsatını 

internetin sunabileceğini düşünmeleri önemli bir bulgu olup iş fırsatı sunmaya ilişkin erkek 

öğrencilerin kızlardan daha farklı cevaplar verdikleri ve bu meslekleri sıraladıkları tespit edilmiştir. 

Bunun yanında öğrenciler internetin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğini düşündükleri, 

interneti kullanma amaçlarına benzer şekilde yeni bilgiler öğrenecekleri, yeni oyunlarla tanışacakları, 

haber alabilecekleri gibi görüşler daha önceki sorularda verdikleri cevaplar ile tutarlıdır. Ortaokul 

öğrencilerin soruya ilişkin görüşlerini gösteren örnek ifadelerden bazıları şunlardır: 

- “İnternet gelecekte kesinlikle herkesin hayatını daha fazla kolaylaştıracak.” (K12) 

- “İş fırsatı sunar. Gelecekte yazılımcı ya da youtuber olabilir.” (E17) 

- “Yaşamımızı kolaylaştırır, bir günde ulaşacağımız bilgiye bir saniyede ulaşabiliriz.” (K27) 

- “Mesela işe girecek isek ya da bir şey satın alacaksak direk internetten yapabiliriz.” (K64) 

Öğrencilere araştırmanın amacı doğrultusunda sorulan açık uçlu sorulardan altıncısında 

“İnternette gelecekte hangi yeniliklerin olması gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusu sorulmuştur. 

Öğrencilerin bu soruya verdikleri cevap kategorilerinin dağılımı Tablo 10’da gösterilmiştir. 
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Tablo 10: İnternette gelecekte olması gereken yeniliklere ilişkin cevapların dağılımı 

Kategoriler Frekans 

Yeni üç boyutlu oyunlar olsun 16 

Kötü niyetlilere önlem alınsın 15 

Yapay zekâlı olsun 15 

Daha hızlı olsun 13 

Ücretsiz olsun 13 

Üç boyutlu olsun 12 

Robotik internet 11 

Reklamlar kalksın 5 

Sağlığa faydalı olsun 5 

İyi video izlenebilsin 4 

Sanal gerçeklik her yerde olsun 3 

Bilmiyorum 2 

 

Tablo 10’da, ortaokul öğrencilerinin internette gelecekte olması gerekenler sıralamasında ilk 

olarak yeni üç boyutlu oyunlar olsun (16) görüşünü belirttikleri görülmektedir. Bunu kötü niyetlilere 

önlem alınsın (15) görüşü ile öğrencilerin internet kullanımında karşılaştıkları ya da sıklıkla 

duydukları internetin zararlarına ilişkin önlem alınmasını istedikleri ve böylece daha güvenli internet 

kullanabilmeyi amaçladıkları iddia edilebilir. Yapay zekâlı olsun (15), daha hızlı olsun (13), ücretsiz 

olsun (13), üç boyutlu olsun (12), reklamlar kalksın (5), sağlığa faydalı olsun (5), iyi video izlenebilsin 

(4) görüşleri de bu iddiayı destekler niteliktedir. Bunun yanında robotik internet (11) ve sanal 

gerçeklik her yerde olsun (3) görüşleri de oldukça ilginç bulgulardır. Bu görüşleri sunan öğrencilerin 

teknolojiyi yakından takip ettikleri ve geleceğe yönelik inovasyon önerileri sundukları görülmektedir. 

Öğrencilerin internetin gelecekte gelişmesi ile hayatın kolaylaşmasını istedikleri hatta ödevlerini ve 

işlerini yapan bir robot internet hayal ettikleri söylenebilir. Bu görüşlerden yola çıkılarak, öğrencilerin 

internet aracılığıyla hayatın kolaylaşması yanında kendi yerine getirmeleri gereken sorumlulukları 

internete yüklemek istedikleri şeklinde de yorum yapılabilir. Ortaokul öğrencilerin soruya ilişkin 

görüşlerini gösteren örnek ifadelerden bazıları şunlardır: 

- “İnternet bedava ve parasız olsun. Her oyun ücretsiz olsun.” (E5) 

- “Ben internette dolandırılacağımı söyleyen beni uyaran bir şey icat edilsin isterim.” (K17) 

- “İnternet üç boyutlu olsun. Gerçekten dokunabileyim. Hatta istediğim yere gidebileyim.” 

(K34) 

- “Robot internet olsun. Derslerimi, ödevlerimi yapsın.” (E91) 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Ortaokul öğrencilerinin internet kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar “bilgi”, “hayat”, 

“eğlence” ve diğer kategorilerine ayrılmıştır. Bilgi kategorisinde öğrencilerin en çok “ikinci 

öğretmen”, “bilgi” ve “kitap” metaforlarını kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin bu kategoride 

interneti ikinci bir okul ve öğrenme ortamı gibi gördükleri söylenebilir. İnternet kavramına ilişkin 

“hayat” kategorisinde öğrencilerin en çok “hayat”, “su” ve “arkadaş” metaforlarını kullandıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin interneti hayat ile özdeşleştirmeleri, internetin onlar için 

vazgeçilmez bir unsur olarak gördüklerinin bir göstergesi olarak da kabul edilebilir. Bunun yanında 
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interneti arkadaş olarak benimsemeleri sosyalleşmenin yeni bir boyuta taşındığı ve yeniden 

tanımlanması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Eğlence kategorisinde öğrencilerin verdikleri 

cevaplar da dikkate alındığında internetin onlar için en önemli eğlence ve oyun aracı olduğunu 

söylemek mümkündür. Öğrencilerin diğer kategorisinde oluşturdukları metaforlarda, özellikle 

internetin yararlı ve zararlı yönlerinin ortaya çıkması ve onların internetin yararları kadar zararlarının 

da farkında olmaları oldukça dikkate değer bir sonuçtur. Bu araştırma bulguları ile tutarlı sonuçlara 

ulaşılan internete yönelik metafor çalışmalarında da internetin en fazla bilgi kaynağı olarak 

nitelendirildiği, iletişim aracı olarak ise daha az algılandığı ortaya çıkmıştır (Durmuş, Bağcı ve Ağca, 

2008; Kaya ve Durmuş, 2009; Şahin ve Baturay, 2012; Süer, Sezgin ve Oral, 2017).  

Çalışmaya katılan öğrencilerin yarısı günde en az bir saatini internete ayırmaktadır. Öğrenciler 

için interneti kullanma amaçlarında; oyun, ödev yapma, video izleme ve sosyal medya iletişimi ilk 

sırada yer almaktadır. Özellikle bu soruda erkek öğrencilerin oyun oynama kategorisine ilişkin kız 

öğrencilerden daha fazla görüş bildirdikleri de tespit edilmiştir. İnterneti öğrencilerin en önemli bilgi 

kaynağı olarak gördüklerini ve hatta bazı gereksiz bilgilerle de karşılaştıklarını ve bunun da farkında 

olarak ya da olmayarak öğrendiklerini söylemek mümkündür. Öğrencilerin internetin çoğunlukla 

yaşamlarını olumlu etkilediklerine ilişkin görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Bu bulgu ile öğrencilerin 

interneti hayat ve bilgi kaynağı olarak görme metaforu sonucu tutarlıdır. Öğrenciler, internetli yaşamı 

özümsemiş ve internetle yaşamayı tercih eder gibi görünmektedir. Öğrencilerin özellikle ödevlerini 

yapmak için en çok internete başvurmaları bu araştırmada olduğu gibi, yapılan birçok araştırma 

sonucunda da ortaya çıkmış (Yalçınalp ve Aşkar, 2003; Sakarya, Tercan ve Çoklar, 2011, Henkoğlu, 

Mahiroğlu ve Keser, 2015) ve öğrencilerin interneti hayatların önemli bir parçası olarak gördükleri 

sonucuna ulaşılmıştır (Süer, Sezgin ve Oral, 2017).  

Öğrencilerin; özellikle youtuber olma, bilgisayar, yazılım ve robotik gibi meslekleri yapabilme 

fırsatını internetin sunabileceğini düşünmeleri önemli bir sonuç olup iş fırsatı sunmaya ilişkin erkek 

öğrencilerin kızlardan daha farklı cevaplar verdikleri ve bu meslekleri sıraladıkları tespit edilmiştir. 

Bunun yanında öğrenciler internetin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğini düşündükleri, 

interneti kullanma amaçlarına benzer şekilde yeni bilgiler öğrenecekleri, yeni oyunlarla tanışacakları, 

haber alabilecekleri gibi görüşler diğer sorulara verdikleri cevaplar ile tutarlıdır. 

Öğrencilerin teknolojiyi yakından takip ettikleri ve geleceğe yönelik inovasyon önerileri 

sundukları görülmektedir. Öğrencilerin internetin gelecekte gelişmesi ile hayatın kolaylaşmasını 

istedikleri hatta ödevlerini ve işlerini yapan bir robot internet hayal ettikleri söylenebilir. Bu 

görüşlerden yola çıkılarak, öğrencilerin internet aracılığıyla hayatın kolaylaşması yanında kendi yerine 

getirmeleri gereken sorumlulukları internete yüklemek istedikleri de söylenebilir. 

İnternete yönelik ortaokul öğrencilerinin geliştirdikleri metaforların ve internet kullanımına 

ilişkin görüşlerinin incelendiği bu araştırma sonucunda araştırmacılara şu önerilerde bulunulabilir: 

- Z kuşağı olarak da adlandırılabilecek ortaokul öğrencilerinin internete ilişkin sahip oldukları 

olumlu ve olumsuz algıların nedenlerine yönelik derinlemesine araştırmalar yapılabilir. 

- Öğrencilerin internette doğru ve güvenilir bilgiyi bulma becerilerini geliştirmeye yönelik 

uygulamalı çalışmalar yapılabilir. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1367 

- Dijital dünyada internet ile sosyalleşmeye yönelik araştırmalar yapılabilir. 

KAYNAKLAR  

Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık 

Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel 

araştırma yöntemleri (2.Basım). Ankara: Pegem Akademi. 

Chen, H.-M., Yu, C. & Chang, C.-S. (2007). E-Homebook System: Web-Based Interactive 

Education Interface. Computers & Education, 49(2), 160-175. 

Durmuş, A., Bağcı, H. ve Ağca, R. K. (2008). İlköğretim öğrencilerinin internet metaforlarının 

karşılaştırılması. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. 16-18 Nisan, Ege 

Üniversitesi. 

Fırat, M., Yurdakul, I. K., ve Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak 

karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(1),65-86. 

Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. New 

York: McGraw-Hill Education. 

Henkoğlu, H. Ş., Mahiroğlu, A. ve Keser, H. (2015). Ortaokul öğrencilerinin bilgiye erişim aracı 

olarak internete yaklaşımları: Betimleyici bir çalışma. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(1), 

72-110. 

Huang, C. (2008). A brief exploration of the development of internet use for communication 

among under graduate students. Cyber Psychology and Behavior, 11(1), 115-117. 

Kaya, S. ve Durmuş, A. (2009). Öğretmen adaylarının internet ve bilgisayar hakkındaki 

metaforlarının incelenmesi, 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 7-9 Ekim, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi. 

Nikitina, L. & Furuoka, F. (2008). "A language teacher is like...": Examining malaysian students' 

perceptions of language teachers through metaphor analysis. Online Submission, 5(2), 192-205. 

Oblinger, D. G. & Oblinger, J. L. (2005). Educating the Net Generation: EDUCAUSE.  

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. MCB University Press, 9(5), 1-6. 

Sakarya, S., Tercan, İ. ve Çoklar, A. N. (2011). İlköğretim öğrencilerinin interneti ve arama 

motorlarını kullanım durumları. Erişim adresi: http://web.firat.edu.tr/icits2011/papers/27621.pdf   

Süer, S., Sezgin, K. Ve Oral, B. (2017). Z kuşağındaki öğrencilerin internete ilişkin algılarının 

belirlenmesi: bir metafor çalışması. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (12), 190-203. 

Şahin, Ş. ve Baturay, M. H. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin internet kavramına ilişkin 

algılarının değerlendirilmesi: Bir metafor analizi çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 177-192. 

Tekinarslan, E. (2007). Eğitimde internet kullanımı. Demirel, Ö. &Altun, E. (Eds.). Öğretim 

teknolojileri ve materyal tasarımı. (pp. 145-169). Ankara: Pegem A Yayıncılık. 

Yalçınalp, S. ve Aşkar, P. (2003). Öğrencilerin bilgi arama amacıyla interneti kullanım 

biçimlerinin incelenmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 100 - 107. 

Yalın, H. İ. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.  

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı) 

Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1368 

VATANDAŞLIK BİLGİSİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK 
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ÖZET 

Vatandaşlık, devlet ve birey olmak üzere iki önemli tarafın olduğu bir kavramdır. Toplumsal bir varlık 

olan bireyin bir yerde yaşama ihtiyacı ile devletin kendine bağlı bireylerle kendi sistemini devam ettirme isteği 

vatandaşlık taraflarını bir araya getirmektedir. Devletin kendi sistemini devam ettirecek bireylerin yetişmesi ise 

ancak bir vatandaşlık eğitimi ile mümkündür. Vatandaşlık eğitimin temelini ise öncelikle bu eğitimde verilecek 

bilgiler oluşturmaktadır. Vatandaşlık bilgisi vatandaşlık beceri ve değerlerinin de temelini oluşturan önemli yapı 

taşı olarak düşünülebilir. Bu bağlamda bireylere verilecek vatandaşlık eğitiminde hangi bilgilere yer verileceği 

ya da bireylerin hangi bilgilere sahip olması gerektiği önemli bir sorudur. Bazı konuların ise bilgi mi yoksa 

beceri mi ya da değer boyutunda mı ele alınacağı yine önemli bir tartışma konusudur. Bu bağlamda araştırmanın 

amacı, vatandaşlık bilgisi ölçeğinin geliştirilmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Taslak ölçek 

geliştirilmek üzere, Bartın İli merkezinde bulunan beş farklı ortaokulda öğrenim gören 623 öğrenciye 

uygulanmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre, vatandaşlık bilgisi ölçeğinin KMO değeri 0,881 ve Barlett testi 

31559,59 dur.  Ölçek varyansın %42,1’ini karşılamaktadır. Vatandaşlık bilgisi için yapılan analiz sonuçlarında, 

faktör yüklerinin 0,525-0,689 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçek tek boyutlu ve çok boyutlu olarak 

kullanılabilir. Ölçeğin alt boyutları “birey” ve “toplum” olmak üzere iki tanedir. Ölçek 13 maddeden 

oluşmaktadır. Vatandaşlık Bilgisi Ölçeği,  “Tamamen katılıyorum (5), Çoğunlukla katılıyorum (4), Kısmen 

katılıyorum (3), Az katılıyorum, (2), Hiç katılmıyorum (1)” şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçeğin, iki yarı 

puanları arasındaki korelasyon katsayısı 0,831 bulunmuştur. Vatandaşlık Bilgisi ölçeğinin Cronbach Alpha 

katsayısı 0,848’dir. Ayrıca, Vatandaşlık Bilgisi ölçeğinin AMOS programı ile doğrulayıcı faktör analizi 

yapılmıştır (X2/Sd=2,499, GFI=0,978, CFI=0,969, RMSEA=0,040, SRMR= 0,0341). Vatandaşlık Bilgisi Ölçeği, 

geçerlik ve güvenirlik sonuçlarına göre, ortaokul öğrencilerine uygulanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık, vatandaşlık eğitimi, vatandaşlık bilgisi, sosyal bilgiler, ortaokul. 

Developing Citızenship Knowledge Scale: Validity and Relıability Study 

ABSTRACT 

Citizenship is an important concept which involves two important parties: one being the state and the 

other being the individual. An individual’s need to live somewhere as a social being and states’ need to continue 

its system with individuals depending on it brings the two parties together. It is only possible to educate 

individuals, who will continue the state’s system, through a citizenship education. The basis of citizenship 

education is primarily about the content of such education. Citizenship knowledge can be considered as an 

important building block forming the basis of citizenship skills and values. In this respect, what to include in 

citizenship education or what individuals should know are important questions in citizenship education. Also, 

whether to handle some topics at knowledge, skill or value dimensions is another topic of discussion. In this 

context, the purpose of this study was to develop citizenship knowledge scale. The study was designed as a 

survey. To develop the scale, the draft scale was piloted on 623 students studying at five different secondary 

schools in Bartın. The results of factor analysis indicated that the KMO value was 0,881 and Barlett test was 

31559,59. The scale corresponds to 42,1% of the variance. The results of analysis for citizenship knowledge 

shows that factor loads range between 0,525-0,689. The scale can be used as a one-dimensional and multi-

dimensional scale. It has two sub-scales which are “individual” and “society” and includes 13 items. The scale 
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has five-point rating in which 5 represents “I completely agree”, 4 represents “I mostly agree”, 3 represents “I 

partially agree”, 2 represent “I agree to a lesser extent” and 1 represents “I do not agree”.  The correlational 

coefficient between the two half scores of the scale was found as 0,831. Cronbach Alpha coefficient was 0,848. 

In addition, the confirmatory factor analysis of the Citizenship scale was made on AMOS program 

(X2/Sd=2,499, GFI=0,978, CFI=0,969, RMSEA=0,040, SRMR= 0,0341). Based on validity and reliability 

results of Citizenship Scale, it can be said that the scale can be administered to secondary school students.  

Keywords: Citizenship, citizenship education, citizenship knowledge, social studies, secondary school. 

1. GİRİŞ 

Vatandaşlık kavramı kısaca bir siyasal topluluğa ait olmaktan kaynaklanan hak ve görevler 

bütününü ifade eden bir kavramdır ve kavramsal kökenleri Antik Yunan’a kadar dayanmaktadır. 

Aybay’a (2003, 4) göre vatandaşlık kavramı, bireyin devletle olan ilişkisini tanımlayan bir kavramdır 

ve bu anlamda, bireyin belirli bir devletle arasındaki karşılıklı hak, görev ve yükümlülük ilişkilerini 

belirleyen hukuksal bir bağ olarak ifade edilebilir. Üstel’e (1999, 13) göre ise vatandaşlık, devlet 

modeli içinde yer bulan hukuksal ve siyasal içeriğinden sıyrılmış, farklı aidiyet, konum ve duyarlık 

biçimlerini de içine alan kamusal bir kavramdır. Tarih boyunca vatandaşlık bireyler ve/veya halk 

tarafından talep edilen haklar ve devlet tarafından verilen bir statü ve kimlik niteliğinde olmuştur. 

Devlet, bireylere verdiği bu statü ve kimlik ile beraberinde vatandaşlarından çeşitli görev ve 

sorumlulukları beklemiştir. Vatandaşlık her ne kadar devlete hukuk bağı ile bağlanma şeklinde 

gerçekleşse de hak ve sorumluluklarını bilen gerçek bir vatandaş olma özelliğini vatandaşlık eğitimi 

ile kazanmak mümkündür (Altunya, 2003, 4). Devletin kendi sistemini devam ettirecek bireylerin 

yetişmesi de ancak vatandaşlık eğitimi ile mümkündür.  

Vatandaşlık eğitimi, bireylerin kendi yaşamları hakkında karar verebilmeleri ve yaşadıkları 

toplumla ilgili sorumluluk alabilmeleri ile ilgilidir. Bir başka ifadeyle vatandaşlık eğitimi, bireyin 

özgüveni ile ahlaki ve sosyal sorumluluğunu geliştirmektedir (Osler ve Starkey, 2001). Hoge (2002) 

vatandaşlık eğitimi “tarih boyunca değişim geçirmiş ve hâlihazırda yaşadıkları toplumda mevcut olan 

hükümet, yasa ve siyaset kavramları hakkında öğrencileri bilgi sahibi yapmaya yönelik bilinçli ve 

aleni gayretler” olarak tanımlamıştır. Hoge’a (2002) göre, vatandaşlık eğitiminin amacı iyi insanların 

içinde bulundukları demokratik toplumların sürekli gelişimine yapıcı bir şekilde katkıda bulunmalarını 

sağlamaktır. Bu tanımda her ne kadar bilgiyi ortaya çıkarmaya odaklanılmış olsa da, bilgi temelinde 

bireyleri toplum içinde harekete geçirmek vatandaşlık eğitiminin de temelini oluşturmuştur. 

Bireyin devlet kurumlarını ve ilkelerini anlaması, karar vermeyi öğrenmesi, bireysel ve 

toplumsal sorumluluk duygusunu edinmesi vatandaşlık eğitiminin temel amaçlarını oluşturur. Bu 

amaçlar ise vatandaşlık eğitiminde bazı konuları ön plana çıkarır. Bunlar, birey ve toplum arasındaki 

bireysel ve kolektif özgürlük ve ayrımcılığın reddi, devlet ile vatandaşlar arasındaki devlet ve vatandaş 

ilişkisi, demokratik yaşam ve bireyin sorumluluğudur (UNESCO, 2015). Vatandaşlık eğitimin 

temelini ise öncelikle bu eğitimde verilecek bilgiler oluşturmaktadır. Vatandaşlık bilgisi vatandaşlık 

beceri ve değerlerinin de temelini oluşturan önemli yapı taşı olarak düşünülebilir. Bu bağlamda 

bireylere verilecek vatandaşlık eğitiminde hangi bilgilere yer verileceği ya da bireylerin hangi bilgilere 

sahip olması gerektiği önemli bir sorudur. Bazı konuların ise bilgi mi yoksa beceri mi ya da değer 

boyutunda mı ele alınacağı yine önemli bir tartışma konusudur. Bu araştırmanın amacı, vatandaşlık 

bilgisi ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1370 

2. YÖNTEM 

Vatandaşlık Bilgisi Ölçeği’nin geliştirilmesine yönelik bu çalışmada tarama modeli 

kullanılmıştır. Bu model çerçevesinde, olay ve durumların mevcut incelemesi yapılır (Kaptan, 1998, 

59). Vatandaşlık Bilgisi Ölçeği 27 maddelik bir havuzdan uzman görüşüyle 24 maddeye indirilmiş ve 

623 örneklem grubunda tek ve çok boyutlu olarak belirlenmiştir. Taslak ölçek geliştirilmek üzere 623 

ortaokul 8. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Bartın İli merkezinde beş farklı 

ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri oluşturmuştur.  

3. VATANDAŞLIK BİLGİSİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Vatandaşlık Bilgisi Ölçeği geliştirilirken geçtiği aşamalar aşağıda verilmiştir: 

- Alanyazın ve ölçek maddelerinin yer aldığı havuz, 

- Uzman görüşleri ve uygulama, 

- Faktör analizi ve madde toplam korelasyonları, 

- Alt boyutlar ve aralarındaki korelasyonlar, 

- Eşdeğer iki yarı puanları arasındaki korelasyon ve Cronbach alpha katsayısı, 

- AMOS ile doğrulayıcı faktör analizinin yapılması. 

1. Vatandaşlık Bilgisi Ölçeği, alanyazın taraması ve araştırmaların incelenmesi sonucunda 27 

maddeden oluşmuş ve uzman görüşleri doğrultusunda 24 madde olarak havuza konulmuştur. Ölçeğin, 

“Tamamen katılıyorum (5), Çoğunlukla katılıyorum (4), Kısmen katılıyorum (3), Az katılıyorum, (2), 

Hiç katılmıyorum (1)” şeklinde derecelendirilmesi yapılmıştır.  

2. Vatandaşlık Bilgisi Ölçeği uzman görüşü alınmak üzere; vatandaşlık eğitimi konusunda 

çalışmalar yapan iki uzmana, ölçme ve değerlendirme alanından iki uzmana, rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık alanından bir uzmana ve son olarak da bir dil uzmanına gönderilmiştir. Görüşleri alınan 

altı uzmanın yanında ortaokul sosyal bilgiler dersine giren iki öğretmenden de ölçek maddelerine 

ilişkin görüşü sorulmuştur. Uzman ve öğretmen görüşleri doğrultusunda maddeler üzerinde özellikle 

dil anlamında düzeltmeler yapılmış ve son olarak tekrar iki vatandaşlık eğitimi alanında çalışan 

akademisyenin görüşleri alınmıştır. Taslak ölçek, 24 maddeden oluşmaktadır. Uzman görüşleri 

doğrultusunda belirlenen bu maddeler 623 ortaokul 8. sınıf öğrencisine uygulanmış ve veriler analiz 

edilmiştir.   

3. Taslak ölçekte yer alan 24 madde için faktör analizi yapılmıştır. Çalışmada faktör yükleri 

0,50’nin altında olan maddeler ölçeğe alınmamıştır. Ölçeğin faktör yükleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Ölçek tek boyutlu ve çok boyutlu olarak kullanılabilir. Vatandaşlık Bilgisi Ölçeği için yapılan analiz 

sonuçlarında, faktör yüklerinin 0,525 - 0,689 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçek varyansın 

%42,1’ini karşılamaktadır. Faktör analizi sonuçlarına göre, Vatandaşlık Bilgisi Ölçeği’nin KMO 

değeri 0,881 ve Barlett testi 31559,59 dur. Vatandaşlık Bilgisi Ölçeği için yapılan analizlerde, madde 
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toplam korelasyonları 0,50 – 0,66 arasında değişmektedir. Ölçeğin madde toplam korelasyonları Tablo 

1’de sunulmuştur. Büyüköztürk (2002, 32), madde toplam korelasyonlarının 0,30 ve üzerinde 

olmasının yeterli olduğunu vurgulamaktadır. 

Tablo 1. Vatandaşlık Bilgisi Ölçeğinin faktör yükleri ve madde toplam korelasyonları 
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7 1 Çevrenin korunması gerekliliğini açıklayabilirim. .66  .56* 

8 2 
Kişisel ve sosyal yaşamımda medyanın rolünü 

değerlendirebilirim. 

.52  .54* 

13 3 Sivil toplum ve gönüllü kuruluşların işlevlerini açıklayabilirim. .58  .52* 

14 4 Ekonomik haklarımı açıklayabilirim. .64  .57* 

15 5 Sosyal güvenlik, sağlık ve refahın önemini açıklayabilirim. .66  .50* 

21 6 
Kişisel özelliklerimi/kişisel (ulusal/küresel anlamda) kimlik 

duygumu açıklayabilirim. 

.60  .56* 

22 7 
İleride sahip olduğum meslek/iş ile toplumsal yaşama katkıda 

bulunmanın önemini açıklayabilirim. 

.66  .52* 

T
o
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3 8 
Tarih sürecinde egemenliğin kaynağını (bir kişide/grupta ya da 

millette olmasını) açıklayabilirim. 

 .57 .66* 

4 9 Anayasal sistemi/hukuk devletini açıklayabilirim.  .65 .59* 

5 10 
Ulusal ve uluslararası düzeyde politik/siyasi karar vermenin 

önemini açıklayabilirim. 

 .67 .56* 

17 11 
Ekonomik gelişme ile kalkınma arasındaki ilişkiyi 

açıklayabilirim. 

 .59 .56* 

23 12 
Küresel ilişkileri/bağımlılıkları (politik, ekonomik vb. boyutta) 

açıklayabilirim. 

 .60 .56* 

24 13 
Politik/siyasi sürece katılım göstermenin önemini 

değerlendirebilirim.  

 .68 .53* 

*p<.01 

 

4. Ölçeğin alt boyutları, “birey” ve “toplum” olmak üzere iki tanedir. Birey alt boyutu yedi 

madde ve toplum boyutu altı madde olmak üzere ölçekte toplam 13 madde yer almıştır. Vatandaşlık 

Bilgisi Ölçeği’nin alt boyutlarının kendi aralarındaki korelasyon sonuçları incelendiğinde, birey ve 

toplum boyutları arasında 0,735’lik bir ilişki bulunmuştur.   

5. Vatandaşlık Bilgisi Ölçeği için eşdeğer iki yarı puan korelasyonu bulunmuştur. “Tek ve çift 

numaralı” soru tekniğiyle iki yarıya bölünmüştür. İki yarı korelasyon katsayısı 0,831 olarak 

hesaplanmıştır. Ayrıca, ölçeğin iç tutarlılık katsayıları incelenmiştir. 623 öğrencinin vermiş olduğu 

cevaplar üzerinde ölçeğin bütünü için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve sonuç 0,848 

bulunmuştur. Cronbach Alpha katsayısı birey alt boyutunda (7 madde) 0,77; toplum alt boyutunda (6 

madde) 0,78 bulunmuştur.  

6. Vatandaşlık Bilgisi Ölçeği geliştirilirken AMOS programı yardımıyla doğrulayıcı faktör 

analizi yapılmıştır (Şekil 1). Doğrulayıcı faktör analizi (DFA), yapı geçerliği analizlerinde 

kullanılmaktadır (Sümer, 2000, 49-50). AMOS programından elde edilen sonuçlar Şekil 1’de 

sunulmuştur. Analiz sonucunda kay-kare değeri 142,454 bulunmuştur. Kay-kare (χ2) / Serbestlik 

derecesi, 142,454 / 57 < 3 olduğundan dolayı kabul edilebilir bir model uygunluğundan söz edilebilir. 

Modele ilişkin uyum iyiliği indisinin (GFI=0.978) 1’e yakın olması ve yaklaşık hataların ortalama 

karekökü (RMSEA=0.040) değerinin uygun olması bu uyumun desteklendiğini göstermektedir. 
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Şekil 1’de Vatandaşlık Bilgisi ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları görülmektedir. 

Şekilde verilen tek yönlü oklar, gizil değişkenden gözlenen değişkenlere doğru giden regresyon 

katsayılarıdır.  

 
Şekil 1. Vatandaşlık Bilgisi Ölçeğinin AMOS sonuçları 

Vatandaşlık Bilgisi (VB) Ölçeği’nin Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçlarının uyum indeksleri 

ile karşılaştırılması Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Vatandaşlık Bilgisi Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçlarının uyum indeksleri ile 

karşılaştırılması 

Model 

uyum 

indeksleri 

VB Ölçeği İyi Uyum Standart 

Ölçüleri (İUSÖ)* 

Kabul Edilebilir Uyum 

İyiliği Standart Ölçüleri 

(KEUİSÖ)* 

Karşılaştırma 

İUSÖ 

Karşılaştırma 

KEUİSÖ 

χ2/sd 2.499 0≤ χ2  /sd   ≤2 2≤ χ2  /sd   ≤3  + 

RMSEA  0.040 0≤ RMSEA≤0.05 0.05≤ RMSEA≤0.08 +  

SRMR 0.0341 0≤SRMR≤0.05 0.05≤SRMR≤0.10 +  

GFI  0.978 0.95≤GFI≤1.00 0.90≤GFI≤0.95 +  

AGFI  0.965 0.90≤AGFI≤1.00 0.85≤AGFI≤0.90 +  

CFI  0.969 0.97≤CFI≤1.00 0.95≤CFI≤0.97  + 

NFI  0.950 0.95≤NFI≤1.00 0.90≤NFI≤0.95 +  

*(Akt. Bayram, 2010, 78) 

 

Tablo 2’deki bilgiler incelendiğinde, tahmini modelde, χ2/sd (CMIN/DF) değeri 2.499 olarak 

hesaplandığı görülmektedir. Bu sonuç kabul edilebilir uyum iyiliği standart ölçülerine (2≤χ2 /sd  ≤3) 
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göre kabul edilebilir düzeydedir. Yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA), 0.040 bulunmuştur. 

RMSEA, iyi uyum standart ölçülerine (0≤ RMSEA≤0.05) göre uygundur. Bu çalışmada, RMSEA’nın 

0.040 çıkması, mükemmel bir uyumun olduğunu ve evren ile örneklem kovaryansları arasında bir 

farkın olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan, “Standardize edilmiş kalıntıların ortalama karekökü 

(SRMR) değerinin sıfıra yakın olması kabul edilebilir bir uyumu gösterir” (Bayram, 2010, 72).  Bu 

çalışmada, standardize edilmiş kalıntıların ortalama karekökü hesaplamasında iyi uyum standart 

ölçüsü olarak belirtilen durum gözlenmiştir (SRMR=0.0341). Uyum iyiliği indeksi (GFI) ile gözlenen 

değişkenler arasında kovaryans hesaplaması yapılmıştır. Ölçek çalışmasının GFI sonucu 0.978 olarak 

bulunmuş ve iyi uyum standart ölçüleri arasında yer almıştır. Düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi (AGFI), 

serbestlik derecesi dikkate alınarak hesaplanmış ve sonuç 0.965 bulunmuştur. Bu sonucun ideal iyi 

uyum standart ölçüleri içinde yer aldığı görülmüştür. Bu çalışmada normlandırılmış uyum indeksi 

(NFI) 0.950 bulunmuştur. İyi uyum iyiliği standart ölçülerine göre (0.95≤NFI≤1.00) uyum uygunluğu 

görülmektedir. Karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI), 0.969 bulunmuş ve kabul edilebilir olduğu 

görülmektedir. Genel değerlendirmeye göre, modelin güçlü bir uyum içinde olduğu görülmektedir. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmada, Vatandaşlık Bilgisi (VB) Ölçeği geliştirilmiştir. Ölçek 623 öğrenciye 

uygulanmıştır. Bu sayı taslak ölçekteki madde sayısının 25,95 katı, nihai ölçekteki madde sayısının 

47,92 katı kadardır. Bu açıdan bakıldığında, VB ölçeğinin uygulanan kişi sayısının yeterli olduğu 

söylenebilir.  

VB ölçeği için yapılan analiz sonuçlarına göre kullanılabilirlik için yeterli olduğu söylenebilir. 

Ölçeğin faktör yükleri 0,525 - 0,689 arasında değişmektedir. Faktör analizi sonucunda varyansın % 

%42,1’ini karşıladığı söylenebilir. Madde toplam korelasyonlarının 0,50 – 0,66 arasında değiştiği 

görülmektedir. İki yarı puanları arasındaki korelasyon katsayısı 0,831 ve VB ölçeğinin Cronbach 

Alpha katsayısı 0,848’tir. Diğer taraftan, AMOS programı ile yapılan doğrulayıcı faktör analizi 

sonucunda ortaya çıkan uyum indeksi değerleri (Kay kare=142,454; Sd=57; X2/Sd=2,499; GFI=0,978; 

CFI=0,969; RMSEA=0,040) ölçeğin geçerli bir yapıda olduğunu göstermektedir. Bu hesaplamalardan 

Kay-kare önemli bir değerdir. VB ölçeğinde bu değer 2,499 bulunmuş ve kabul edilebilir standart ölçü 

sınırları içerisinde görünmektedir. Araştırma sonucuna göre VB ölçeği, ortaokul öğrencilerine 

uygulanabilir. Ayrıca, ilkokul ve ortaöğretim için vatandaşlık bilgisi ölçekleri geliştirilebilir. 
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ÖZET 

Girişimci bireylerin yetiştirilmesi de eğitim sisteminin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 

Fen Bilimleri öğretim programın da genel amaçlarından biri olarak da fen bilimleri ile kariyer bilinci ve 

girişimcilik becerilerini geliştirmek olduğu görülmektedir. Bu nedenden ötürü, öğretmenlerin ve öğretmen 

adaylarının girişimcilik düzeyleri, üzerinde durulması gereken bir noktadır.  Bu bağlamda çalışmanın amacı,   

geliştirilen girişimcilik eğitim kursunun fen bilgisi öğretmen adaylarının girişimci bilgi ve becerisi üzerine bir 

etkisi olup olmadığı araştırmaktır. Tasarlanan girişimcilik eğitim kurslarında yalnızca işletme öğrencilerinin 

yanı sıra yarınlarımızın mimarları olan öğretmen adaylarının bilgilendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Çalışmada var bir durumu derinlemesine araştırma yönünde bir kaygı taşındığından Özel Durum yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışmanın veri toplama araçları olarak öğretmen adayları ile uygulama öncesi ve sonrası yarı-

formal mülakat yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi analiz edilmiştir. Araştırma 2018-2019 

eğitim öğretim yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen bilimleri öğretmenliği 

bölümünde yapılacak olan çalışmanın örneklemini amaçlı örnek seçim yöntemi kullanılarak seçilmiş olan 4. 

sınıfta öğrenim gören 10 fen bilgisi öğretmen adayı (4 erkek ve 6 kız öğrenci) oluşturmuştur. Öğretmen adayları 

için 5 hafta ve 3’er saatten toplam 15 saat girişimcilik kursu yürütülmüştür. Elde edilen bulgulara göre 

uygulamadan önce öğretmen adayları girişimciliği sadece bir işe girişmek olarak, girişimci özelliğini ise öz 

güven yüksekliği olarak tanımlamışlardır. Fen bilgisi dersinde öğrencilere girişimcilik becerisi kazandırma 

yeterliliği konusunda yetersiz bilgi ve beceriye sahip olduklarını belirtmişlerdir.  Uygulamadan sonra ise 

adayalar girişimciliği bir amaç ve ihtiyaç doğrultusunda problemlere çözüm süreci olarak tanımlarken, girişimci 

özelliği konusunda yeni bir başlangıç yapabilme, üretkenlik, yaratıcılık, problem çözme ve bağımsız çalışma 

olarak ifade etmişlerdir.   Fen bilgisi dersinde öğrencilere girişimcilik becerisi kazandırma konusunda ise kurs 

sonunda kendilerinin yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olduklarını düşünmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Eğitimi, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Fen Bilgisi Eğitimi 

BU ÇALIŞMA TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 2018/1 

ÇAĞRISI KAPSAMINDA DESTEKLENEN PROJEDE TOPLANAN VERİLERDEN ÜRETİLMİŞTİR. 

  

mailto:selcan_aksu15@erdogan.edu.tr


XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1376 

GİRİŞ 

Son yıllarda girişimcilik, yenilikçilik ve mühendislik gibi kavramların öğretim programlarında 

yer bulması dikkat çekmektedir. 

Türkiye’de ilkokuldan lise düzeyine kadar bazı öğretim programlarında öğrencilere 

kazandırılması amaçlanan beceriler arasında girişimcilik kavramına yer verildiğini görmekteyiz. Bu 

anlamda girişimcilik eğitimi dar anlamda öğrencileri iş dünyasına hazırlama, daha geniş anlamda ise 

insanların hayatlarının her alanında uygulayabilecekleri, daha çok bireysel, sosyal ve ekonomik getiri 

sağlayacak bir dizi yeteneğin kazandırıldığı süreç olarak tanımlanmıştır. 

Türkiye’de 2018 yılı Fen Bilimleri dersi öğretim programında girişimcilik kavramı, 

öğrencilere kazandırılması düşünülen yaşam becerileri arasında yer almıştır. 

Peki girişimcilik becerisi programda nasıl yer almaktadır? 

Programda yer alan girişimcilik becerisi; 

İnisiyatif alma ve girişimcilik:  

Bireyin düşüncelerini eyleme dönüştürme becerisini ifade eder. 

Yaratıcılık, yenilik ve risk almanın yanında hedeflere ulaşmak için planlama yapma ve proje 

yönetme yeteneğini de içerir.  Bu yetkinlik, herkesi sadece evde ve toplumda değil işlerine ait bağlam 

ve şartların farkında olabilmeleri ve iş fırsatlarını yakalayabilmeleri için aynı zamanda iş hayatında 

desteklemekte; toplumsal ve ticari etkinliklere girişen veya katkıda bulunan kişilerin ihtiyaç 

duydukları daha özgün bilgi ve beceriler için de bir temel teşkil etmektedir. 

Etik değerlerin farkında olma ve iyi yönetişimi desteklemeyi de kapsar (MEB, 2018). 

Ancak gerek 2013 gerekse de 2018 fen bilimleri dersi öğretim programlarında girişimcilik 

kavramı ve bu kavramın kapsadığı özelliklerin uygulamaya nasıl aktarılabileceğine ilişkin rehber 

materyal olmadığı bilinmektedir. 

Bu anlamda hem hizmet öncesi eğitim hem de hizmet içi eğitim surecinde girişimcilik 

kavramının uygulamaya nasıl aktarılacağı konusundaki eğitsel bilgilerin öneminde dikkat çekilmiştir 

(Birdthistle, Hynes ve Fleming, 2007; Deakins, Gelinceye, Menter ve Wyper, 2005; Hannon, 2006; 

Seikkula-Leino, vb.,2010) 

Mevcut durumda birçok öğretmenin girişimcilik konusunda eğitim almadığı ve bundan dolayı 

eğitim surecinde girişimcilik eğitimine nasıl verileceğine ilişkin doğru yaklaşımdan habersiz oldukları 

belirtilmiştir (European Commission, 2009). 

İlgili literatürde birçok araştırmada öğretmenlerin girişimcilik kavramını uygulamaya aktarma 

aşamasında yöntem ve içerik bulmada sorunlar yaşadıkları görülmüştür (Fiet, 2000a; 2000b; Seikkula-

Leino, 2008; Solomon, 2007). 
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Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesi; geliştirilen girişimcilik eğitim kursunun fen 

bilimleri öğretmen adaylarının girişimcilik becerisi üzerindeki yansımaları nasıldır?N 

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı, geliştirilen girişimcilik kursunun fen bilimleri öğretmen adaylarının 

girişimcilik becerisi üzerine etkisini ortaya çıkarmaktır. 

YÖNTEM 

Çalışmada var bir durumu derinlemesine araştırma yönünde bir kaygı taşındığından Özel 

Durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın veri toplama araçları olarak öğretmen adayları ile 

uygulama öncesi ve sonrası mülakat yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi analiz 

edilmiş ve veriler frekans ve yüzde olarak tablo şeklinde verilmiştir. 

Çalışmanın örneklemi amaçlı örnek seçim yöntemi kullanılarak 2018-2019 eğitim öğretim 

yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen bilimleri öğretmenliği bölümünde 

yapılan 4. sınıfta öğrenim gören 10 fen bilgisi öğretmen adayı ile oluşturulmuştur. Öğretmen 

adaylarının 6’sı kız ve 4’ü erkek olacak şekilde seçilmiştir. Öğretmen adayları ile yürütmüş olan 

girişimcilik kursu 5 hafta ve 3’er saatten toplam 15 saat sürmüştür (Tablo-1). 

Tablo-1. Girişimcilik kursun içeriği; 

Haftalar  Saat  Çalışmanın Amacı İçerik  

1 3 Ön mülakat, Girişimcilik 

nedir 
Kurs programının tanıtımı ve çıktılar hakkında bilgi verme, 
Girişimciliğin ne olduğu anlatılır.  

2 3 Ürünü pazarlamak için 

stratejiler hakkında bilgi 

ve beceri kazanır 

Ürün pazarlama stratejileri ilgili bilgi verileri ve 2 şerli grup 

halinde etkinlikler yapılır 

3 3 Tanıtım araçlarını 

kullanmaları hakkında 

bilgi ve beceri kazanır 

Tanıtım araçlarını kullanmaları hakkında bilgi verilir ve 2 

şerli grup halinde etkinlikler yapılır e etkinlikler yapılır 

4 3 Tasarladıkları bir ürünü 

tanıtım medya araçlarını 

kullanma hakkında bilgi 

ve beceri kazanır 

2 şerli grup halinde bir ürün tasarlar ve bu ürünü tanıtımı için 

medya araçlarını kullanarak tanıtım etkinliği yapar. 

5 3 Son mülakat Kurs sonu değerlendirme ve mülakat yürütülecektir. 

 

Girişimcilik kursu genel içeriği; 

Girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla ürünü pazarlamak için stratejiler 

oluşturmaları ve tanıtım araçlarını kullanmaları istenir. Örneğin öğretmen adayları kendi tasarladıkları 

bir ürünü tanıtım amacıyla gazete, internet, televizyon reklamı hazırlayabilir veya kısa film 

çekebilirler. 

Geliştirilen girişimcilik kursunun öğretmen adaylarının girişimciliği tanımlamasına etkisi; 
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Ön Mülakat Son Mülakat 

Kategoriler f % Örnek Cevap Kategoriler f % Örnek Cevap 

Risk Alma 4 40 Ö1. Girişimcilik; işini 

kendisi kuran, risk alan ve 

topluma insanlığa faydalı 

yeni şeyler üretmek 

Ticaret yapma 4 40 Ö2. Ticaret, sanayi 

alanında ortaya bir 

sermaye koyarak ( risk 

alarak) para kazanma 

durumudur. 

Yeni İş istihdamı 

yaratma  

3 30 Ö2.Sermaye ortaya 

koyarak yeni bir işe 

girişmek 

Yenilikler 

ortaya çıkarma 

3 30 Ö3.İnsanların bilmediği 

yeni bir alanda sermaye 

koyup para kazanması, 

farklı iş ve üretimleri 

amaçlaması. 

Pazarlama 3 30 Ö3. İyi pazarlama 

yapabilen, ortama uyum 

sağlayabilen, herhangi bir 

sektörde bir takım 

faaliyetlerde bulunmak. 

Üretim yapma 2 20 Ö4.Bir amaç ve ihtiyaç 

doğrultusunda problemlere 

çözüm üreten, ortaya ürün 

çıkaran bir sistemdir. 

        İleri Görüşlü 

olma 

1 10 Ö5.İleriye dönük hedefleri 

olan geleceğe dair planlar 

yapan kişilerdir. Özgüveni 

yüksek her zaman başarı 

peşinde olan insanlardır. 

 

Geliştirilen girişimcilik kursunun öğretmen adaylarına girişimci bireyin özelliklerinin ne 

olduğu hakkında düşündürülmesi; 

Ön Mülakat Son Mülakat 

Kategoriler f % Örnek Cevap Kategoriler F % Örnek Cevap 

Yenilikçi olma 4 40 Ö1.Yeniliklere açık 

olan etrafındaki 

gelişmeleri yakından 

takip edebilen ve 

soğukkanlı kişilerdir. 

Cesur olma 5 50 Ö1. Zeki, cesur, risk 

alabilen bireyler 

olmalıdır. 

Özgüveni 

Yüksek bireyler 

olma 

3 30 Ö2. Girişimci bireyler 

cesaretli olurlar. Ve 

insanlarla iyi bir 

iletişimde oldukça 

rahattırlar. 

Üretken olma 3 30 Ö2.Girişimci birey 

atılımcıdır. Çok yönlü 

düşünebilmelidir. Sabırlı 

ve istikrarlı olmalıdır. 

Sürekli yeniliğe açık 

üretken kişiler olmalıdır. 

Aktif olma 3 30 Ö3.Girişimci bireyler 

aktiftir. İyi bir 

konuşma yeteneğine 

sahip ikna 

kabiliyetleri yüksek 

bireylerdir. 

Analitik 

Düşünen birey 

olma 

2 20 Ö3.Girişimci birey; 

analitik düşünen, çözüm 

odaklı, iletişim gücü 

yüksek, yeniliklere açık 

bireylerdir. 

 

Geliştirilen girişimcilik kursunda öğretmen adaylarının sahip olduğu girişimcilik özelliklerinin 

keşfettirilmesi; 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1379 

Ön Mülakat Son Mülakat 

Kategoriler f % Örnek Cevap Kategoriler f % Örnek Cevap 

Üretken olma 4 40 Ö4.Yenilikçi ve 

meraklıyım el becerisi 

ve yeni ürünler üretmek 

için hayal gücümü 

kullanıyorum. 

Cesur olma 6 60 Ö5. Yaratıcıyım. Önüme 

çıkan problemlere 

çözüm üretirim pes 

etmem. 

Girişken olma 3 30 Ö5.Atılgan ve genellikle 

iyi iletişim kurabilen 

biriyim. Derslerde de 

fikirlerimi açıkça ve 

rahatlıkla dile 

getirebilirim. 

Çok Yönlü 

Düşünebilme 

3 30 Ö6.Çok yönlü 

düşünürüm olmayınca 

pes etmem savaşırım. 

Her zaman olumlu 

düşünmeye çalışırım. 

Sorumluluk sahibi 

birey olma 

2 20 Ö6. Bir işi yapacaksam 

kendime güvenerek o işi 

yapmaya başlarım. 

Yaptığım yada 

yapacağım işin tüm 

sorumluluklarını alarak 

işe başlarım 

Zeki olma 1 10 Ö7.Zeki bir insan 

olduğumu 

düşünüyorum. 

Önümdeki birkaç adımı 

hesaplayabilirim. 

Analitik 

düşünebilen birey 

olma 

1 10 Ö7.Karşılaştığım 

problemlere tek boyutta 

değil de birçok farklı 

boyutta bakarak farklı 

çözüm yolları 

bulabiliyorum. 

  

 

Geliştirilen girişimcilik kursunda fen bilgisi öğretmen adaylarının sahip oldukları girişimcilik 

özelliklerini öğrencilere kazandırabilme konusunda yeterliliklerini sorgulaması; 

 Son Mülakat 

Kategoriler f % Örnek Cevap Kategoriler F % Örnek Cevap 

Kısmen 7   Ön Mülakat Evet 8 80 Ö9.Evet hissediyorum. 

Disiplinler arası yaklaşımlarda 

bağlantı kurabilme konusunda 

analitik düşündürebilecek, 

çözüm odaklı bireyler 

yetiştirebileceğimi 

düşünüyorum. 

Evet 2 20 Ö9.Öğrencilere problem çözme 

becerisi kazandırma konusunda 

alternatif çözümler bulma 

konusunda kendimi yeterli 

görüyorum. 

Kısmen 2 20 Ö10.Evet hissediyorum. Stem 

yani fen, teknoloji, 

mühendislik ve matematik 

eğitiminin amacını sorgulayan, 

inovasyon yapan bireyler 

yetiştirmek için bu eğitimi 

verebilecek bilgim olduğunu 

düşünüyorum. 

Hayır 1 10 Ö10.Şuanda kendimi yeterli 

hissetmiyorum. 
  

 

SONUÇLAR 

Verilen girişimcilik kursundan önce kursa katılan fen bilgisi öğretmen adayları tarafından 

doldurulan mülakat soruları ve kurs sonrası yapılan son mülakat sorularının sonuçlarından elde edilen 

bulgulara göre;  
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Kurs öncesinde fen bilgisi öğretmen adayları girişimciliği;  risk alma, pazarlama ve yen iş 

istihdamı boyutunda tanımlarken uygulamadan sonra bu boyuta ek olarak ticaret yapma, ticaret 

yapma, yenilikler ortaya çıkarma, üretim yapma, ileri görüşlü olma boyutlarını da tanımlamışlardır. 

Girişimci bireyin özelliklerini yenilikçi olma, özgüveni yüksek bireyler olma, aktif olma boyutunda 

tanımlarken uygulamadan sonra bu boyutlara ek olarak cesur olma, üretken olma, analitik düşünen 

birey olma boyutlarını da tanımlamışlardır. 

Fen bilgisi öğretmen adayları sahip oldukları girişimcilik özelliklerini üretken olma girişken 

olma, sorumluluk sahibi birey olma, analitik düşünebilen birey olma boyutlarını tanımlarken, 

uygulamadan sonra bu boyutlara ek olarak cesur olma, çok yönlü düşünebilme, zeki olma boyutlarını 

da tanımlamışlardır.  

Geliştirilen girişimcilik kurs öncesinde fen bilgisi öğretmen adayları sahip oldukları 

girişimcilik özelliklerini öğrencilere kazandırabilme konusunda yeterliliklerini sorgulaması sonucunda 

büyük çoğunluğunun kendilerini kısmen yeterli gördüklerini belirtmişlerdir, kurs sonrasında öğretmen 

adaylarının büyük çoğunluğu sahip oldukları girişimcilik özelliklerini öğrencilere kazandırabilme 

konusunda kendilerini yeterli görmüşlerdir.  

Bu durumda geliştirilen girişimcilik kursunun öğretmen adaylarının girişimci bireyin 

özelliklerini tanımlamasında etkili olduğu söylenebilir. 

ÖNERİLER 

Kesinlikle fen bilgisi öğretmen programlarına bu ders eklenmeli yada materyal tasarımı, özel 

öğretim yöntemleri, teknoloji ve toplum, fen laboratuvar uygulamaları dersleri bünyesinde 

öğrencilerin girişimcilik becerilerinin geliştirici uygulamalar içermelidir. 
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ÖZET 

Kültürlenmek ve bilgilenmek için bir araç olarak kullandığımız kitap, günümüz dünyasında hem görsel 

hem metinsel bağlamı içinde sayfa düzeni, kapak tasarımı yönünden sanat eseri, yazar ve okuyucu arasında 

iletişimi sağlayan bir köprü konumundadır. Çocukların okuma alışkanlığı kazanmaları ve okumaya karşı 

duyarlılık göstermeleri için kitapların onların seviyelerine uygun ve biçimsel açıdan belirli nitelikleri taşıması 

gerekmektedir. Çocuk kitaplarında bulunması gereken biçimsel nitelikler; boyut, kâğıt, kapak-cilt, sayfa düzeni, 

harf puntosu, resimler ve baskıdır. Bir kitap biçimsel açıdan ne kadar nitelikli olursa okur tarafından da o kadar 

çok tercih edilebilir. Kitabın kapağından başlar okuma; kapaklara bakarak ya kitap alınır okunur ya da kitaba 

elveda denir. Kitabın diğer biçimsel özelliklerine kitabın kapağına baktıktan sonra dikkat edilir. Kitabın sayfa 

düzeni  de birbiriyle ve metinle uyumlu  biçimsel özellikleri taşımalıdır. Ancak bu şekilde nitelikli çocuk 

kitapları oluşturulabilir ve çocukların okuma alışkanlıkları artırılabilir. 

Bu çalışmanın amacı ülkemizde 25. baskı ve üzerinde basılmış olan çocuk kitaplarının biçimsel açıdan 

değerlendirilip, yorumlanmasıdır. Çalışma, nitel araştırma türlerinden temel nitel araştırma  çalışmasıdır. 

Verilerin toplanması doküman incelemesi ile yapılmıştır. Verilerin analizi betimsel analiz ile gerçekleştirilmştir. 

Araştırmada incelenen materyalleri ilköğretim ikinci kademe ve 25. baskı ve üzerinde olan çocuk kitaplarından 

rastgele seçilen 10 çocuk kitabı oluşturmaktadır. Araştırma ile şu sonuçlara ulaşılmıştır: Biçimsel özelliklerine 

göre  incelenen çocuk kitapları tasarım-düzenleme  özellikleri yönünden yeterli bulunmuştur. Resimlendirme  

özelikleri yönünden ise  beş kitabın yeterli özellikleri taşıdığı  diğer  beş kitabın  ise bu özelikler yönünden  

yetersiz olduğu görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Çocuk kitapları, çocuk edebiyatı, ilköğretim ikinci kademe, biçimsel 

değerlendirme 

The Formal Evaluation of Children's Books 

ABSTRACT 

The book, which we use as a tool for culture and information, is a bridge that provides communication 

between artwork, author and reader in terms of page layout, cover design in the context of both visual and text. 

In order for children to gain reading habits and to be sensitive to reading, the books need to have certain qualities 

that are appropriate to their level. The formal qualities of children's books; size, paper, cover-skin, page layout, 

letter size, images and print. The more qualified a form of a book is, the more it will be preferred by the reader. 

Reading starts from the cover of a book; we look at the covers or read the book or we say goodbye to the book. 

After looking at the cover of the book, we pay attention to the other formal features of the book. The layout of 

the book must be in harmony with the text and compatible with the text. Only in this way qualified children's 

books can be created and children's reading habits can be increased. 

The aim of this study is to evaluate and interpret the children's books published in the 25th edition of 

Turkey. The study is a basic qualitative research study of the qualitative research types. Data were collected by 
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document review. The data were analyzed by descriptive analysis. In the study, 10 children's books were selected 

randomly from the children's books of the second grade and the 25th edition of the study. The research results 

were found to be sufficient in terms of the design-editing features of the children's books examined according to 

their formal characteristics. On the other hand, in terms of the photographic features, it was seen that the five 

books in which the five books had enough features were insufficient in terms of these features. 

Key Words: Children's books, children's literature, elementary education, formal assessment 

1.GİRİŞ 

Çocuk edebiyatı çocuk gerçekliğini ele alan, çocuğa göre oluşturulan nitelikli edebiyat 

ürünlerine denir. Bu ürünler sayesinde çocuk dilini kazanır, zihinsel becerilerini geliştirir, kişiliğini 

oluşturur ve toplumsal kuralları öğrenir. Kısaca yetişkinlerin dünyasına adım atar, hepsinden  daha da 

önemlisi okuma alışkanlığı edinir. Çocuklara okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak çocuk 

edebiyatının olmazsa olmaz amaçlarından biridir. Çocuklara okuma sevgisi ve alışkanlığı 

kazandırmanın yolu nitelikli çocuk edebiyatı kitaplarından geçmektedir. “Kitaplar, okulöncesi 

dönemden başlayarak çocukları renk, çizgi ve sözcüklerin estetik diliyle tanıştıran, onlara ana dilinin 

güzelliğini duyumsatan ilk araçlardır. Çocuklara, dil bilinci ve duyarlılığı edinerek edebiyat 

dünyasının kapısını aralama, okuma isteği ve alışkanlığı kazandırma gibi temel işlevleri de göz önüne 

alındığında, çocuk kitaplarının çocuğun eğitim yaşamında önemli bir değişken olduğu ortaya çıkar” 

(Sever, 2012: 22). Çocukların gelişiminde  bu kadar önemli bir değişken olan  kitapların da bazı temel 

özellikleri taşıması kaçınılmazdır. “Çocuğun kitap okumaya yönelmesini, kitap okumayı sevmesini, 

kitapla etkili bir iletişime girmesini ve zamanla okuma kültürünü edinmesini sağlamak için kitapların 

kimi biçimsel ve eğitsel özellikleri taşıması gerekir” (Canlı ve Aslan, 2018: 815). Alanla ilgili 

kaynaklarda çocuk kitapları dış yapı (biçimsel) ve iç yapı (içerik) özellikleri olarak iki yönden   

değerlendirmektedir (Sever, 2012; Çılgın, 2007; Güleryüz, 2013; Kıbrıs, 2010; Nas, 2004; Şimşek, 

2012; Oğuzkan, 1997; Yalçın ve Aytaç, 2000). Dış yapı özellikleri; boyut, kâğıt, sayfa düzeni, harfler, 

kapak ve cilt, resimler iken iç yapı özellikleri tema, konu, kahramanlar, plan, ileti, üslup ve dildir. 

Çocuk kitapları hem dış yapı hem de iç yapı bakımından uygun özellikleri taşıdığı zaman ondan 

beklenen faydayı sağlayabilir. 

Çocuklar  önce kitapların dış yapısıyla ilgilenirler. Okuma bilmeyen çocuklar  bile resimli 

renkli kitaplara bakmaya istek duyarlar. Kimi zaman kapaktaki bir resim kimi zaman kapağın kalınlığı, 

kitabın boyutu yani dış yapısı çocukları kitapla buluşturur. Kitabın dış yapı özellikleri çocuk için ilk 

uyaran konumundadır. Araştırmalar, öğrencileri okumaya isteklendirmede kitabın biçimsel 

özelliklerinin olumlu etkisinin olduğunu göstermektedir. “Öğrencilerin kitaplarda olmasını istedikleri 

bazı yapısal özellikler aradıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bunlar; kitabın kapağı, ağırlığı, boyutları, harf 

büyüklüğü, sayfa aralığı, kitapların içindeki resimlerdir.” (Altunkaynak, 2018: 113). Argan ve 

Kurulgan (2008)  kitabın biçimsel özelliklerinin okuyucu tutumlarına etkisini inceledikleri çalışmada 

kitabın biçimsel özelliklerinin önemli bir etken olduğu sonucuna ulaşmışlardır.Ülper (2011) de kitabın 

biçimsel özelliklerinden olan kapağın tüm kademedeki öğrenciler açısından önemli olduğunu 

belirtmektedir. Eremektar (1989: 89) ise “yazıyı okutmak için önce kitabı özendirici yapmak 

gerekiyor. Kitapevinin vitrininde duran kitaplar renkli çiçekler gibi dikkat çekmelidir ki arı bal almaya 

gelsin.” demektedir (Eremektar, 1989: 87’den Akt.  Eğribel, 2013: 24). “Kitapların sayfa düzenlemesi 

yapılırken, sayfanın boğucu olmaması, resimler yerleştirilirken akıcılığın kesilmemesi, aksine 

desteklemesi gerekir. Resimler daha çok metnin üstüne, kenarına ya da sol tarafa bir sayfa olarak 
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düşünülebilir.” (Güleryüz, 2003: 164). “Çocuk hikâye kitaplarındaki resimlemeler, metin kadar 

önemlidir. Resimler öykü tiplerine ve konularına uymalı, geçtiği sayfalarda yer almalı. Olabildiğince 

çocuğun kolay algılayabilmesi için yalın olmalıdır.” (Eğribel, 2013: 27) diyen Dayıoğlu, resimleri en 

az  metin kadar önemli bulur. Kitabın biçimsel özellikleri bütünlük içerisinde olmalı titizlikle 

tasarlanmalıdır. Bu bakımdan Uçar, sayfa tasarımcısını bir orkestra şefine benzetir. Ona göre tasarımcı 

her yönüyle bir bütünlük oluşturmalıdır. Sayfa düzenlemesi dengeli bir şekilde planlanmalıdır 

(Eğribel, 2013: 22). Başka bir deyişle, “Kitaplar çocukları okumaya isteklendirecek bir tasarım 

anlayışını yansıtmalı, çocuklar kendileri için üretilen bir araca verilen önemi, gösterilen saygıyı kitabın 

dış yapı (biçimsel) özellikleriyle bütünleşmiş olan tasarım özeninden anlayabilmelidir. Kitaptaki 

resimler, çocukların beğeni ve algılama düzeyine uygun olmalı, metnin iletisine görsel bir zenginlik 

katmalı; estetik nitelikleriyle de görsel algılarını geliştirici bir özellik taşımalıdır.” (Sever, 2012). 

Çocuk edebiyatı kitapları dil edinimi sürecinde ve sonrasında dil gelişimini etkileyen en etkili 

araçlardır. Bu doğrultuda hazırlanan çocuk kitaplarıyla çocukların okuma kültürü edinmiş birey 

olmalarına katkı sağlanabilir. Çocukların okuma alışkanlığı kazanmaları ve okumaya karşı duyarlılık 

göstermeleri için kitapların onların seviyelerine uygun ve biçimsel açıdan belirli nitelikleri taşıması 

gerekmektedir. Bu çalışma çocuk edebiyatı alanında bir kitapta bulunması gereken biçimsel 

özelliklerin vurgulanması bakımından önemlidir. Ayrıca bu çalışmanın araştırmacılara veri kaynağı 

olacağı, eğitmenlere ve ailelere rehberlik edebileceği öngörülmektedir. 

Bu araştırmanın amacı çocuk kitaplarının biçimsel açıdan değerlendirilmesidir. Bu amaç 

çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

1. Araştırma kapsamına alınan çocuk kitapları bir çocuk kitabında bulunması gereken tasarım-

düzenleme özelliklerini ne ölçüde taşımaktadır? 

2. Araştırma kapsamına alınan çocuk kitapları bir çocuk kitabında bulunması gereken 

resimlendirme özelliklerini ne ölçüde taşımaktadır? 

2.YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırma, nitel araştırma özelliği taşımaktadır ve temel nitel araştırma ile gerçekleştirilmiştir. 

Temel nitel araştırma, tüm disiplin alanlarında ve pratikte uygulama alanlarında görülebilen, eğitimde 

kullanılabilen en yaygın nitel araştırma biçimlerindedir. Bu araştırma türünde veriler; gözlem, 

görüşme ya da doküman incelemesi yoluyla toplanır (Merriam, 2013).  

2.2. Çalışma Materyali 

Araştırmanın materyalini ortaokul seviyesine uygun 25 ve üzerinde basımı olan rastgele 

seçilen 10 çocuk kitabı oluşturmaktadır. Bu çocuk kitaplarına ilişkin künye bilgileri aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir: 
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Numara  Kitabın Adı Kitabın 

Yazarı 

Yayınevi Baskı Sayısı Sayfa 

Sayısı 

Resimleyen 

1 Uçurtmam Bulut 

Şimdi 

Sevim Ak Can Çocuk 42. baskı 91 Behiç Ak 

2 Aritmetik İyi Kuşlar 

Peki 

Cemal 

Süreyya 

Yapı Kredi 45.baskı 70 Mustafa 

Delioğlu 

3 Anneannem Askere 

Gidiyor 

Muzaffer 

İzgü 

Bilgi Çocuk 26. baskı 123 Murat Sayın 

4 Bacaksız Kamyon 

Sürücüsü 

Rıfat Ilgaz Çınar 29.baskı 86 Oğuz Demir 

5 Sakız Sardunya Elif Şafak Doğan 

Egmont 

50.baskı 151 Zafer Okur 

6 Gümüş Kanat Cahit Uçuk Bilge 

Kültür 

Sanat 

90.baskı 181  

7 Bir Şeftali Bin Şeftali Samed 

Behrengi  

Can Çocuk  33. baskı  53 An-su Aksoy  

8 Güneşi Bile Tamir 

Eden Adam 

Behiç Ak Günışığı 

Çocuklar 

40. baskı 68 Behiç Ak 

9 Zaman Bisikleti 2 

(Geçmişten Gelen 

Konuklar) 

Bilgin Adalı Can Çocuk 32.baskı 107 Mert Tugen 

10 Kar Tanesi Süleyman 

Bulut 

Can Çocuk 27.baskı 112 Gözde Bitir 

Tufan 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Demircan’ın (Demircan, 2006: 12-27)  geliştirdiği 

değerlendirme formu kullanılmıştır. Bu form çocuk kitaplarında bulunması gereken biçimsel 

özellikleri belirlemek amacıyla iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi tasarım-düzenleme; ikincisi 

resimlendirmedir. Tasarım-düzenleme ölçütlerini belirlemek üzere olumlu soru kökünden oluşan 14 

soru bulunmaktadır. Resimleme ölçütlerini belirlemek üzere ise olumlu cümle kökünden oluşan 

toplam 10 madde bulunmaktadır. 

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi  

Verilerin toplanması doküman incelemesi ile yapılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması 

istenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren materyallerin analizi anlamına gelmektedir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2011).  Araştırmanın verileri betimsel analiz ile  gerçekleştirilmiştir. 25 ve üzerinde baskısı 

olan 10 çocuk kitabı, Demircan’ın değerlendirme formu örnek alınarak (Demircan, 2006: 12-27) 

taranmış elde edilen bulgular tablolar halinde gösterilmiştir.   

Tablo 1. Değer Aralıkları 

Niteliği Değer Aralığı 

Yeterli 1,50-2,00 

Yetersiz 1,00-1,49 

 

Dış yapı ölçütlerini belirlemek için kullanılan araçlardaki tüm maddeler “yeterli” için  “2” 

“yetersiz için “1” biçimimde puanlanmıştır. Bulguların ortalamaları (X) hesaplanmıştır. Bulguların 

değerlendirilmesinde esas alınan ortalamalar için oluşturulan değer aralıkları Tablo 1’de yer 

almaktadır (Taşdemir, 2003: 295; Konar ve Sayın, 2004: 198). 
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Bir Çocuk Kitabında Bulunması Gereken Biçimsel (Dış Yapı)  Özellikleri  

Bir çocuk kitabında bulunması gereken biçimsel (dış yapı)  ölçütleri, çocuk edebiyatı kaynak 

kitaplar ve konu ile ilgili yayınlarda şöyle sıralanmaktadır (Demircan, 2006: 14). 

Boyut: çocuk kitaplarının dikdörtgen ve kare biçiminde, çocuğun seviyesine göre 16x23 cm 

büyüklüğünde olması normal sayılır. Kitap kolay taşınabilir ve kullanmaya elverişli olmalıdır. 

Harfler: Kitabın puntosu ilköğretim 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için 12 puntodan büyük 

olmalıdır. 4 ve 5 sınıflarda ise 10 puntoluk harfler kullanılabilmektedir. 

Kâğıt: Çocuk kitaplarında kullanılan kâğıdın mat, yani parlak olmayan cinsten bir kâğıt 

olması; bunun yanında dayanıklı ve kaliteli (en az ikinci hamur) olması gerekir. 

Kapak ve cilt: Kitapların dayanıklılığını artıran başlıca unsur kapaktır. Sağlam ve çocuğun 

hoşuna giden çekici kapak veya cilt eserin okunma ve uzun süre saklanma şansını çoğaltır. Dikişsiz 

veya ciltsiz kitaplar çabuk dağılır, yıpranır. 

Resimler: Resimler konuya uygun anlaşılır, gerçekçi, ilgi çekici, çerçeve içinde, kaliteli ve 

metinle birbirini tamamlayıcı olmalıdır. Ayrıca resimlerde ayrıntılara dikkat edilmelidir. Resimler 

sayfanın en uygun yerine konumlandırılmalıdır. 

Sayfa düzeni: Çocuk yayınlarında normal aralıklı veya normalden çok aralıklı satırlarla 

dizilmiş sayfalar tercih edilmelidir. Çocuk kitaplarında genellikle sayfa kenarlarında geniş boşluklar 

bırakılması uygun olur. 

Künye bilgileri: Kitapta, yayınevinin diğer yapıtları hakkında bilgi almalıdır, yazarı özgeçmişi 

hakkında bilgi verilmelidir. Kitapta içindekiler, sözlük, kılavuz bölümleri yer almalıdır. 

3. BULGULAR 

Araştırma kapsamında incelenen 10 çocuk kitabının tasarım-düzenleme ve resimlendirme 

özelliklerine ilişkin bulgular tablolar halinde aşağıda sunulmuştur.  

1. Kitapların Tasarım-Düzenleme Özelliklerine İlişkin Bulgular  

Tablo 2. Muzaffer İzgü’nün “Anneannem Askere Gidiyor” Kitabının Tasarım-Düzenleme Özellikleri 

 Tasarım-Düzenleme Yeterli Yetersiz 

1 Kitabın biçimi uygun mu?   

2 Kitabın boyutu uygun mu?   

3 Kitap kolay taşınabiliyor mu?   

4 Kitabın ciltleme biçimi uygun mu?   

5 Kullanılan punto okuyucu seviyesine uygun mu?   

6 Sayfalar temizlenebilir mi?   

7 Sayfaların sağ- sol boşlukları var mı?   

8 Sayfaların alt-üst boşlukları var mı?   

9 Satır arası boşluklar uygun mu?   

10 Kitabın kâğıdı mat mı?   

11 Kitabın kalitesi uygun mu?   
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Tablo 2 incelendiğinde; Muzaffer İzgü’nün “Anneannem Askere Gidiyor” adlı kitabında 

tasarım-düzenleme özellikleri bakımından 12 maddenin yeterli 2 maddenin ise yetersiz olduğu 

görülmektedir. Kitabın ciltleme biçimi, sayfaların temizlenebilir olmaması yetersiz bulunmuştur. 

Tablo 3. Cahit Uçuk’un “Gümüş Kanat” Kitabının Tasarım-Düzenleme Özellikleri 

 Tasarım-Düzenleme Yeterli Yetersiz 

1 Kitabın biçimi uygun mu?   

2 Kitabın boyutu uygun mu?   

3 Kitap kolay taşınabiliyor mu?   

4 Kitabın ciltleme biçimi uygun mu?   

5 Kullanılan punto okuyucu seviyesine uygun mu?   

6 Sayfalar temizlenebilir mi?   

7 Sayfaların sağ- sol boşlukları var mı?   

8 Sayfaların alt-üst boşlukları var mı?   

9 Satır arası boşluklar uygun mu?   

10 Kitabın kâğıdı mat mı?   

11 Kitabın kalitesi uygun mu?   

12 Kapak resmi kapakta yer alıyor mu?   

13 Kitabın kapağı konu ile uyumlu mu?   

14 Kitabın iç kapağı resimli mi?   

 Toplam 11 3 

 

Tablo 3 incelendiğinde; Cahit Uçuk’un “Gümüş Kanat” adlı kitabında tasarım-düzenleme 

özellikleri bakımından 11 maddenin yeterli 3 maddenin yetersiz olduğu görülmektedir. Kitabın 

ciltleme biçimi, sayfaların temizlenebilir olmaması, kâğıdın mat olmaması yetersiz olarak 

belirlenmiştir. 

Tablo 4. Behiç Ak’ın “Güneşi Bile Tamir Eden Adam” Kitabının Tasarım-Düzenleme Özellikleri 

 Tasarım-Düzenleme Yeterli Yetersiz 

1 Kitabın biçimi uygun mu?   

2 Kitabın boyutu uygun mu?   

3 Kitap kolay taşınabiliyor mu?   

4 Kitabın ciltleme biçimi uygun mu?   

5 Kullanılan punto okuyucu seviyesine uygun mu?   

6 Sayfalar temizlenebilir mi?   

7 Sayfaların sağ- sol boşlukları var mı?   

8 Sayfaların alt-üst boşlukları var mı?   

9 Satır arası boşluklar uygun mu?   

10 Kitabın kâğıdı mat mı?   

11 Kitabın kalitesi uygun mu?   

12 Kapak resmi kapakta yer alıyor mu?   

13 Kitabın kapağı konu ile uyumlu mu?   

14 Kitabın iç kapağı resimli mi?   

 Toplam 13 1 

 

12 Kapak resmi kapakta yer alıyor mu?   

13 Kitabın kapağı konu ile uyumlu mu?   

14 Kitabın iç kapağı resimli mi?   

 Toplam 12 2 
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Tablo 4 incelendiğinde; Behiç Ak’ın “Güneşi Bile Tamir Eden Adam” adlı kitabında tasarım-

düzenleme özellikleri bakımından 13 maddenin yeterli 1 maddenin yetersiz olduğu görülmektedir. 

Kitabın ciltleme biçimi yetersiz görülen tek maddedir. 

Tablo 5. Sevim Ak’ın “Uçurtmam Bulut Şimdi” Kitabının Tasarım-Düzenleme Özellikleri  

 Tasarım-Düzenleme Yeterli Yetersiz 

1 Kitabın biçimi uygun mu?   

2 Kitabın boyutu uygun mu?   

3 Kitap kolay taşınabiliyor mu?   

4 Kitabın ciltleme biçimi uygun mu?   

5 Kullanılan punto okuyucu seviyesine uygun mu?   

6 Sayfalar temizlenebilir mi?   

7 Sayfaların sağ- sol boşlukları var mı?   

8 Sayfaların alt-üst boşlukları var mı?   

9 Satır arası boşluklar uygun mu?   

10 Kitabın kâğıdı mat mı?   

11 Kitabın kalitesi uygun mu?   

12 Kapak resmi kapakta yer alıyor mu?   

13 Kitabın kapağı konu ile uyumlu mu?   

14 Kitabın iç kapağı resimli mi?   

 Toplam 10 4 

 

Tablo 5 incelendiğinde; Sevim Ak’ın “Uçurtmam Bulut Şimdi” adlı kitabında tasarım-

düzenleme özellikleri bakımından 10 maddenin yeterli 4 maddenin yetersiz olduğu görülmektedir. 

Kitabın ciltleme biçimi, sayfaların temizlenebilir olmaması, kâğıdın mat olmaması, kitabın kapağının 

konu ile uyumu yetersiz olarak belirlenmiştir. 

Tablo 6. Elif Şafak’ın “Sakız Sardunya” Kitabının Tasarım-Düzenleme Özelikleri  

 Tasarım-Düzenleme Yeterli Yetersiz 

1 Kitabın biçimi uygun mu?   

2 Kitabın boyutu uygun mu?   

3 Kitap kolay taşınabiliyor mu?   

4 Kitabın ciltleme biçimi uygun mu?   

5 Kullanılan punto okuyucu seviyesine uygun mu?   

6 Sayfalar temizlenebilir mi?   

7 Sayfaların sağ- sol boşlukları var mı?   

8 Sayfaların alt-üst boşlukları var mı?   

9 Satır arası boşluklar uygun mu?   

10 Kitabın kâğıdı mat mı?   

11 Kitabın kalitesi uygun mu?   

12 Kapak resmi kapakta yer alıyor mu?   

13 Kitabın kapağı konu ile uyumlu mu?   

14 Kitabın iç kapağı resimli mi?   

 Toplam 11 3 

 

Tablo 6 incelendiğinde; Elif Şafak’ın “Sakız Sardunya” adlı kitabında tasarım-düzenleme 

özellikleri bakımından 11 maddenin yeterli 3 maddenin yetersiz olduğu görülmektedir. Kitabın 

ciltleme biçimi, kullanılan puntonun okuyucu seviyesine uygunluğu, sayfaların temizlenebilir 

olmaması yetersiz görülen maddelerdir. 
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Tablo 7. Rıfat Ilgaz’ın “Bacaksız Kamyon Sürücüsü” Kitabının Tasarım-Düzenleme Özellikleri 

 Tasarım-Düzenleme Yeterli Yetersiz 

1 Kitabın biçimi uygun mu?   

2 Kitabın boyutu uygun mu?   

3 Kitap kolay taşınabiliyor mu?   

4 Kitabın ciltleme biçimi uygun mu?   

5 Kullanılan punto okuyucu seviyesine uygun mu?   

6 Sayfalar temizlenebilir mi?   

7 Sayfaların sağ- sol boşlukları var mı?   

8 Sayfaların alt-üst boşlukları var mı?   

9 Satır arası boşluklar uygun mu?   

10 Kitabın kâğıdı mat mı?   

11 Kitabın kalitesi uygun mu?   

12 Kapak resmi kapakta yer alıyor mu?   

13 Kitabın kapağı konu ile uyumlu mu?   

14 Kitabın iç kapağı resimli mi?   

 Toplam 12 2 

 

Tablo 7 incelendiğinde; Rıfat Ilgaz’ın “Bacaksız Kamyon Sürücüsü” kitabında tasarım-

düzenleme özellikleri yönünden 12 maddenin yeterli 2 maddenin yetersiz olduğu görülmektedir. 

Kitabın ciltleme biçimi, kitabın kapağının konuyla uyumu yetersiz görülen maddelerdir. 

Tablo 8. Cemal Süreyya “Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi” Kitabının Tasarım-Düzenleme Özellikleri 

 Tasarım-Düzenleme Yeterli Yetersiz 

1 Kitabın biçimi uygun mu?   

2 Kitabın boyutu uygun mu?   

3 Kitap kolay taşınabiliyor mu?   

4 Kitabın ciltleme biçimi uygun mu?   

5 Kullanılan punto okuyucu seviyesine uygun mu?   

6 Sayfalar temizlenebilir mi?   

7 Sayfaların sağ- sol boşlukları var mı?   

8 Sayfaların alt-üst boşlukları var mı?   

9 Satır arası boşluklar uygun mu?   

10 Kitabın kâğıdı mat mı?   

11 Kitabın kalitesi uygun mu?   

12 Kapak resmi kapakta yer alıyor mu?   

13 Kitabın kapağı konu ile uyumlu mu?   

14 Kitabın iç kapağı resimli mi?   

 Toplam 10 4 

 

Tablo 8 incelendiğinde; Cemal Süreyya’nın “Aritmetik Kuşlar İyi Pekiyi” adlı kitabında 

tasarım-düzenleme özellikleri bakımından 10 maddenin yeterli 4 maddenin yetersiz olduğu 

görülmektedir. Kitabın ciltleme biçimi, satır arası boşlukların uygunluğu, kitabın kapağının konu ile 

uyumu, kitabın iç kapağının resimli olmaması yetersiz olarak belirlenmiştir. 

Tablo 9. Samed Behrengi “Bir Şeftali Bin Şeftali” Kitabının Tasarım-Düzenleme Özellikleri 

 Tasarım-Düzenleme  Yeterli Yetersiz 

1 Kitabın biçimi uygun mu?   

2 Kitabın boyutu uygun mu?   

3 Kitap kolay taşınabiliyor mu?   

4 Kitabın ciltleme biçimi uygun mu?   

5 Kullanılan punto okuyucu seviyesine uygun mu?   

6 Sayfalar temizlenebilir mi?   
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7 Sayfaların sağ- sol boşlukları var mı?   

8 Sayfaların alt-üst boşlukları var mı?   

9 Satır arası boşluklar uygun mu?   

10 Kitabın kâğıdı mat mı?   

11 Kitabın kalitesi uygun mu?   

12 Kapak resmi kapakta yer alıyor mu?   

13 Kitabın kapağı konu ile uyumlu mu?   

14 Kitabın iç kapağı resimli mi?   

 Toplam 11 3 

 

Tablo 9 incelendiğinde; Samed Behrengi’nin “Bir Şeftali Bin Şeftali” adlı kitabında tasarım-

düzenleme özellikleri bakımından 11 maddenin yeterli 3 maddenin yetersiz olduğu görülmektedir. 

Kitabın ciltleme biçimi, sayfaların temizlenebilir olmaması, kitabın kâğıdının mat olmaması yetersiz 

görülen maddelerdir. 

Tablo 10. Süleyman Bulut’un “Kar Tanesi” Kitabının Tasarım-Düzenleme Özellikleri  

 Tasarım-Düzenleme Yeterli Yetersiz 

1 Kitabın biçimi uygun mu?   

2 Kitabın boyutu uygun mu?   

3 Kitap kolay taşınabiliyor mu?   

4 Kitabın ciltleme biçimi uygun mu?   

5 Kullanılan punto okuyucu seviyesine uygun mu?   

6 Sayfalar temizlenebilir mi?   

7 Sayfaların sağ- sol boşlukları var mı?   

8 Sayfaların alt-üst boşlukları var mı?   

9 Satır arası boşluklar uygun mu?   

10 Kitabın kâğıdı mat mı?   

11 Kitabın kalitesi uygun mu?   

12 Kapak resmi kapakta yer alıyor mu?   

13 Kitabın kapağı konu ile uyumlu mu?   

14 Kitabın iç kapağı resimli mi?   

 Toplam 11 3 

 

Tablo 10 incelendiğinde; Süleyman Bulut’un “Kar Tanesi” adlı kitabında tasarım-düzenleme 

özellikleri bakımımdan 11 maddenin yeterli 3 maddenin yetersiz olduğu görülmektedir. Kitabın 

ciltleme biçimi, sayfaların temizlenebilir olmaması, kitabın kâğıdının mat olmaması yetersiz görülen 

maddelerdir. 

Tablo 11. Bilgin Adalı’nın “Zaman Bisikleti 2 (Geçmişten Gelen Konuklar)” Kitabının Tasarım-

Düzenleme Özellikleri  

 Tasarım-Düzenleme Yeterli Yetersiz 

1 Kitabın biçimi uygun mu?   

2 Kitabın boyutu uygun mu?   

3 Kitap kolay taşınabiliyor mu?   

4 Kitabın ciltleme biçimi uygun mu?   

5 Kullanılan punto okuyucu seviyesine uygun mu?   

6 Sayfalar temizlenebilir mi?   

7 Sayfaların sağ- sol boşlukları var mı?   

8 Sayfaların alt-üst boşlukları var mı?   

9 Satır arası boşluklar uygun mu?   

10 Kitabın kâğıdı mat mı?   
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11 Kitabın kalitesi uygun mu?   

12 Kapak resmi kapakta yer alıyor mu?   

13 Kitabın kapağı konu ile uyumlu mu?   

14 Kitabın iç kapağı resimli mi?   

 Toplam 11 3 

 

Tablo 11 incelendiğinde; Bilgin Adalı’nın “Zaman Bisikleti 2 (Geçmişten Gelen Konuklar)” 

adlı kitabında tasarım-düzenleme özellikleri yönünden 11 maddenin yeterli 3 maddenin yetersiz 

olduğu görülmektedir. Sayfaların temizlenebilir olmaması, kitabın kâğıdının mat olmaması ve kitabın 

iç kapağının resimli olmaması yetersiz olarak belirlenmiştir. 

2.Kitapların Resimlendirme Özelliklerine İlişkin Bulgular   

Tablo 12.Muzafer İzgü’nün “Anneannem Askere Gidiyor” Kitabının Resimlendirme Özellikleri   

 Resimlendirme Yeterli Yetersiz 

1 Kapakta kullanılan resim ilgi çekici olması   

2 Resimlerin konuya uygunluğu   

3 Resimlerin anlaşılır olması   

4 Resimlerin ilgi çekici olması   

5 Resimlerle metinlerin birbirini tamamlaması   

6 Resimlerde ayrıntılara dikkat edilmesi   

7 Resimlerin gerçek veya gerçekçi olması   

8 Kitapta resimler ön planda olması   

9 Resimlerin sayfa konumlandırılmasının uygunluğu   

10 Resimlerin renkli olması   

 Toplam 9 1 

 

Tablo 12 incelendiğinde; Muzaffer İzgü’nün “Anneannem Askere Gidiyor” adlı kitabında 

resimlendirme özellikleri yönünden 9 maddenin yeterli 1 maddenin yetersiz olduğu görülmektedir. 

Resimlerde ayrıntılara dikkate edilmemesi maddesi kitabın yetersiz görülen tek maddesidir. 

Tablo 13. Cahit Uçuk’un “Gümüş Kanat” Kitabının Resimlendirme Özellikleri 

 Resimlendirme Yeterli Yetersiz 

1 Kapakta kullanılan resim ilgi çekici olması   

2 Resimlerin konuya uygunluğu   

3 Resimlerin anlaşılır olması   

4 Resimlerin ilgi çekici olması   

5 Resimlerle metinlerin birbirini tamamlaması   

6 Resimlerde ayrıntılara dikkat edilmesi   

7 Resimlerin gerçek veya gerçekçi olması   

8 Kitapta resimler ön planda olması   

9 Resimlerin sayfa konumlandırılmasının uygunluğu   

10 Resimlerin renkli olması   

 Toplam 4 6 

 

Tablo 13 incelendiğinde; Cahit Uçuk’un “Gümüş Kanat” adlı kitabında resimlendirme 

özellikleri bakımından 4 maddenin yeterli 6 maddenin yetersiz olduğu görülmektedir. Resimlerin 

konuya uygunluğu, resimlerle metinlerin birbirini tamamlaması, resimlerin gerçek veya gerçekçi 

olması, resimlerin sayfa konumlandırılmasının uygunluğu yeterli görülen maddelerdir. 
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Tablo 14. Behiç Ak’ın “Güneşi Bile Tamir Eden Adam” Kitabının Resimlendirme Özellikleri 

 Resimlendirme Yeterli Yetersiz 

1 Kapakta kullanılan resim ilgi çekici olması   

2 Resimlerin konuya uygunluğu   

3 Resimlerin anlaşılır olması   

4 Resimlerin ilgi çekici olması   

5 Resimlerle metinlerin birbirini tamamlaması   

6 Resimlerde ayrıntılara dikkat edilmesi   

7 Resimlerin gerçek veya gerçekçi olması   

8 Kitapta resimler ön planda olması   

9 Resimlerin sayfa konumlandırılmasının uygunluğu   

10 Resimlerin renkli olması   

 Toplam 7 3 

 

Tablo 14 incelendiğinde; Behiç Ak’ ın “Güneşi Bile Tamir Eden Adam” adlı kitabında 

resimlendirme özellikleri yönünden 7 maddenin yeterli 3 maddenin yetersiz olduğu görülmektedir. 

Resimlerin konuya uygun olmaması, resimlerle metinlerin birbirini tamamlamaması, resimlerde 

ayrıntılara dikkat edilmemesi yetersiz görülen maddelerdir. 

Tablo 15. Sevim Ak’ın  “Uçurtmam Bulut Şimdi” Kitabının Resimlendirme Özellikleri  

 Resimlendirme Yeterli Yetersiz 

1 Kapakta kullanılan resim ilgi çekici olması   

2 Resimlerin konuya uygunluğu   

3 Resimlerin anlaşılır olması   

4 Resimlerin ilgi çekici olması   

5 Resimlerle metinlerin birbirini tamamlaması   

6 Resimlerde ayrıntılara dikkat edilmesi   

7 Resimlerin gerçek veya gerçekçi olması   

8 Kitapta resimler ön planda olması   

9 Resimlerin sayfa konumlandırılmasının uygunluğu   

10 Resimlerin renkli olması   

 Toplam 3 7 

 

Tablo 15 incelendiğinde; Sevim Ak’ın “Uçurtmam Bulut Şimdi” adlı kitabında resimlendirme 

özellikleri bakımından 3 maddenin yeterli 7 maddenin yetersiz olduğu görülmektedir. Resimlerin 

konuya uygunluğu, resimlerin sayfa konumlandırmasının uygunluğu, resimlerin renkli olması yeterli 

görülen maddelerdir. 

Tablo 16. Elif Şafak’ın “Sakız Sardunya” Kitabının Resimlendirme Özellikleri  

 Resimlendirme  Yeterli Yetersiz 

1 Kapakta kullanılan resim ilgi çekici olması   

2 Resimlerin konuya uygunluğu   

3 Resimlerin anlaşılır olması   

4 Resimlerin ilgi çekici olması   

5 Resimlerle metinlerin birbirini tamamlaması   

6 Resimlerde ayrıntılara dikkat edilmesi   

7 Resimlerin gerçek veya gerçekçi olması   

8 Kitapta resimler ön planda olması   

9 Resimlerin sayfa konumlandırılmasının uygunluğu   

10 Resimlerin renkli olması   

 Toplam 5 5 

 

Tablo 16 incelendiğinde; Elif Şafak’ın “Sakız Sardunya” adlı kitabında resimlendirme 

özellikleri bakımından 5 maddenin yeterli 5 maddenin yetersiz olduğu görülmektedir. Kapakta 
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kullanılan resmin ilgi çekici olması, resimlerin konuya uygunluğu, resimlerle metinlerin birbirini 

tamamlaması, resimlerin gerçek veya gerçekçi olması, resimlerin sayfa konumlandırmasının 

uygunluğu maddeleri yeterli maddelerdir. 

Tablo 17. Rıfat Ilgaz’ın “ Bacaksız Kamyon Sürücüsü” Kitabının Resimlendirme Özellikleri  

 Resimlendirme Yeterli Yetersiz 

1 Kapakta kullanılan resim ilgi çekici olması   

2 Resimlerin konuya uygunluğu   

3 Resimlerin anlaşılır olması   

4 Resimlerin ilgi çekici olması   

5 Resimlerle metinlerin birbirini tamamlaması   

6 Resimlerde ayrıntılara dikkat edilmesi   

7 Resimlerin gerçek veya gerçekçi olması   

8 Kitapta resimler ön planda olması   

9 Resimlerin sayfa konumlandırılmasının uygunluğu   

10 Resimlerin renkli olması   

 Toplam 2 8 

 

Tablo 17 incelendiğinde; Rıfat Ilgaz’ın “Bacaksız Kamyon Sürücüsü” adlı kitabında 

resimlendirme özellikleri yönünden 2 maddenin yeterli 8 maddenin yetersiz olduğu görülmektedir. 

Resimlerin konuya uygunluğu ve resimlerin sayfa konumlandırılmasının uygunluğu yeterli görülen 

özelliklerdir. 

Tablo 18. Cemal Süreyya’nın  “Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi” Kitabının Resimlendirme Özellikleri  

 Resimlendirme Yeterli Yetersiz 

1 Kapakta kullanılan resim ilgi çekici olması   

2 Resimlerin konuya uygunluğu   

3 Resimlerin anlaşılır olması   

4 Resimlerin ilgi çekici olması   

5 Resimlerle metinlerin birbirini tamamlaması   

6 Resimlerde ayrıntılara dikkat edilmesi   

7 Resimlerin gerçek veya gerçekçi olması   

8 Kitapta resimler ön planda olması   

9 Resimlerin sayfa konumlandırılmasının uygunluğu   

10 Resimlerin renkli olması   

 Toplam 4 6 

 

Tablo 18 incelendiğinde; Cemal Süreyya’nın “Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi” adlı kitabında 

resimlendirme özellikleri yönünden 4 maddenin yeterli 6 maddenin yetersiz olduğu görülmektedir. 

Resimlerin konuya uygunluğu, resimlerin anlaşılır olması, resimlerle metinlerin birbirini 

tamamlaması, resimlerin sayfa konumlandırılmasının uygunluğu yeterli görülen maddelerdir. 

Tablo 19. Samed Behrengi’nin “Bir Şeftali Bin Şeftali” Kitabının Resimlendirme Özellikleri  

 Resimlendirme Yeterli Yetersiz 

1 Kapakta kullanılan resim ilgi çekici olması   

2 Resimlerin konuya uygunluğu   

3 Resimlerin anlaşılır olması   

4 Resimlerin ilgi çekici olması   

5 Resimlerle metinlerin birbirini tamamlaması   

6 Resimlerde ayrıntılara dikkat edilmesi   

7 Resimlerin gerçek veya gerçekçi olması   
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8 Kitapta resimler ön planda olması   

9 Resimlerin sayfa konumlandırılmasının uygunluğu   

10 Resimlerin renkli olması   

 Toplam 5 5 

 

Tablo 19 incelendiğinde; Samed Behrengi’nin “Bir Şeftali Bin Şeftali” adlı kitabında 

resimlendirilme özellikleri yönünden 5 maddenin yeterli 5 maddenin yetersiz olduğu görülmektedir. 

Resimlerin konuya uygunluğu, resimlerin anlaşılır olması, resimlerle metinlerin birbirini 

tamamlaması, resimlerin gerçek veya gerçekçi olması, resimlerin sayfa konumlandırılmasının 

uygunluğu maddeleri yeterli olarak belirlenmiştir. 

Tablo 20. Süleyman Bulut’un “Kar Tanesi” Kitabının Resimlendirme Özellikleri 

 Resimlendirme Yeterli Yetersiz 

1 Kapakta kullanılan resim ilgi çekici olması   

2 Resimlerin konuya uygunluğu   

3 Resimlerin anlaşılır olması   

4 Resimlerin ilgi çekici olması   

5 Resimlerle metinlerin birbirini tamamlaması   

6 Resimlerde ayrıntılara dikkat edilmesi   

7 Resimlerin gerçek veya gerçekçi olması   

8 Kitapta resimler ön planda olması   

9 Resimlerin sayfa konumlandırılmasının uygunluğu   

10 Resimlerin renkli olması   

 Toplam 8 2 

 

Tablo 20 incelendiğinde; Süleyman Bulut’un “Kar Tanesi” adlı kitabında resimlendirme 

özelikleri bakımından 8 maddenin yeterli 2 maddenin yetersiz olduğu görülmektedir. Resimlerde 

ayrıntılara dikkat edilmemesi ve resimlerin gerçek veya gerçekçi olmaması yetersiz görülen 

maddelerdir. 

Tablo 21. Bilgin Adalı’nın “Zaman Bisikleti 2 (Geçmişten Gelen Konuklar)” Kitabının Resimlendirme 

Özellikleri 

 Resimlendirme Yeterli Yetersiz 

1 Kapakta kullanılan resim ilgi çekici olması   

2 Resimlerin konuya uygunluğu   

3 Resimlerin anlaşılır olması   

4 Resimlerin ilgi çekici olması   

5 Resimlerle metinlerin birbirini tamamlaması   

6 Resimlerde ayrıntılara dikkat edilmesi   

7 Resimlerin gerçek veya gerçekçi olması   

8 Kitapta resimler ön planda olması   

9 Resimlerin sayfa konumlandırılmasının uygunluğu   

10 Resimlerin renkli olması   

 Toplam 1 9 

 

Tablo 21 incelendiğinde; Bilgin Adalı’nın “Zaman Bisikleti 2 (Geçmişten Gelen Konuklar)” 

adlı kitabında kitabın iç resimlemesi yapılmadığı için 1 maddenin yeterli 9 maddenin yetersiz olduğu 

görülmektedir. Kapakta kullanılan resmin ilgi çekici olması yeterli görülen tek maddedir. 
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Tablo 22. Kitapların Biçimsel Özelliklere Göre Yeterlilik Ortalamaları  

 

Tablo 22 incelendiğinde; kitapların biçimsel özelliklerine göre yeterlilik ortalamalarının 

hesaplanması sonucunda elde edilen verilere göre tasarım-düzenleme özellikleri bakımdan yeterli; 

resimlendirme özellikleri yönünden ise beş kitabın yeterli beş kitabın ise yetersiz olduğu 

görülmektedir. Tasarım-düzenleme özelliklerine ilişkin elde edilen bulgular sonucunda “Anneannem 

Askere Gidiyor” ve “Bacaksız Kamyon Sürücüsü”  kitapları “1,86” ortalamayla; “Gümüş Kanat”, 

“Sakız Sardunya”, “Bir Şeftali Bin Şeftali”, “Kar Tanesi” ve “Zaman Bisikleti 2 (Geçmişten Gelen 

Konuklar)” kitapları “1,79” ortalamayla; “Uçurtmam Bulut Şimdi” ve “Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi” 

kitapları “1,71” ortalamayla aynı ölçütleri taşımaktadır. Resimlendirme özeliklerine ilişkin bulgular 

sonucunda  “Sakız Sardunya” ve “Bir Şeftali Bin Şeftali” kitapları “1,50” ortalamayla; “Gümüş 

Kanat” ve “Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi” kitapları “1,40” ortalamayla aynı ölçütleri taşımaktadır. 

4.TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada ele alınan kitaplar, biçimsel özellikleri bakımından; tasarım-düzenleme ve  

resimlendirme diye iki ölçüte göre  incelenmiştir. İncelenen kitaplar, tasarım-düzenleme özellikleri 

yönünden yeterli bulunmuştur. Bu sonuç, Türkiye’de en çok okunan çocuk kitaplarının yeterlilik 

analizinin yapıldığı çalışmada ulaşılan “en popüler çocuk kitaplarının tasarım ve düzenleme yönünden 

yeterli oldukları söylenebilir” (Yıldırım ve Dinç, 2017) sonucuyla örtüşmektedir.  

Tasarım-düzenleme özellikleri yönünden kitaplar genel olarak  yeterli bulunsa da ciltleme 

biçimi, sayfaların temizlenebilir olması, kitabın kapağının konu ile uyumu yetersiz görülen 

maddelerdir. Bu maddelerin iyileştirilmesiyle çocuk kitaplarının kalitesi daha çok artacaktır. Elde 

edilen bulgulara göre çocuk kitaplarında kullanılan kâğıdın ve ciltleme biçiminin uygun olmadığı 

görülmüştür. Kitapların ciltlemesi yapıştırma tekniği ile yapılmıştır.  Yapıştırma tekniği yerine dikiş 

tekniğiyle hazırlanan kitaplar daha kaliteli, yıpranma ve dağılma ihtimali daha düşüktür. Taşdemir 

(2005) tarafından yapılan araştırma da kitapların ciltlemesinin yetersiz olduğu sonucunu 

desteklemektedir.  

İncelenen kitaplarının büyük çoğunluğunun uygun boyutlarda olduğu görülmüştür. İlköğretim 

birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri 

açısından incelendiği çalışmada da kitapların boyutların genellikle uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(Gönen, Katrancı, Uygun ve Uçuş, 2011). Bununla birlikte çocukların değişik boyutlardaki kitapları 

karıştırmaktan ve okumaktan zevk aldıklarını gösteren (Mennanoğulları, 2008) çalışmalar da 

bulunmaktadır.  

 Kitabın İsmi Tasarım-düzenleme Resimlendirme 

1 Anneannem Askere Gidiyor 1,86 1,90 

2 Gümüş Kanat 1,79 1,40 

3 Güneşi Bile Tamir Eden Adam 1,93 1,70 

4 Uçurtmam Bulut Şimdi 1,71 1,30 

5 Sakız Sardunya  1,79 1,50 

6 Bacaksız Kamyon Sürücüsü 1,86 1,20 

7 Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi 1,71 1,40 

8 Bir Şeftali Bin Şeftali 1,79 1,50 

9 Kar Tanesi 1,79 1,80 

10 Zaman Bisikleti 2 (Geçmişten Gelen Konuklar) 1,79 1,10 
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Araştırma sonuçlarına göre; tasarım-düzenleme özellikleri yönünden en yeterli kitap Behiç 

AK’ın “Güneşi Bile Tamir Eden” adlı kitabı, en yetersiz kitap ise Cemal Süreyya’nın “Aritmetik İyi 

Kuşlar Pekiyi” adlı kitabıdır. 

İncelenen kitapların resimlendirme özellikleri bakımından istenilen seviyede olmadığı 

görülmüştür. Resimlendirme özellikleri yönünden  beş kitabın yeterli özellikleri taşıdığı diğer beş 

kitabın ise bu özelikleri yeterince taşımadığı, yetersiz olduğu görülmüştür. 

Resimlendirme özellikleri bakımından kitaplarda genellikle siyah-beyaz resimlerin 

kullanıldığı resimlerin renkli olmasına dikkat edilmediği; resim-metin ilişkisinin kurulmadığı 

belirlenmiştir.  Yıldırım ve Dinç (2017) de en popüler yirmi çocuk kitaplarını inceledikleri çalışmada  

kitapların çoğunun resimlendirme özellikleri yönünden yetersiz olduğu sonucuna ulaşmışlar ve çocuk 

kitaplarındaki resimlerin renkli, metinle uyumlu ve anlaşılır olması gerektiğini belirtmişlerdir. Çünkü   

resimli kitaplar, çocukların yaratıcılık ve görsel algılama yeteneklerinin gelişmesini sağlamaktadır 

Çocuk kitaplarının resimli olması, çocukların sanatsal zevk almasını ve okuduklarını farkında olmadan 

ve zorlanmadan daha iyi anlamalarını sağlar (Sarı, 2006). 

 Resimlendirme özellikleri yönünden en yeterli kitap Muzaffer Özgü’nün “Anneannem Askere 

Gidiyor” adlı kitabı, en yetersiz kitap ise Bilgin Adalı’nın “Zaman Bisikleti 2 (Geçmişten Gelen 

Konuklar)”  adlı kitabıdır. 

Çocuk kitaplarının incelendiği bu araştırmanın sonuçlarından hareketle aşağıdaki öneriler 

geliştirilmiştir: 

1. Çocukların okuma sürecinde kitapların sürekli ellerinde olduğu düşünüldüğünde 

eserlerin kolayca dağılıp, yıpranmaması için ciltlemede yapıştırma tekniği yerine dikişli cilt 

kullanılması daha uygun olacaktır. 

2. Kapak tasarımı çocukların bir kitabı okumakta en temel özelliklerdendir,  kapak 

tasarımında iyi kurgulanmış, konu ile uyumlu, ilgi çekici kapaklar hazırlanabilir. 

3. Çocuklar kitaplar üzerine yazılar yazabilir, çizimler yapabilirler bu nedenle sayfaların 

temizlenebilir özellikte olmasına dikkat edilmelidir. 

4. Kitaplarda siyah-beyaz resimlerin çocukların ilgisini azalttığı için resimlendirme 

renkli ve ilgi çekici olmalıdır. 

5. Çocuklar resimler ile metinlerin birbirini tamamlamasına dikkat ederler bu nedenle 

kitaplarda metin-resim uyumuna özen gösterilmelidir. 
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ÖZET 

1997 yılında ülkemizde yayınlanmış olan 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de özel eğitim için, 

özel eğitim gerektiren çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik özel olarak yetiştirilmiş personel, 

geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen 

eğitim olarak tanımlanmıştır. Bu çocukların özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmeleri için özel eğitim süreci 

denilen bir süreçten geçmeleri gerekmektedir. Özel eğitim süreci yetersizliğinden şüphelenilen çocuğun herhangi 

bir yetersizlik ya da bozukluk durumunun olup olmamasından şüphelenmede özel gereksinimli çocuğun 

tanılanması için gönderme öncesi süreç, gönderme süreci ve sonrasını kapsayan süreç olarak tanımlanmaktadır 

(Gürsel, 2012, Çuhadar, 2014). 

Özel gereksinimli çocuklar gönderme öncesi ve sonrası süreçlere ailelerin de yer alması yasal olarak 

zorunluluktur. Yasalar, yetersizliği olan çocuğa sahip anne-babaların, çocuklarının eğitimlerinin her aşamasına 

katılmaları gerektiğini açıkça ifade etmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 

2018). 

Bu çalışmanın amacı özel gereksinime ihtiyacı olan çocukların tanı, değerlendirme, yerleştirme ve 

eğitimlerinin her bir döneminde ailelerin rol ve sorumlulukların neler olduğunu açıklamaktır. Bunu açıklamak 

için yöntem olarak sistematik derleme yapılmıştır. O alanda yayınlanmış olan çalışmaları kapsamlı bir biçimde 

tarayıp çeşitli kabul ve red kriterleri kullanarak hangi çalışmaların derlemeye gireceğini belirleyip bu çalışmada 

yer alan bilgilerin sentez edilmesi ile oluşturulur. Sistematik değerlendirmede özel eğitim, aile eğitimi, ailelerin 

rol ve sorumlulukları gibi anahtar kelimeler yazılarak tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda araştırmamızın 

amacına uygun olan çalışmalar dahil edilmiştir.  

Bu çalışma sonucunda özel gereksinimli çocuğa sahip olan ailelerin rol ve sorumluklarının karmaşasını 

açıklanmaya çalışılacaktır. Özel eğitime sürecine dahil olan çocukların aileleri de aile eğitimi programına dahil 

olmaktadır. Burada uzmanlar ailelere bazı rol ve sorumluluklar vermektedir. Fakat bu süreçte ailelerinde 

kendilerine yönelik rol ve sorumlulukları vardır. Çalışma sonucunda bu karmaşanın giderilmesi ve bu sürecin en 

önemli paydaşı olan ailelere öneriler sunulması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Aile Eğitimi, Aile Rol ve Sorumlulukları 

The Role of Families in Educating Children With Special Needs 

ABSTRACT 

Statutory Decree #573, issued in 1997, clearly defines special education as educational efforts directed 

to meet educational needs of children with special needs in settings tailored specifically for their needs and 

impairments through special educational programs and methods applied by specifically trained personnel.  These 

children have to go through a process called special education process in order to benefit from special education 
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services. Special education process involves three steps: pre-referral (during which the child is diagnosed as 

either having an impairment or not), referral, and post-referral (Gursel, 2012, Cuhadar, 2014). 

Laws require that families of these children be involved within pre-referral and referral steps. Relevant 

body of legislation openly mandates that parents of children with impairments be a part of each step during the 

education of their children. (Ministry of National Education, Regulations on Special Education Services, 2018). 

This research aims to determine and define the role and responsibilities that families have during 

diagnosis, assessment, placement, and education of children with special needs. Systematic review method has 

been adopted to attain the research aim. This method entails analyzing relevant studies comprehensively, 

deciding which one(s) should be included in the review based on specific acceptance and denial criteria, and 

synthesizing the outcomes those studies have produced. During this systematic evaluation, the key words of 

special education, family education, roles and responsibilities of families have been scanned. At the end of 

scanning process, those research studies compatible with the aim of the current study have been added on the 

research sample.  

The results of this research are expected to clarify the confusion within the roles and responsibilities of 

parents to children with special needs. Families of children who attend special education process also get 

involved in family education process during which specialists assign several roles and responsibilities to 

families. However, families bear their own roles and responsibilities as well. It is hoped that the confusion 

among these roles and responsibilities will be eradicated, and the most significant shareholder of this process, 

families, will be provided with several suggestions.  

Key Words: Special Education, Family Education, Roles and Responsibilities of Families 

 

GİRİŞ 

1997 yılında ülkemizde yayınlanmış olan 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de özel 

eğitim için, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak 

yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine 

uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak tanımlanmıştır. Aynı KHK’de özel gereksinimli birey ise, 

özel eğitime ihtiyacı olan bireyler olarak tanımlanmaktadır. 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde (2018) özel gereksinimli bireyleri şu şekilde 

tanımlamıştır; 

Zihinsel Yetersizlik  

Otizm Spektrum Bozukluğu 

İşitme Yetersizliği  

Görme Yetersizliği  

Üstün Yetenek ve Üstün Zekâ (Özel Yetenekliler) 

Öğrenme Güçlüğü 

Dil ve Konuşma Bozuklukları  

Fiziksel Yetersizlik  

Yukarıda tanımlanan bireylerin özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmeleri için özel eğitim 

süreci denilen bir süreçten geçmeleri gerekmektedir. Özel eğitim süreci yetersizliğinden şüphelenilen 

çocuğun herhangi bir yetersizlik ya da bozukluk durumunun olup olmamasından şüphelenmede özel 
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gereksinimli çocuğun tanılanması için gönderme öncesi süreç, gönderme süreci ve sonrasını kapsayan 

süreç olarak tanımlanmaktadır (Gürsel, 2012, Çuhadar, 2014). 

Özel gereksinimli çocuklar gönderme öncesi ve sonrası süreçlere ailelerin de yer alması yasal 

olarak zorunluluktur. Yasalar, yetersizliği olan çocuğa sahip anne-babaların, çocuklarının eğitimlerinin 

her aşamasına katılmaları gerektiğini açıkça ifade etmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği, 2018). Ülkemizde, 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak 

2000 yılında yürürlüğe giren “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” ve 31.05.2006 tarihinde yürürlüğe 

giren “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” ailenin, çocuğun değerlendirilmesi, bireyselleştirilmiş 

eğitim programlarının hazırlanması, öğretim süreci ve öğretimin değerlendirilmesi süreçlerinde aktif 

katılımlarını gerekli görmüştür. Aynı yönetmeliğin 62.maddesin de Bireyselleştirilmiş Eğitim 

Programı (BEP) hazırlanması sürecinin yasal olarak zorunlu hale getirmiştir. Bu yönetmeliğe göre 

BEP; “özel eğitim gerektiren birey için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan bireyselleştirilmiş 

eğitim programı, bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen 

amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programı” olarak tanımlanmaktadır 

(MEB, 2018). 

Yetersizliğin olabildiğince erken dönemde belirlenmesi ve buna yönelik müdahale 

programlarının hazırlanması gerekmektedir. Erken müdahale, gelişimsel gerilik ya da yetersizliği olan 

çocukların olabildiğince erken (0-36 ay) tanılanıp bu çocukların ailelerine yönelik geliştirilen 

programları ifade etmektedir (Keilty, 2010). Erken müdahale, 3-5 yaş gelişimsel destek gereksinimi 

olan çocuklar için “erken çocukluk özel eğitimi veya okul öncesi özel eğitimi”, daha sonrasında ise 

“özel eğitim” adı altında devam eden bir süreçtir (Aytekin ve Bayhan, 2015, s. 3). BEP, aşağıdaki 

elemanlardan oluşur (Strickland & Turnbull, 1990, Kargın, 2007, s.8). 

 a. Öğrencinin şimdiki/var olan eğitsel performans düzeyinin ifadesi. 

 b. Öğrenciye bir akademik yıl sonunda kazandırılması planlanan uzun dönemli hedefler 

(yıllık hedefler). c. Uzun dönemli hedeflere ulaşmak için gerekli olan kısa dönemli hedefler. 

 d. Belirlenen hedeflere ulaşmada kullanılacak olan öğretim yöntemleri ve materyaller. 

 e. Kısa dönemli hedeflere ulaşmak için gerekli olan zamanın başlama ve bitiş tarihleri.  

f. Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için kullanılacak izleme ve 

değerlendirme.  

g. Öğrenciye sağlanacak ek özel eğitim hizmetlerinin nerede, ne zaman, kimler tarafından ve 

ne kadar süreyle verileceğinin belirlenmesi. 

Özel Gereksinimli Çocukların Gelişiminde Ailelerin Önemi 

En küçük toplumsal yapı olarak tanımlanan ailelerin bireylerin gelişiminde çok önemli 

işlevlere sahip olmaktadırlar. Hem normal gelişim gösteren hem de yetersizliği olan bireylerin 

eğitimlerine ailelerin katılması ve süreç içerisine aktif olarak rol alması yasal olarak 

desteklenmektedir. Ailenin çocukların gelişiminde onlara ekonomik, sağlık, sosyal bakımlarının 
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yanında aynı zamanda eğitimsel bakım ve destekleri de ailenin işlevleri arasında gösterilmektedir 

(Çavkaytar, 2013, s.8).  

Ailelerin, çocuklarının eğitim programına katılımının önemi, özellikle özel gereksinimli 

çocuklar için ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 1975 yılında yürürlüğe giren P.L. 94-142 

“Herkes için Eğitim” yasası ile vurgulanmıştır (Keçeli-Kaysılı, 2008, s.70). 

Ülkemizde ise 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak 2000 yılında yürürlüğe 

giren “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” ve 31.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren “Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği” ailenin, çocuğun değerlendirilmesi, bireyselleştirilmiş eğitim programlarının 

hazırlanması, öğretim süreci ve öğretimin değerlendirilmesi süreçlerinde aktif katılımlarını gerekli 

görmüştür (Keçeli-Kaysılı, 2008, s.70). 

Aileler çocuklarının özel gereksinimli (yetersizlik, zedelenme) olarak doğduklarını 

gördüklerinde normal ailelerin yaşadıkları gibi bir sevinç durumu yaşayamamaktadırlar. Çünkü çocuk 

bir engellilik, yetersizlik durumu ile doğmuştur ve bu aile için kabul edilmesi zor bir süreç 

oluşturmaktadır. Yetersizlik, bir şeyi yapmada yeterli olamama, belli bir şekilde davranmada sınırlı 

kapasite olarak tanımlanmaktadır. Zedelenme, çocuğun psikolojik, fizyolojik, anatomik özelliklerinde 

geçici ya da kalıcı türden bir kayıp ya da işleyiş bozukluğu olma durumunu tanımlamaktadır. Bu 

yetersizlikler yüzünden bireyin normal gelişim gösteren akranlarından farklı olma durumunu 

tanımlamaktadır (Özsoy, Özyürek ve Eripek, 1989., Çavkaytar ve Diken, 2017). 

2018 yılındaki Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinin 5.maddesinin ‘g’ bendinde görüldüğü 

gibi ‘ailelerin özel gereksinimli çocuğun gelişimi ve eğitim sürecinin her aşamasında aktif katılımları 

gerekmektedir. Bu madde ailenin çocuğun gelişiminde en önemli paydaşlardan biri olduğunu 

desteklemektedir. Aileler çocuklarının eğitiminde aktif katılarak hem uzmanlara yardımcı olmakta 

hem de çocuklarının gelişimlerini takip ederek yaşam kalitelerini artırmaktadır.  

Bütün aileler çocukların dünyaya normal bir şekilde geleceğini düşünerek hayatlarında 

planlamalar yapmaktadırlar. Çocuğunun özel gereksinimli olarak dünyaya geldiğini gören aileler bazı 

problemler yaşamaktadırlar. Bu problem yeri geldiğinde çocuğu kabul etmemek yeri geldiğinde de şok 

ve öfke gibi durumları kapsayan bir süreci oluşturmaktadır. Aileler çocuklarının yetersizlik ile 

doğduklarını gördüklerinde şu süreçlerden geçmektedirler. 

Ailelerin Yaşadıkları Süreçler 

Aşama Modeli (The Stage Model) 

Bu model de aileler çocuklarının yetersizlikle doğduklarını öğrendiklerinde bazı psikolojik 

süreçlerden/aşamalardan geçmektedirler. Başlangıçta red ile başlayan bu aşamalı süreç daha sonra 

kabul etme düzeyine gelmektedir. Çocuğun yetersizliğinin türü ne olursa olsun bütün aileler bu 

süreçleri yaşamaktadırlar. Bu süreçlerde ailelere ciddi destekler verilmelidir. Bu süreçler bir hiyerarşik 

düzen içermemektedir. Bu destekler sayesinde ailelerin süreci en etkili ve verimli şekilde atlatmaları 

sağlanmalıdır (Akkök; 1997; Sencar, 2007; Balkanlı, 2008; Gökcan, 2008; Güngör, 2008; Küllü, 

2008; Alkan-Ersoy, 2010). Bu aşama modeli şunlardan oluşmaktadır (O’Shea, O’Shea, Algozzine ve 

Hammitte, 2001, Çavkaytar, 2008, Akçamete, 2011): 
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 Birinci evre; şok, reddetme, depresyon, ikinci evre; karmaşa, suçluluk, kızgınlık, 

üçüncü evrede ise; pazarlık etme, kabul ve uyumdan oluşmaktadır. Birinci evreye baktığımızda 

aileler çocuklarının durumunu öğrendiklerinde bu olayı kabul edememe, bu olaydan ötürü 

büyük bir şok yaşama ve bu olayın aile üzerinde psikolojik sorunlara neden olduğu ve ailenin 

depresyon yaşadığı görülmektedir (Cavkaytar, 2010, s.77). 

 İkinci evrede aile artık depresyonun etkisiyle bu duruma karşı bir karmaşa yaşayarak 

bu durumun sadece kendi başlarına gelmiş bir olay olduğunu düşünmektedirler. Bu evrede hem 

çocuğa hem de kendilerine karşı bir kızgınlıkları olabiliyor. Olayın sorumlusu olarak kendilerini 

veya çocuğu görmektedirler.  

 Üçüncü evreye gelindiğinde ise artık olayı kabul etmeye yönelik bir durumun içerisine 

girmektedirler. Aileler bu durumda artık çocuğu sahiplenip ve bu çocuk için en uygun eğitimi 

vermeyi, yaşamlarını artık çocuğa yönelik düzenlemeye çalışmaktadırlar (Cavkaytar, 2010, 

s.77). 

Sürekli Üzüntü Modeli (Chronic Sorrow Model) 

Bu modelde de aileler çocuğunun farklılıklarından dolayı hem kendi ailesi içerisinde hem de 

toplum içerisinde çocuğun farklılığından dolayı kendinde hep bir kaygı ve üzüntü yaşamaktadırlar. Bu 

model de ailelerin çocuğun farklılığından dolayı yaşadıkları üzüntü ve kabul bir arada 

yaşanabilmektedir (Akkök, 1997; Sencar, 2007; Balkanlı, 2008; Gökcan, 2008; Güngör, 2008). 

Buradaki üzüntü hali yaşamın her döneminde görülebilmektedir (Canarslan, 2014, s.40). 

Kişisel Yapılanma Modeli (The Personal Construct Model) 

Aileler çocuklarının doğumunu beklerken onlara yönelikte planlamalar yapmaktadır. Bu plan 

dahilinde çocuğun yetersizlikle doğması aileleri farklı duygular içine sokmaktadır. Bu model de aileler 

yaşadıkları üzüntülü, şok ve kaygı verici durumu tekrardan bir yapılanma içine sokarak yeni adımlar 

atmaya başlamaktadırlar (Akkök, 1997; Sencar, 2007; Balkanlı, 2008; Gökcan, 2008; Güngör, 2008; 

Alkan-Ersoy, 2010). 

Güçsüzlük ve Anlamsızlık Modeli (The Model of Meaninglessness and Powerlessnes 

Bu modelde de aileler çocuklarının yetersizlik ile doğduklarını öğrendiklerinde hem kendileri 

farklı duygular yaşamaktadır hem de çevrenin onlara ve çocuğa yönelik bakış açıları onları farklı 

duygular yaşamaya itmektedir. Aileler süre. Boyunca toplumunda etkisiyle güçsüzlük ve anlamsızlık 

duygularını yoğun yaşamaktadırlar. Onlar bu durumu çaresizlik olarak algılamaktadırlar (Akkök, 

1997; Sencar, 2007; Balkanlı, 2008; Gökcan, 2008; Güngör, 2008; Küllü, 2008; Alkan-Ersoy, 2010). 

Ailelerin yaşadıkları bu süreçler bizlere hangi duyguları yaşadıkları hakkında ipuçları 

vermektedirler. Ailelerin bu süreçleri daha yapıcı ve etkin bir şekilde atlatabilmesi hem kendi yaşam 

kalitelerini hem de çocuklarının yaşam kalitelerini etkilemektedir. Bu süreçler boyunca ailelere 

ihtiyaçları olan uygun ve etkin destek hizmetlerinin sunulması onlara süreç içerisinde verilebilecek en 

önemli yardımdır. Çocuğun farklılığını kabul etmesi ve bir an önce hem kendisini hem de çocuğu 
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eğitim programına dahil etmesi gerekmektedir. Ailelerin ihtiyaçlarına yönelik bu süreçlerde sunulacak 

destek hizmetleri şu şekildedir. 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin çocuklarının gelişimlerinde ve 

eğitimlerindeki önemini alanyazından yararlanarak betimlemektir. 

ÖNEM 

Aileler yetersizliği olan çocuklara sahip olduklarını öğrendiklerinde çeşitli süreçler 

yaşamaktadırlar. Bu süreçleri bir an önce en verimli şekilde atlatıp çocuklarının ve kendilerinin yaşam 

kalitelerini yükseltmeye yönelmeleri gerekmektedir. Bu çalışma ailelerin yaşadıkları süreçten 

çocuklarının eğitimlerine kadar olan dönemde ailelerin ihtiyaçlarını belirlemektedir. 

YÖNTEM 

Desen 

Araştırma sistematik derleme şeklinde desenlenmiştir. Sistematik derleme, araştırma kanıtını 

belirlemek için benzer yöntemler ile yapılmış çok sayıdaki araştırmanın yapılandırılmış ve kapsamlı 

bir sentez şeklinde tanımlanmaktadır (Karaçam, 2013).  

Alanyazın Tarama Süreci (Veri Toplama) 

Öncelikle araştırmacılar tarafından alanyazın taraması için ‘’özel eğitim”, “aile eğitimi”, ’’aile 

katılımı” anahtar kelimeleri belirlenmiştir. Ulaşılan bilimsel çalışma raporlarının bulguları 

incelenmiştir. Her iki araştırmacının gerçekleştirdikleri uzlaşma çalışmaları sonucunda ana temalar 

elde edilmiştir. 

BULGULAR VE YORUM 

Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerin İhtiyaçları 

Yetersizliği olan çocukların annelerinin çocuklarının yetersizliğine yönelik tutumları 

incelendiğinde ailelerin, çocuklarının yetersizliğinin geçici olduğuna inandıkları ve çocuklarında var 

olan performans eksikliklerini de yanlış değerlendirdikleri görülmektedir (Diken, 2006). Ailelerin bu 

süreçlerdeki beklenti, tutum ve yaşadıkları stresle başa çıkabilmeleri için bir uzmanın desteğine 

ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaç hem kendilerini duruma alıştırmaları yani bu durum ile yaşamayı öğrenip 

bu durumu daha iyi düzeyde devam ettirebilmeleri için hem de çocuklarının daha iyi eğitim 

alabilmeleri böylece toplumun gerektirdiği sosyal birey olabilme ihtiyacını gidermeleri açısından bir 

uzman desteği ile giderilmelidir. 

Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği (2018) madde 12 de ‘Aile eğitimi her tür ve kademedeki 

özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla aileye verilecek rehberlik ve 

eğitim hizmetlerini içerir’ maddesi aile eğitiminin de yasal bir zorunluluk olduğunu göstermektedir.  
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Bu süreçlerde ailelerin en çok ihtiyaç duydukları konu destek ve bilgi almadır. Aileler bu 

süreci daha olumlu bir şekilde atlatabilmeleri ve çocuğa daha faydalı olabilmeleri için ailenin de bu 

süreçte eğitime katılımı gerekmektedir. 

Ailelerin Almış Oldukları Destek Hizmetleri 

 Destek eğitimi hizmetlerini, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, sosyal destek ve eğitimsel 

destek olmak üzere üç gruba ayırılmaktadır (Özdemir, 2013). 

Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri 

Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile ailelere aile eğitimi, ailelerin yönlendirilmesi ve çeşitli 

problem çözme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Aile içi iletişimin etkililiğinin artırılması, 

ailenin süreç içerisinde yaşadıkları olumsuzlukların üstesinden gelmesini sağlamak, aynı durumda 

olan diğer ailelerle etkileşim içerisinde olmayı sağlamak rehberlik ve danışma hizmetlerinin 

amcalarındandır (Özdemir, 2013, s.69).  

Sosyal Destek 

Özel gereksinimli çocukların ailelerine sunulan bir diğer hizmet ise sosyal destek 

hizmetleridir. Sosyal destekler resmi olabilirken bazen de ihtiyaçları karşılamaya yönelik gayri resmi 

de olabilmektedir. Sosyal destek kapsamı içerisine, sözel ya da sözel olmayan bilgilerin, tavsiyelerin, 

yardımların, eylemlerin sunulması ya da bu destekleri sağlayacak kişilerin, kurumların varlığı, desteği 

alanlara duygusal ya da davranışsal faydalar getirebilmektedir. Burada önemli bir diğer durumlar ise 

bilgi ve deneyim paylaşımı, duygusal ve maddi destekler sağlama, örgütlenme gibi konuları da sosyal 

destek içerisine alabilmekteyiz (Pearce, 1996; Yörükoğlu, 1998; Ataman, 2003; T.C. M.E.B., 2006, 

Özdemir, 2013, s.69). 

Sosyal destekler; 

1. Bireylere gereksinim duydukları hizmetleri ve malzemeleri sağlayarak duygusal 

rahatlık verirler, 

2. Beklenen sorunlarla ilgili olarak bireylere rehberlik ederek bu sorunlarla başa çıkma 

yolları sunarlar,  

3. Bireylerin performanslarını geliştirici geribildirimler sunarlar, 

4. Olumlu uyuma ve kişisel gelişime katkıda bulunurlar, 

5. Hem günlük yaşamda hem de gereksinimler ve krizler anında bireyler arası 

bağlantıları sağlayarak onları stresin olumsuz etkilerine karşı korurlar (Akt: Kaner, 2004, 

Sarason ve ark., 1983; Kazak ve Marvin,1984; Dunst ve Trivette,1986).  

Eğitimsel Destek 
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Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelere sunulan bir diğer destek hizmetlerinden olan eğitimsel 

destek türü aile eğitimidir. Aile eğitimi, anne babaları ebeveynlik hakkında bilgilendirmek, 

bilinçlendirmek ve davranışlarını geliştirmeye yönelik çeşitli düzeylerdeki sistematik uygulamaları 

içermektedir (Schulz, 1987). Tanımdan anlaşılacağı üzere burada ailelere farklı roller verilmektedir. 

Aileler çocuklarına beceri öğreten, uygun davranışı kazandıran veya ev içi becerilerin öğretilmesi gibi 

değişik eğitimleri yapmaktadır (Özdemir, 2013, s.69).  

Tüm bu destek hizmetleri ailenin çocuk ile daha etkili ve verimli vakit geçirmesi için çok 

önemli olan hizmetlerdir. Aileler bu süreç içerisinde kendilerine verilen rol ve sorumlulukları yerine 

getirmelidir. Bu destek hizmetlerinin en şekilde yürütülebilmesi için aileler ile iş birliği yapılmalıdır. 

Daha açık bir anlatımla gelişimsel desteğe gereksinimi olan çocuklara yönelik sunulacak her türlü 

hizmetin etkililiği, niteliği, kalıcılığı için ailelerin hizmetlerin planlanması ve uygulanması süreçlerinin 

her adımına aktif ve tam katılımlarını sağlamak, iş birliği kurmak ön koşuldur (Gürgür, 2017). 

Aile ile İş Birliği 

Ailelerle iş birliği yapmak önemlidir, çünkü aile çocuğun yaşamında sürekli olarak vardır. 

Yetersizliği olan çocukların doğumuyla birlikte aile çocuk ile beraber yaşamaktadır. Bu süreçte 

yetersizliği olan çocukların ilk öğretmenleri de aileleri olmaktadır. Uzmanların bu süreçleri daha iyi 

öğrenebilmeleri için ailelerle iş birliği yapmalıdır. Bir diğer önemi ise iş birliğinin, çocuğu en iyi 

tanıyan ailedir. Çocuğun neyi yapabildiği neyi yapamadığı, evde geçen sürede nelerle uğraştığı veya 

hangi sorunlar yaşandığı hakkında en iyi bilgi aileden alınmaktadır. Uzmanların bir konuda çocuk 

hakkında karar vermesi gerekirken aileye başvurması aile ile iş birliğinin önemini göstermektedir. Son 

olarak da aileler çocuklarının gelecekleri hakkında karar alabilecek tek kurumdur. Bu karar verme 

süreci yasalarla koruma altına alınmıştır. Çocuk hakkında neyin nasıl yapılması gerektiği tamamen 

ailenin kararına yönelik olmalıdır. Bu süreçte aielelere uzmanların çok iyi iş birliği kurmaları 

gerekmektedir. Bazı durumlarda aileler çocukları için en iyiyi en uygunu görmekte zorlanabilirler. Bu 

durumda uzmanlar aileler ile iş birliği kurarak ailelerin doğru karar vermelerinde destek sağlayabilirler 

(Gürgür, 2017).  

Ailelerle iş birliği yapabilmek için bazı önkoşullar vardır. Diken (2007), bu ön koşulları şu 

şekilde belirtmektedir; 

 Farklı düşünce sistemleri olduğunu ve bu düşünce sistemlerinin de doğru kararları 

almada etkili olabileceğini kabul etmek, kişi öncelikle kendine şu soruyu sorarak işe 

başlamalıdır. Başkalarıyla görüş alışverişinde bulunmaya ne kadar önem veriyorum? 

 Etkileşimsel beceriler (iletişim becerileri, etkileşim sürecine ilişkin beceriler), 

dinleme, sözel olamayan ipuçlarını anlama, soru sorma ve gerektiğinde açıklama yapabilme 

becerileri. 

 Destekleyici ortam, iş birliği sürecinde etkin katılım sağlayacak olan uzmanlar ve 

ailelerin desteklenmesi gerekmektedir.  

İş birliğinde ailelerin görev ve sorumlulukları 
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 Öğretmeni çocuk hakkında tam ve doğru bilgilendirme, 

 Düzenlenen veli toplantılarına, bireysel görüşmelere düzenli olarak katılma ve görüş 

bildirme, 

 Okulun/öğretmenin önerileri doğrultusunda, ev ortamını gelişimi destekleyici şekilde 

düzenleme, 

 Okuldaki etkinliklere katılma, 

 İşbirliğine karşı olumlu tutum geliştirme. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Ailelerin sürece katılımlarının ne kadar önemli olduğunu araştırma sonuçları ortaya 

koymuştur. Çocuğun doğduğu andan itibaren yaşadığı her bir süreçte ailelerin çocukları ile ilgili 

bilgileri uzmanlara yol göstericidir. Bu yol gösterme sayesinde uzmanlar çocuk hakkında çok daha 

etkin kararlar verebilmektedir. Aileler çocuklarıyla çok fazla zaman geçirdikleri için onların hem 

öğretmeni hem de ailesi olma görevlerini üstlenmiş olmaktadırlar. Bu zamanın çok olması çocuğun 

gelişiminde ailenin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Tıbbi tanılanma 

sonrasında mutlaka uzmanlar ile aileler iletişime geçmeli aileler doğru yönlendirilmeli ve bir an önce 

eğitimlere başlanmalıdır. Uzmanlar bu süreç içerisinde ailelerle anlaşılır şekilde konuşmalı onlara 

mümkün olduğunca anlayabilecekleri şekilde yönlendirmeler yapmalıdır. Uzmanlar ailelere 

verecekleri rol ve sorumlulukları doğru tanımlamalı ailelerin beklentilerine yönelik değil 

yapabileceklerine yönelik sorumluluk ve roller verilmelidir. Birçok aile bu rol ve sorumluluklarda 

kendilerini öğretmen gibi hissedebilmektedir bunun için uzmanların bu rol ve sorumluluklarda kesin 

çizgiler belirlemeleri çocuk ve aile etkileşimi ve gelişimi açısından önemlidir.  Ülkemizde yasal olarak 

ailelerin ve özel gereksinimli çocukların eğitimleri hakkındaki düzenlemeler çok iyi belirlenmiştir 

fakat bunların uygulanması noktasında halan daha sorunlar yaşanmaktadır. Aileler çocuklarının özel 

gereksinimli olduklarını öğrendiklerinde ne yapacaklarını bilememektedirler. 

 Ailelere özellikle ilk tanılama olan tıbbı tanılamada mutlaka yol gösterilmelidir. Bunun için 

de yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Hastane, aile ve eğitimi verecek kurum arasında iş birliği 

yapılabilir. Aileler çocukları hakkında birincil veri kaynağımız olmakta fakat bu bilgileri alırken 

ailelerin yaşadıkları süreçleri göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Çünkü şok veya depresyon 

süreçlerini yaşayan bir aile bize çocuk hakkında güvenilir bilgiler sunamayabilir. Ailelere verilecek rol 

ve sorumluluklar çok iyi belirlenmelidir. Aileler kendilerini bazen bir öğretmen yerine 

koyabilmektedir bu durum çocuk ve uzman arasında olumsuz bir etkileşime yol açabilmektedir.  

ÖNERİLER 

Çocuğu özel gereksinimli olarak doğan ailelerin tıbbı tanılanma sonrasında ne yapacaklarını 

bilmemekte bu da çocuğun eğitime başlaması için zaman kaybına neden olmaktadır. Tıbbı tanılanma 

sırasında hastanelerde ailelere yol gösterebilecek bir hizmetin olması ailenin ve çocuğun eğitimi 

açısından önemli olabilmektedir. İşitme yetersizliği olan çocukları yeni doğan işitme tarama testi 

(YDİT) ile erken bir şekilde tanılanma ve bu test ülkemizde zorunlu olarak uygulanmaktadır. Diğer 
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yetersizlik türlerinin de tespiti için de devletin bu tarz tanılanmaya yönelik testleri zorunla hala getirip 

özel eğitim için hem geçen zaman kaybını en aza indirebilir hem de yetersizliği olan bireylerin gözden 

kaçması engellinmiş olabilir. Yetersizliğin türü veya derecesi ne olursa olsun aileler zor bir süreç 

yaşamakta ve bu süreci atlatabilmeleri için devlet tarafından sağlanana maddi desteklerin her derece ve 

türdeki yetersizlik için verilmesi gerekmektedir. İleriki araştırmalarda bu süreçleri daha iyi analiz 

edebilecek araştırmaların yapılması gerekmektedir. Ailelerin yaşadıkları süreç, sağlanan destek 

hizmetlerinin kalitesi ve etkililiği ve çocuğun gelişiminde ailenin önemine dair niteliksel ve niceliksel 

açıdan çalışmalar yapılmalıdır.  
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ÖZET 

Sosyal beceriler, bireyin içinde yaşadığı toplumun sosyal kurallarına bağlı olan, bireylerin sosyal 

ortamlarda olumlu tepkiler almalarını ve olumsuz tepkilerden kaçmalarını sağlayan becerilerdir (Sucuoğlu ve 

Çifci, 2001). Bu beceriler kişiler arası etkileşimlerde uygun bir şekilde karar verebilmeyi ve etkileşimi 

yürütebilmeyi sağlamaktadır (Cook ve Oliver, 2011). Bu çalışmanın amacı, otizm ve zihinsel yetersizlik gösteren 

bireylere yönelik okul temelli olarak gerçekleştirilen sosyal beceri programlarının uygulandığı tek denekli 

araştırmaları incelemektir. Çalışma nitel bir doküman analizidir. Çalışmada belirlenen ölçütlere göre elde edilen 

dokümanlar (araştırmalar) yazarlar tarafından analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında belirlenen ölçütleri 

karşılayan 2000-20018 yılları arasında toplam 24 araştırmaya ulaşılmıştır. Sonuç olarak, sosyal becerilerin 

öğretiminde kullanılan okul temelli uygulamaların, öğrencilerin akran ilişkilerinin yanı sıra sosyal iletişim ve 

etkileşim becerilerinin gelişmesine katkı sağladığı görülmüştür.  

Anahtar kelimeler: sosyal beceri, otizm, zihinsel yetersizlik, tek dernekli 

GİRİŞ 

Sosyal beceriler, bireyin içinde yaşadığı toplumun sosyal kurallarına bağlı olan, bireylerin 

sosyal ortamlarda olumlu tepkiler almalarını ve olumsuz tepkilerden kaçmalarını sağlayan becerilerdir 

(Sucuoğlu ve Çifci, 2001). Bu beceriler kişiler arası etkileşimlerde uygun bir şekilde karar verebilmeyi 

ve etkileşimi yürütebilmeyi sağlamaktadır (Cook ve Oliver, 2011).  

Pek çok alanda önemli olan sosyal becerilerin öğrenilmesi ya da öğretilmesi önemli olduğu 

ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu becerileri öğrenmede güçlük yaşayan öğrenciler için bazı yöntemler 

kullanılmaktadır.  Sosyal becerilerin öğretiminde; doğrudan öğretim yöntemi,  sosyal öyküler, akran 

aracılı öğretim, video model yöntemi gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Sosyal beceri 

öğretiminde kullanılan yöntemlerde davranışçı yaklaşım ilkeleri temel alınmış, ipucu ve pekiştirmeye 

yer verilmiştir. Sosyal beceri öğretiminde özel gereksinimli olan ve olmayan bireyler bir araya 

getirilmiştir. Strain (1983) otizmli çocukların normal gelişim gösteren akranları ile birlikte oyun 

gruplarına yerleştirildiklerinde,  akranlarla iletişim ve etkileşim becerilerinin arttığını ve 

etkileşimlerinin sürdürebildiklerini belirtmiştir. Özel gereksinimli bireylerin akranlarıyla 

arkadaşlıklarını geliştirebilmek için genellikle bir müdahale gereksinim duymaktadırlar. English ve 

arkadaşlarına göre (1997)  özel gereksinimli bireylerin arkadaşlık beceilerinde yaşadıkları 
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sınırlılıkların yanında normal gelişim gösteren çocuklar da herhangi bir yetersizliği olan özel 

gereksinimli bir bireyle nasıl etkileşime girip arkadaş olacağını bilemeyebilir ve son olarak 

öğretmenler herhangi bir yetersizliği olan ve normal gelişim gösteren çocukların arkadaşlıklarını 

destekleme konusunda deneyimsiz ya da bilgisiz olabilirler. Bu araştırmacılar dolayısıyla okul 

ortamında bu tür uyarlanmış uygulamalarla çocuklar arasındaki etkileşiminin iyileşeceğini ve bütün 

öğrencilerin sosyal becerilerini desteklenebileceğini öne sürmüşlerdir.  Bu anlamda oluşturdukları 

Akran Becerileri Öğretimi programının önemli özellikleri bulunmaktadır. Bunlarda bir tanesi bu 

program arkadaşlık davranışlarını ve aynı zamanda olumlu davranışları desteklemek için tasarlanmış 

akran duyarlılığı ilkesini benimsemektedir. Bir diğer önemli noktası ise sınıf ortamında gün boyunca 

uygulanabilecek bir uygulama özelliği olup çocuklar arasında etkileşimlerin olması, ilişkilerin 

geliştirilmesi için fırsatlar sağlamaktadır. Dahası Akran Becerileri Öğretimi programı en az yetişkin 

yönlendirmelidir ve gün boyunca yapılan uygulamalardan dolayı genelleme ve yönlendirme çabası 

gerektirmemektedir (English, Shafer, Goldstein ve Kaczmarek 1997). Sosyal becerileri geliştirmek 

amacıyla oluşturulan bir diğer müdahale programı da Süper Kahramanlar Sosyal Beceri programı 

(Superheros Social Skills program) olarak isimlendirilmiştir (O’Handley, Ford, Radley, Helbig ve 

Wimberly, 2016). Bu müdahale programı sosyal beceri öğretiminde videoyla model olma ve 

davranışsal sosyal beceri öğretimini birleştirerek öğretim yapmayı hedeflemektedir.  

Konuyla ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde çocuğun okula başlamasıyla birlikte 

topluma uyum ve toplum içinde kendini ifade etme gibi sosyal becerileri öğrenebilmesi gerektiği ifade 

edilmektedir (Çolak, 2007; Walker, Ramsey ve Gresham, 2004). Bu becerilerin olumlu yönde 

gelişebilmesi için çocuğun karşılaştığı okul ortamın niteliğinin çok önemlidir.  Okul ortamlarının 

çocukların sosyal becerilerini desteklemek için çok önemli ortamlar olduğundan bahsedilmekte ve 

okul ortamında sosyal beceri programları ya da uygulamalarının olması gerektiği ifade edilmektedir. 

Okul ortamında geçirilen zamanın uzunluğundan dolayı araştırmacılara göre pek çok öğrenci için 

sosyalleşebilmenin büyük bir bölümü bu ortamlarda gerçekleşmektedir (Gable ve Rock, 2008). 

Alanyazına bakıldığında okul temelli sosyal beceri öğretimin yapıldığı pek çok çalışmaya 

rastlanmaktadır (Goldstein, English, Shafer ve Kaczmarek, 1997; Whalon, Conroy, Martinez ve 

Werch, 2015). Bu çalışmalarda okul ortamlarında sosyal becerilerin öğretimi incelenmektedir. Yine 

benzer şeklide sosyal beceri öğretimine yönelik inceleme çalışmalarına rastlanmaktadır. Örneğin 

konuyla ilgili olarak ülkemizde yapılan bir çalışmada sosyal beceri öğretiminde video modeliyle 

öğretim kullanılarak yapılan araştırmaların incelendiği görülmüştür (Gül ve Vuran, 2010). Bu 

çalışmada ise okul ortamında olarak gerçekleştirilen sosyal beceri çalışmalarını denekler, ortam, 

araştırma modeline ilişkin bilgilerin yanı sıra çalışmada kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkene ait 

bilgiler ile öğretilen sosyal beceri programının etkililiği ve sosyal geçerliği gibi temel ölçütler 

açısından analiz edilmesi, otizm ve zihinsel yetersizlik tanısı bulunan bireylerle yürütülen çalışmaları 

sürece dahil edilmesi bakımından diğer çalışmalardan farklılık göstermektedir.  

Problem Durumu 

Bu çalışmanın amacı okul ortamında gerçekleştirilen sosyal beceri programlarının uygulandığı 

tek denekli olarak yapılan araştırmaları aşağıdaki araştırma sorularında belirlenen kategoriler dahilinde 

analiz etmektir.  

1. Araştırmalara dâhil edilen denek özellikleri nelerdir? 
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2. Araştırmalarda sosyal beceri öğretimi hangi ortamlarda gerçekleştirilmiştir? 

3. Öğretimi yapılan sosyal beceriler (bağımlı değişkenler) ve öğretim için kullanılan yöntem 

(bağımsız değişkenler) nelerdir ? 

4. Kullanılan araştırma modeli nedir? İzleme ve genelleme, gözlemciler arası güvenirlik, 

uygulama güvenirliği toplanmış mıdır?  

5. Sosyal geçerlik verileri toplanmış mıdır?  

6. Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırma alanı, verilerin toplanması ve analizi ile ilgili 

bilgilere yer verilmiştir. 

Araştırma Yöntemi 

Bu çalışmada, araştırma modeli olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme 

tekniği kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan dökümanlar nitel araştırmalar için önemli kaynaklar 

olup bu dökümanların verimli bir şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Yıldırım ve Şimşek 

(2008)’e göre doküman incelemesi, araştırma kapsamına alınan konular hakkında bilgi ve yazılı 

materyallerin sistematik analizini içermektedir.  

Araştırma Alanı 

Araştırma kapsamına alınan çalışmalar bazı ölçütlerler göz önüne alınarak seçilmiştir: a) 2000-

2018 yılları arasında eğitim ve özel eğitim ile ilgili hakemli dergilerde yayınlamış olması b) otizm 

spektrum bozukluğuna ve zihinsel yetersizliğe sahip bireylerle çalışılmış olması c) tek denekli 

araştırma yöneteminin kullanılmış olması d) okul ortamında sosyal beceri kazandırmaya yönelik 

yapılmış olması e) makale dilinin ingilizce olması f) bir uygulamanın ya da programın etkililiğini 

belirlemek amacıyla yapılmış olmasıdır. Araştırmaların sadece sosyal beceri kazandırmaya yönelik 

olmasına dikkat edilmiş ve problem davranış azaltılmasını içeren çalışmalar bu sebepten dolayı 

kapsama alınmamıştır. Bu ölçütleri karşılayan yurt dışında yapılmış toplam 24 araştırmaya 

rastlanmıştır. Araştırma kapsamına alınan 24 çalışma kaynakçada (*) imi ile gösterilmiştir.  

Verilerin Toplanması  

Araştırma kapsamına dahil edilen çalışmalara ulaşmak için Google Akademik, ERIC ve 

EBSCO-Host veri tabanları yazarlar tarafından taranmıştır. Tarama yapılırken sosyal beceri (social 

skill), sosyal beceri öğretimi (social skill training/, otizm (autism), otizm spektrum bozukluğu (Autism 

spectrum disorders) ve zihinsel yetersizlik (intellectual disabilities), tek denekli (single subject) 

anahtar sözcükleri kullanılmıştır. Daha sonra ulaşılan makalelerin kaynakçaları kullanılarak elle 

tarama yapılmıştır. İlk aşamada yazarlar tarafından elde edilen 41 çalışma bir havuzda toplanmıştır. 

Yazarlar elde edilen çalışmaları yansız atama yolu ile paylaşmış ve yukarıda belirlenen ölçütler 
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doğrultusunda araştırmanın ölçütlerine uygunluğu konusunda bağımsız olarak değerlendirmiştir. 

Araştırmalar incelenirken yazarlar tarafından inceleme alanları belirlenmiş ve toplamda ulaşılan 41 

çalışma;  

a) Katılımcı özellikleri, katılımcıların tanıları, yaşları ve sayılar, 

b) Uygulamanın yönteminin türü ve uygulamanın formatı (örn. bireysel ve grup eğitimi, 

c) Çalışmaların araştırma modelleri, 

d) Hedef davranışların tanımı ve bağımlı değişkenler, 

e) Müdahalelerin etkililiği, kalıcılık ve genellenmesi, 

f) Uygulamanın ortamı, 

g) Araştırmalarda yürütülen uygulamalara ilişkin geçerlik ve güvenirlik verilerinin 

toplanması başlıkları altında incelenmiştir.  

Yazarlar yukarıdaki alanlarda araştırma ölçütlerine göre çalışmalarını inceledikten sonra 

çalışmaları kendi aralarında değiştirmiş ve bir yazar diğer yazarın incelediği çalışmaları tekrardan 

gözden geçirmiştir. Ölçütlere uyduğu düşünülen çalışmaların sayısını iki yazar 26 iki yazar ise 23 

olarak belirlemiştir. Araştırmacılar tarafından belirlenen çalışmaların gözlemciler arası güvenirlik 

verisi “Görüş Birliği / Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı x 100” (Tekin-İftar ve Kırcaali-İftar, 2012) 

formülü kullanılarak hesaplanmış ve %92,3 düzeyinde bulunmuştur. Yazarlar bunun üzerine bir araya 

gelip bu konu hakkında tartışmış ve sonunda oy birliği ile toplamda 24 çalışmanın araştırma 

kapsamına alınmasına karar verilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamına alınan çalışmalara numaralandırılmış ve a) denek özellikleri b) bağımlı 

değişken c) bağımsız değişken d) araştırma modeli e) ortam f) izleme/genelleme g) gözlemciler arası 

güvenirlik/uygulama güvenirliği ğ) sosyal geçerlik ve h) sonuçlar bakımından değerlendirilmiştir. 

Belirlenen kategorilerle ilgili veriler Tablo 1’de gösterilerek analizi yapılmıştır. Tablo1’de belirtilen 

kategorilere ilişkin bilgiler ayrıntılı bir şekilde araştırmanın tartışma bölümünde yorumlanmış ve ilgili 

araştırmalarla desteklenmiştir. Ayrıca araştırmaya dahil edilen çalışmaların %30’u (n=7) güvenirliği 

hesaplamak amacıyla yansız atama yoluyla seçilmiş ve özel eğitim alanında akademik çalışmalar 

yapan ve sosyal beceri öğretimi konusunda bilgiye sahip bir uzman tarafından okunmuştur. Sonuçlar, 

Görüş Birliği / Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı x 100 formülü kullanılarak hesaplanmıştır.  

BULGULAR 

Bu bölümde araştırma kapsamına alınan çalışmalarla ilgili veriler tablo1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Araştırma kapsamına alınan çalışmalar ile ilgili bilgiler 

 
No Kaynak Denek Özellikleri 

E/K, 

Yaş 

Bağımlı Değişken Bağımsız 

Değişken 

Araştırma 

Modeli 

Ortam İ/G GAG/UG SG Sonuçlar 

1 Laushey ve 

Heflin,  

2000 

OSB 

E:2 (5) 

 

Bir konuda soru 

sormak ve verilen 

cevaba göre karşılık 

vermek, Başkalarının 

dikkatini uygun bir 

şekilde çekmek, 

Sırasını beklemek, 

Onunla konuşan 

kişinin olduğu tarafa 

doğru bakmak 

Arkadaşlık 

Becerilerini 

Geliştirme 

Programı 

(Buddy) 

ABAB 

Modeli 

Okul (sınıf) E/E 

 

E/H E Katılımcıların tümünde kazandırılması 

hedeflenen sosyal becerilerin arttığı ve 

öğretim bittikten sonra da bu sosyal 

becerileri sürdürdükleri gözlenmiştir. Ayrıca 

katılımcılar bu becerileri akranları arasında 

genelleyebilmişlerdir. Araştırmanın sosyal 

geçerlik verisi katılımcıların 

öğretmenlerinden toplanmış ve öğretmenler 

uygulamanın bütün öğrenciler için faydalı 

olduğunu belirtmiştir. 

2 Hughes, Rung, 

Wehmeyer, 

Agran, 

Copeland ve 

Hwang, 2000 

ZY, OSB 

K:1 (16) 

E: 4 (16-18) 

58 Genel Eğitim 

Öğrencisi 

 

Akranlar arası 

etkileşim, konuşmayı 

başlatma, 

Sosyal Etkileşimi 

Arttırmak 

Kendini 

Yönetme 

 Stratejisi ile 

Hazırlanan 

İletişim 

Kitabı 

Katılımcılar 

Arası 

Çoklu 

Başlama 

Düzeyi 

Okul (Sınıf, 

Yemekhane, 

Spor salonu 

E/E E/H E Katılımcılar iletişim kitabını kullanarak 

genel eğitime devam eden akranlarıyla olan 

iletişimlerini arttırmışlar.  Dahası sosyal 

hedeflere ulaştıklarını ve okulda daha fazla 

arkadaş edinmeye inandıklarını belirttiler.  

3 Thiemann ve 

Goldstein, 2001 

OSB 

E:5 (6-12) 

 

 

Dikkati arttırabilme/ 

çekebilme, yorum 

başlatma, istek 

bildirme, duruma 

uygun cevap 

verebilme becerilerini 

arttırmak 

Akran Aracılı 

Müdahale 

Stratejisi 

Davranışlar 

Arası çoklu 

Başlama 

Düzeyi 

Okul (Medya 

Odası) 

E/E E/E E Müdahale planı uygulandığında hedeflenen 

sosyal becerilerde artış olduğu gözlenmiştir. 

4 Agran, 

Blanchard, 

Wehmeyer ve 

Hughes, 

2002 

OSB, ZY, ÇY 

E: 1 (14) 

K:3 (7-8) 

 

Problem Çözme 

Becerisi 

Kendini 

Düzenleme 

Katılımcılar 

Arası 

Çoklu 

Başlama 

Düzeyi 

Okul (sınıf) E/H E/H E Katılımcıların tümünde problem çözme 

becerisinin arttığı aynı zamanda öğretim 

bittikten sonra da bu beceriyi sürdürdükleri 

gözlenmiştir. Araştırmanın sosyal geçerlik 

verisi katılımcılar ve katılımcıların 

öğretmenlerinden toplamış sonuç olarak 

uygulamanın sosyal açıdan geçerli olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.   

5 Garfingle ve 

Schwartz, 2002 

OSB ve Gelişimsel 

Yetersizlik 

E:4 (3-5) 

Akran taklidi Akran taklit 

uygulaması 

(peer 

imitation 

intervention) 

Katılımcılar 

arası çoklu 

başlama 

deseni 

Okul (sınıf) Et/E E/E E Uygulama sonuçları, deneklerin serbest oyun 

ve küçük grup ortamında akran taklit 

davranışlarını arttırdığını göstermektedir. 

6 D’Ateno, 

Mangiapanello 

ve Taylor, 2003 

Otizm 

K:1 (3) 

Oyun becerileri Video model Davranışlar 

arası çoklu 

başlama 

deseni 

Okul 

(Konferans 

salonu) 

H/H E/H H Sonuçlar tüm oyun becerileri için hem sözlü 

hem de motor tepkilerin kazanımında video 

modelin etkili olduğunu göstermektedir.  
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7 Nikopoulos ve 

Keenan, 2003 

Otizm, gelişimsel ve 

öğrenme yetersizliği 

E:6 (9-15) 

K:1 (9) 

 

Uygun oyun başlatma Video model Çoklu 

uygulama 

deseni, AB 

deseni 

Okul (sınıf) E/E E/H E Araştırma sonucuna göre video modelle 

öğretimin dört çocuğun sosyal başlatma 

becerilerini arttırdığı, oyuncaklar, ortamlar 

ve akranlar arası uygun oyuna katılımı 

kolaylaştırmıştır. Ayrıca çocukların 

kazandıkları becerileri 1 ve 2 ay sonunda 

sergiledikleri görülmüştür. 

8 Simpson, 

Langone ve 

Ayres,  

2004 

OSB 

E:2 (5-6) 

K:2 (5-6) 

Öğretmenin 

yönergelerine uymak, 

Başkalarıyla 

selamlaşmak, Eşyaları 

paylaşmak 

Akranların 

Model 

Olduğu  

Bilgisayar 

Destekli 

Program 

Davranışlar 

Arası 

Çoklu 

Yoklama 

Modeli 

Okul (sınıf) H/H E/H H Katılımcıların tümünde kazandırılması 

hedeflenen sosyal becerilerin arttığı 

gözlenmiştir. 

9 Thiemann ve 

Goldstein, 2004 

Yaygın Gelişimsel 

Bozukluk 

E: 5 (6-9) 

10 genel eğitim 

öğrencisi. 

Dikkat sağlama, 

yorum yapma, iltifat 

etme, bilgi isteme, 

nesne isteme, koşullu 

tepki  

Akran eğitimi 

ve Doğrudan 

öğretim 

yöntemi ile 

yazılı ve 

resimli metin 

ipucu 

kullanımı 

Katılımcılar 

ve 

davranışlar 

arası çoklu 

başlama 

modeli 

Okul (sınıf) E/H E/E E Uygulanan akran eğitimi ve sistematik 

eğitim ile kullanılan yazılı ve resimli 

metinler 4 katılımcıda ve 3 sosyal becerinin 

öğretiminde etkili olduğu görülmüştür.  

10 Apple, 

Billingsley ve 

Schwartz, 2005 

Asperger ve Yüksek 

İşlevli Otizm  

E:2 (5)  

 

İltifat etme, sosyal 

etkileşim ve oyun 

becerileri 

Video model 

(pekiştireçli 

ve 

pekiştireçsiz) 

/Video model 

+ kendini 

yönetme 

Katılımcılar 

arası çoklu 

başlama 

modeli 

Okul (sınıf) E/E 

(Video 

model 

aşaması 

için) 

E/E H 1.Aşama: Yalnız video modelin, iltifat etme 

tepkisinde etkili, fakat etkileşim başlatmanın 

istenen düzeyde olmadığı ancak pekiştireç 

ile kullanıldığında etkili görülmüş. 2. 

Aşama: Video model + Kendini yönetme 

yöntemi ile kullanıldığında etkileşim 

başlatmada etkili olduğu görülmüştür.  

11 Scattone, 

Tingstrom ve 

Wilczynski, 

2006 

OSB 

E:3 (8-13) 

Uygun Sosyal 

Etkileşim 

Sosyal Öykü Katılımcılar 

arası çoklu 

başlama 

düzeyi 

Okul (sınıf, 

yemekhane, 

sınıf dışında bir 

oda) 

 

H/E(bir 

öğrenci 

için) 

E/H E Katılımcıların ikisinde uygun sosyal 

etkileşim artarken birinde değişiklik 

olmamıştır. Araştırmanın sosyal geçerlik 

verisi katılımcıların öğretmenlerinden 

toplanmış ve öğretmenler sosyal öykülerin 

büyük ölçüde uygulanabilir olduğunu 

belirtmişlerdir. 

12 Bellini, 

Akullian ve 

Hopf,  

2007 

OSB 

E: 2 (4-5) 

Sosyal Etkileşim  Videoyla 

Kendine 

Model Olma 

Katılımcılar 

Arası 

Çoklu 

Başlama 

Düzeyi 

Okul (sınıf) E/H E/E E Katılımcıların tümünde sosyal etkileşimin 

arttığı ayrıca öğretim bittikten sonra da 

sosyal etkileşimi sürdürdükleri gözlenmiştir. 

Araştırmanın sosyal geçerlik verisi 

katılımcıların öğretmenlerinden toplanmış ve 

öğretmenler uygulamanın faydalı olduğun 

belirtmiştir. 

13 Harper, Symon 

ve Frea, 2007 

OSB 

E:2 (8-9) 

Sıra alma, dikkat 

çekme ve başlatma  

Akran Aracılı 

Temel Tepki 

Öğretim 

Yöntemi 

Katılımcılar 

arası çoklu 

başlama 

deseni 

Okul (Sınıf, 

oyun alanı) 

H/E E/E H Sonuçlar, çocukların sıra alma ve sosyal 

başlatma gibi önemli sosyal becerilerinde bir 

artış olduğunu göstermektedir.  

14 Kohler, 

Greteman, 

OSB 

K: 1 (4) 

Sosyal Etkileşim Arkadaşlık 

Becerilerini 

Katılımcılar 

Arası 

Okul (sınıf) E/H H/H H Katılımcıların tümünde sosyal etkileşimin 

arttığı ayrıca öğretim bittikten sonra da 
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Raschke ve 

Highnam, 2007 

Geliştirme 

Programı 

(Buddy Skills 

Package) 

Çoklu 

Başlama 

Modeli 

sosyal etkileşimi sürdürdükleri gözlenmiştir. 

15 DeSchryver-

Owen, Carr, 

Cale ve Smith, 

2008 

OSB 

E:3 (7-10) 

Akran 

E:3 (8-10) 

K:4 (8-10) 

Sosyal iletişim 

başlatma (oyuncağı 

verme, selamlama, 

etkinliğe katılmayı 

isteme, övme) 

Akran aracılı 

öğretim 

Katılımcılar 

arası çoklu 

başlama 

deseni 

Okul (sınıf)  H/H E/H H Öğle yemeği boyunca ve aralarda toplanan 

veriler akran eğitimi uygulamasının genel 

olarak eğitilen akranların otizmli çocuklar 

arasında sosyal etkileşimin ve başlatmanın 

arttığını göstermektedir. Beklenmedik bir 

şekilde ayrıca eğitim verilmeyen akranların 

da sosyal başlatmalarında bir artış olduğu 

gözlenmiştir. 

16 Leaf, Dotson, 

Oppeneheim, 

Sheldon ve 

Sherman, 2010 

OSB 

E :5 (4-6) 

Takdir etme, 

memnuniyet bildirme, 

empati kurma ve 

oyunu değiştirme  

Etkileşimli 

Öğretim 

Yöntemi 

Davranışlar 

Arası 

Çoklu 

Başlama 

Düzeyi 

Okul (sınıf) E/E E/E E Katılımcıların tamamı kendilerine 

edindirilmesi hedeflenen sosyal becerileri 

kazanmıştır 

17 Hughes, Golas, 

Cosgriff, 

Brigham, 

Edwards, and 

Cashen, 2011 

OSB ve ZY 

E:3 (17-20) 

K: 2 (16-21) 

Akran  

48 (K:30-E:18) 

Sosyal etkileşim 

başlatma ve sosyal 

iletişim davranışı 

Doğrudan 

öğretim + 

iletişim kitabı  

Ortamlar ve 

katılımcılar 

arası çoklu 

başlama 

modeli 

Okul (Okul 

yemekhanesi, 

Sınıf ortamı) 

E/E E/E  E Tüm denekler hedeflenen becerilere ulaşmış 

ve doğrudan öğretim yöntemi ile kullanımı 

öğretilen iletişim kitabının sosyal etkileşim 

başlatma ve iletişim becerileri kazanmada 

etkili olduğu görülmüştür.  

18 Katz ve 

Girolametto, 

2013 

OSB 

E:2 (4-5) 

K:1 (4) 

Akran  

E:2 (5) 

K:4 (4) 

Sosyal Başlatma 

(okuma etkinliği, 

yarım bırakılan 

cümleleri tamamlama) 

Akran 

uygulaması 

Katılımcılar 

arası çoklu 

başlama 

deseni  

Okul (sınıf) E/H E/E E Otizm spektrum bozukluğuna sahip üç çocuk 

akranlarıyla etkileşimlerinde belirgin 

kazanımlar elde ettiler ve edindikleri 

kazanımları sürdürmeye devam ettiler. 

Ayrıca bu araştırmada uygulama güvenirliği 

ve sosyal geçerlik verileri de toplanmıştır. 

19 Plavnick, Sam, 

Hume, Odom, 

2013 

OSB 

E: 2 (13-14) 

 K:2 (13-17) 

Sosyal iletişim 

başlatma, Sosyal 

farkındalık, sosyal 

etkileşim  

Video temelli 

grup öğretimi 

Davranışlar 

arası çoklu 

yoklama 

 modeli 

Okul (sınıf) E/H E/E E Video temelli grup öğretimi ile öğretilen 

sosyal becerilerde hızlı bir yükselme 

gösteren denekler hedeflenen becerileri 

başarıyla öğrenmişler ve öğrendikleri 

becerileri videolar silikleştirildiğinde 

korumuşlardır.  

20 Radley, Ford, 

Battaglia ve 

McHugh, 2014 

OSB 

E:4 (8-10) 

 

Akranlar arasında 

sosyal katılımı 

artırmak 

Süper 

Kahramanlar 

Sosyal Beceri 

Programı 

(Video 

Model) 

AB Deseni Okul (Sınıf) H/H E/E E Katılımcıların tamamında sosyal katılımların 

arttığı gözlenmiştir. Sosyal beceri eğitim 

programının etkili olduğu görülmüştür. 

21 Plavnick, Kaid, 

MacFarland, 

2015 

OSB 

K:1 (15)  

E:3 (14-17) 

Etkinliğe katılma, 

Nesne isteme, Yardım 

isteme, Bilgi isteme, 

etkinlik gösterme, 

yorum yapma 

Video temelli 

grup öğretimi 

Davranışlar 

arası çoklu 

yoklama 

modeli 

Okul (sınıf) E/E E/E E Video temelli grup öğretimi otizmli gençlere 

sosyal beceri öğretiminde ve becerilerin 

korunmasında etkili olduğu görülmüştür. 

Genelleme aşaması için video temelli 

öğretime ek olarak çalışmalar yapılması 

gerektiği görülmüştür.  

22 O’Handley, 

Ford, Radley, 

ZY 

E:4 (15-16) 

İhtiyaçlarını ve ne 

istediğini İfade etmek, 

Süper 

Kahramanlar 

Davranışlar 

Arası çoklu 

Okul (Sınıf) E/E E/E E Tüm hedef becerilerde katılımcıların tamamı 

için artma olduğu gözlenmiştir 
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Helbig ve 

Wimberly, 2016 

 konuşmayı başlatmak 

ve sıra almak 

Sosyal Beceri 

Programı 

(Video 

Model) 

Başlama 

Düzeyi 

23 Radley, 

Hanglein ve 

Arak, 2016  

OSB 

E: 2 (4) 

Kendini tanıtmak, 

iletişime hazır olmak, 

etkileşime katılma ve 

uygun vücut dili 

Süper 

Kahramanlar 

Sosyal Beceri 

Programı  

Davranışlar 

Arası çoklu 

Başlama 

Düzeyi 

Okul (Ayrı 

Oda) 

E/E E/E E Müdahalenin uygulanmasının ardından 

katılımcıların hedef sosyal becerilerinde 

artma olduğu gözlenmiştir.  

 

24 Radley, Mellisa, 

McHugh, 

Taber, Battaglia 

ve Ford, 2017 

OSB 

E:5 (5-11) 

Ders aralarında / 

Boşluklarda Sosyal 

katılımı (Konuşmaya 

katılma, işbirlikli/ 

birlikte oyun 

becerileri) arttırmak 

Süper 

Kahramanlar 

Sosyal Beceri 

Programı 

(Video 

Model) 

Katılımcılar 

Arası çoklu 

Başlama 

Düzeyi 

Okul (Dil 

Konuşma 

Odası, Boş 

Sınıf) 

E/E E/E E Katılımcılarda hedef davranışlara arttığı 

gözlenmiştir. Ayrıca 4-6 hafta arasında 

yapılan izleme verilerinde de etkilerin güçlü 

bir şekilde devam ettiği görülmüştür 

İ: İzleme G: Genelleme GAG: Gözlemciler Arası Güvenirlik UG: Uygulama Güvenirliği SG: Sosyal Geçerlik OSB: Otizm Spektrum Bozukluğu ZY: Zihin Yetersizliği ÇY: Çoklu Yetersizlik ÖG: Öğrenme Güçlüğü 

E: Evet H: Hayır 
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Katılımcılar 

Okul ortamında sosyal beceri öğretimini hedefleyen çalışmaların incelendiği bu araştırmada 

belirlenen ölçütleri sağlayan 25 çalışmada, toplamda ZY veya OSB’ye sahip 96 katılımcının yer aldığı 

görülmektedir. Katılımcıların %17,7’si kadın (n=17) ve %82,2’si erkek katılımcılardan oluşmaktadır.  

Ortam 

Bu araştırma kapsamına alınacak çalışmalar için belirlenen ölçütlerden bir tanesi de 

çalışmanın okul ortamında yürütülmesi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda seçilen çalışmalar ortam 

bağlamında da incelenmiş ve tamamı okul ve/veya okulun alt bölümlerinden oluşan bir yerde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların %68’i (n=17) okulda içerisinde sınıfta, %12’si (n=3) sınıf ve 

yemekhanede, %4’ü (n=1) medya odasında, %4’ü (n=1) konferans salonunda, %4’ü (n=1) oyun 

alanında, %8’i (n=2) okulda boş bir odada gerçekleşmiştir.  

Öğretilmesi Hedeflenen Sosyal Beceriler (Bağımlı Değişkenler) 

Belirlenen çalışmalar öğretilmesi hedeflenen sosyal beceriler bağlamında incelendiğinde 

spesifik becerileri hedefleyen çalışmalar (Simpson, Langone ve Ayres, 2004) olsa da çalışmalar genel 

olarak belirli beceri alanlarına odaklanmıştır. Hedeflenen sosyal beceriler yani diğer bir değişle 

bağımlı değişkenler, sosyal iletişim becerileri, sosyal etkileşim becerileri, oyun becerileri ve problem 

çözme becerileri olarak sınıflandırılmıştır. Sosyal iletişim becerileri; dil ve konuşma becerilerini, 

karşılıklı sohbet ile ilgili becerileri (McConnell, 2002)  ifade etmektedir. Sosyal etkileşim becerileri; 

sosyal katılımı, etkileşim başlatma, sosyal etkileşimi arttırmayı hedefleyen (McConnell, 2002) 

becerileri ifade etmektedir.  

Sosyal Becerilerin Öğretiminde Kullanılan Yöntemler (Bağımsız Değişkenler) 

Zihinsel ve gelişimsel yetersizliği bulunan çocuklara sosyal becerilerin eğitiminde kullanılan 

birçok öğretim bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; doğrudan öğretim yaklaşımı, bilişsel süreç 

yaklaşımı, akran aracılı öğretim ve işbirlikçi öğretim yaklaşımı, model olma ve video model olma 

yöntemi,  sosyal öyküler, kendini yönetme, temel tepki öğretimi veya birden daha fazla yöntemin bir 

arada kullanıldığı çok bileşenli programlardır.  

Çalışmaların Araştırma Modelleri 

Bu araştırma kapsamına alınan çalışmalar için belirlenen ölçütlerden birisi de çalışmaların 

araştırma modellerine yönelik belirlenmişti. Okul ortamında yürütülen çalışmalardan sadece tek 

denekli araştırma modelleri yürütülen çalışmalar incelenmiştir. Bir ya da birkaç denekten standart 

koşullar altında yinelenen ölçümler yapılarak uygulamanın etkililiğinin her bir denekte kendi içinde 

değerlendirildiği araştırmalara tek denekli araştırmalar denir (Tekin, 1999). 
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Gözlemciler Arası Güvenirlik ve Uygulama Güvenirliği 

İncelenen 24 araştırmanın, %95,83’ünde (n=23) gözlemciler arası güvenirlik verilerinin 

toplandığı, bir çalışmada (Kohler, Greteman, Raschke ve Highnam, 2007) ise gözlemciler arası 

güvenirlik verisinin toplanmadığı görülmüştür. Araştırma kapsamına alınan çalışmalar uygulama 

güvenirliği açısından incelendiğinde; çalışmaların %62,5’inde (n=15) uygulama güvenirliğine ilişkin 

veri toplanırken, %37,5’inde (n=9) ise uygulama güvenirliğine yönelik herhangi bir veri toplanmadığı 

görülmektedir.  

Araştırmalarda Alınan Sosyal Geçerliliğe İlişkin Veriler 

İncelenen 24 araştırmanın %75’inde (n=18) sosyal geçerliğe ilişkin veri toplandığı 

görülmüştür. Araştırmaların altısında (D’Ateno, Mangiapanello ve Taylor, 2003; Simpson, Langone 

ve Ayres, 2004; Apple, Billingsley ve Schwartz, 2005; Harper, Symon ve Frea, 2007; Kohler, 

Greteman, Raschke ve Highnam, 2007; DeSchryver-Owen, Carr, Cale ve Smith, 2008) sosyal 

geçerliğe yönelik veri toplanmadığı görülmüştür.  

Yapılan Araştırmaların Sonuçları 

İncelenen araştırmaların sonuçlarının tamamında hedeflenen sosyal becerilerin arttığı 

görülmüştür. Ayrıca araştırmalara katılan deneklerin bu becerileri akranları arasında 

genelleyebildikleri izlenmiştir.  

TARTIŞMA 

Bu araştırmanın amacı otizm spektrum bozukluğu (OSB) ve zihin yetersizliği (ZY) olan 

öğrencilere okul ortamında sosyal beceri öğretimini temel alan çalışmaların incelenmesidir. Bu amaç 

doğrultusunda 24 tek denekli araştırma belirlenen ölçütlere göre incelenmiştir. Bu bölümde de her bir 

kategoriye yönelik elde edilen bulgular tartışılacaktır.  

Sosyal beceriler bireyin içinde yaşadığı toplumun sosyal kurallarına bağlı olarak bireyin 

sosyal ortamlardan olumlu ya da nötr tepki almasını sağlarken olumsuz tepkilerden ise kaçınmasını 

sağlamaktadır (Sucuoğlu ve Çifci, 2001). Bireyin yaşantısının önemli bir parçasını oluşturan sosyal 

ortamlar ve bu sosyal ortamlardan alınan olumlu sosyal sonuçlar bireyin sosyal becerilerini aynı 

zamanda bireyin çevresinde yer alan diğer bireylerle olan sosyal etkileşimini de olumlu bir şekilde 

etkilemektedir. Bireyin yaşantısının birçok alanında başarılı olması için gerekli olan sosyal beceriler 

bireyin yaşamında erken dönemlerden itibaren başlamakta ve gelişimsel süreçle birlikte ilerlemektedir 

(Whalon, Conroy, Martinez ve Werch, 2015). Bu araştırmanın sonucunda okul ortamında sosyal 

beceri öğretimini temel alan çalışmalarda yer alan katılımcıların yaşlarının, genel olarak 3-21 arasında 

değişmekte olduğu görülmüştür. Bu bulgu normal gelişim düzeyindeki yaşıtlarından farklı olarak 

sosyal beceri yetersizlikleri yaşayan özel gereksinimli bireylerin yaşamlarında, sosyal beceri 

öğretiminin küçük yaşlardan itibaren önem kazandığını göstermektedir. Ayrıca araştırmanın 

sonucunda küçük yaşların yanı sıra yetişkinlik döneminde olan bireylere de sosyal beceri öğretiminin 

gerçekleştirildiği görülmüş böylelikle yaşa bağlı olarak değişen sosyal beceri öğretiminin gelişim 
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süreciyle birlikte ilerlediği ve bireylerin yetişkinlik döneminde de öğrenilmesi gerektiği 

görülmektedir. 

Sosyal beceriler bireyin içinde yaşadığı toplumun sosyal kurallarına ve belirli sosyal 

durumlara bağlı olarak değişen öğrenilmiş davranışlardır (Çolak, 2007). Bu sosyal kural ve durumlar 

bireye öğretilecek olan sosyal becerilere karar verilmesinde oldukça önemli olmakla birlikte bireyin 

günlük hayatta, sosyal yaşamda ve akademik ilerlemede başarılı olmasını etkilemektedir (Steedly, 

Schwartz, Levin ve Lluke, 2008; Warger ve Rutherford, 1996).  Bireye öğretilecek olan sosyal 

beceriler bireyin yaşantısının çeşitli alanlarında başarılı olmasını sağlamaktayken sosyal beceri 

yetersizliği ise çeşitli davranış problemleri ve zayıf akademik başarı ile ilişkilendirilmektedir (Lane, 

2004; Tnes- Jones, 2006). Bu araştırmada yer alan çalışmaların okul ortamında yürütülmesi belirlenen 

ölçütlerden bir tanesi olup okul veya okulun bir bölümünde yapılmış olan çalışmaların %68’i okul 

içerisinde yer alan bir sınıfta gerçekleştirilmiştir. Ayrıca araştırmada yer alan çalışmaların sınıf ortamı 

dışında yemekhane, konferans salonu ve oyun odasında gerçekleştirildiği de görülmektedir. Bireyin 

mümkün olduğunca yaşıtlarıyla iletişim ve etkileşim kurmasını sağlayacak fırsatların sunulduğu doğal 

bir ortam olan okul, sosyal becerilerinin desteklenmesinde de oldukça önemli olup birçok sosyal 

becerinin akran etkileşimiyle öğrenilmesini sağlamaktadır. Bu doğrultuda bu araştırmada yer alan ve 

okul ortamında gerçekleştirilen çalışmalar, bireyin yaşıtlarıyla iletişim ve etkileşim kurmasına olanak 

sağlayan okul ortamının, akran etkileşimi sayesinde sosyal becerilerin öğretilmesinde de oldukça 

önemli olduğunu desteklemektedir.  

Ulaşılan araştırmalar öğretilmesi hedeflenen sosyal beceriler açısından da incelenmiş bunun 

sonucunda araştırmalarda sosyal iletişim, sosyal etkileşim, oyun ve problem çözme beceri alanlarına 

odaklanıldığı görülmüştür. Bu sosyal beceri alanları hem otizmli hem de zihin yetersizliği olan özel 

gereksinimli öğrenciler için oldukça önemli olmakta bireyin okul bağlamında karşılaşabileceği sosyal 

beceri yetersizlikleriyle baş edebilmesine katkı sağlamaktadır. Sosyal becerileri yetersizlikleriyle baş 

edebilen birey, günlük hayatta ve sosyal yaşamda başarılı olmakta (Steedly, Schwartz, Levin ve Lluke, 

2008; Warger ve Rutherford, 1996) ve özellikle ilkokul döneminde akademik olarak başarı 

göstermektedir (Lane, 2004). İncelenen sosyal beceri alanlarından sosyal iletişim becerileri; dil, 

konuşma becerileri ile karşılıklı sohbet becerilerini içermekteyken sosyal etkileşim becerileri ise 

sosyal katılım, etkileşim başlatma ve etkileşimi artırmayı hedefleyen becerileri içermektedir. Bu 

sosyal beceri alanları bireyin akranlarıyla etkileşim ve iletişim kurmasını sağlayan birçok fırsatın yer 

aldığı doğal bir ortam olan okul ortamında öğretilmesi beklenen sosyal becerilerdir. İncelenen diğer 

bir sosyal beceri alanlarından olan uygun oyun başlatma ve oynama becerilerini içeren oyun becerileri 

ise araştırmalarda yer alan küçük yaş grubundaki katılımcılara yönelik öğretilmesi hedeflenen sosyal 

becerilerin oyun ortamında öğretilmesine olanak sağladığını göstermektedir. Öğrencinin var olan 

sosyal problemleri analiz edip bu sosyal problemlere yönelik uygun bir çözüm yolu bulmasını içeren 

problem çözme becerisinin yer aldığı sosyal beceri alanı ise öğrencilerin okul bağlamında 

karşılaşabileceği problem durumlarıyla baş edebilmesi için gerekli olmakta ve okul ortamında 

öğretilmesi beklenen bir sosyal beceri alanı olarak görülmektedir.  

Bu araştırma kapsamında ele alınan tüm çalışmalarda, kullanılan yöntem ve öğretim 

programları ilgili sosyal becerilerin öğretiminde etkili olmuş ayrıca hedef sosyal becerilerin 

sergilenmesinde bir artış meydana getirmiştir. Bununla ilgili olarak bu çalışmalar, hedeflenen sosyal 

becerilerin öğretimi için kullanılan çeşitli yöntem ve öğretim programları açısından da incelenmiş ve 
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sonuç olarak okul ortamında gerçekleştirilen sosyal beceri öğretimi için daha çok video model 

yöntemi ve akran aracılı yöntemlerin kullanıldığı ayrıca yapılan çalışmaların birebir eğitim 

formatından daha çok küçük grup formatında gerçekleştirildiği görülmüştür. Gül ve Vuran, 2010’ a 

göre özel gereksinimli bireylere sosyal becerilerin öğretilmesinde oldukça etkili bir yöntem olan ve 

gözleyerek öğrenme kuramına göre bireyin bir davranışı ve bu davranışın sonucunu belli süreçlerle 

birlikte izlediği videoyla öğrendiği, (Semenoğlu, 2013), temelinde model olma yer alan video model 

yönteminin, bu araştırmanın bulgularını desteklemesi kaçınılmaz bir durumdur. Bununla birlikte 

özellikle otizmli öğrencilerin iletişim ve etkileşim becerileri ile sosyal tepki ve sosyal katılımlarının 

desteklenmesi amacıyla kullanılan ve oldukça etkili olan akran aracılı yöntemlere, bu araştırmada 

incelenen çalışmalarda oldukça sık rastlanması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca incelenen 

araştırmaların genellikle küçük grup formatında gerçekleştirilmiş olması otizm ve diğer yetersizliği 

olan öğrencilerin normal gelişim düzeyindeki akranlarıyla aynı öğretim ortamında bulunarak 

arkadaşlık ilişkilerini geliştirmelerine, okul ortamında gerçekleştirilen bu tür uygulamaların öğrenciler 

arasındaki etkileşimin ve bütün öğrencilerin sosyal becerilerinin desteklenmesine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Araştırmalarda yer verilen izleme süreci öğretilen beceri ya da davranışların kalıcılığına ve 

dolayısıyla gerçekleştirilen öğretimin verimliliğine katkı sağlamaktadır (Gül ve Vuran, 2010). Sosyal 

beceriler açısından ise kalıcılık, bireyin öğrenmiş olduğu sosyal becerilerin öğretim bittikten sonra da 

devam etmesine böylece bireyin sosyal ortamlardan olumlu sosyal sonuçlar almasının devamlılığına 

katkı sağlamaktadır. Buna yönelik olarak araştırmada yer alan çalışmaların %75’inde izleme verisi 

toplandığı ve sonuç olarak araştırmalarda izleme sürecine önem verildiği görülmüştür. Aynı zamanda 

araştırmalarda yer verilen genelleme süreci de öğrenilen beceri ya da davranışların öğretim dışındaki 

ortam, kişi ya da uyaranlara genellenmesi anlamına gelmekte ve böylelikle genelleme bireyin doğal 

durumlarda pekiştirilmesini, çevresiyle olumlu etkileşim kurmasını sağlamaktadır (Gül ve Vuran, 

2010). Sosyal beceriler açısından ise genelleme, bireyin öğretim ortamında öğrenmiş olduğu hedef 

sosyal becerileri ilgili sosyal bağlamda bağımsız olarak uygulamasıdır. Buna yönelik olarak bu 

araştırmada yer alan çalışmaların %58’inde genelleme verisi toplandığı görülmekte ve sonuç olarak 

sosyal beceri öğretimine odaklanan araştırmalar için genelleme sürecine daha fazla önem verilmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca incelenen araştırmaların %50’sinde izleme ve genelleme verisinin 

her ikisinin de toplandığı görülmüş sonuç olarak araştırmaların verimliliği açısından öğretim 

oturumları sonrasında düzenlenen izleme ve genelleme oturumlarının her ikisine de daha fazla yer 

vermesi gerektiği düşünülmektedir.    

İncelenen araştırmaların %96’sında gözlemciler arası güvenirlik verisinin toplandığı ve sonuç 

olarak araştırmalarda hedeflenen sosyal becerilerin öğrenci tarafından kazanılıp kazanılmadığına 

yönelik toplanan gözlemciler arası güvenirlik verisine önem verildiği görülmüştür. Araştırmalarda 

toplanan bir diğer güvenirlik verisi ise uygulama güvenirliği olup incelenen araştırmaların %63’ünde 

uygulama güvenirliği verisi toplanmış ve sonuç olarak araştırmalarda öğretim oturumlarının 

planlandığı gibi uygulanıp uygulanmadığını belirlemeye yönelik toplanan uygulama güvenirliği 

verisine en az gözlemciler arası güvenirliğe önem verildiği kadar önem verilmesi gerektiği 

düşünülmektedir.   

Sosyal geçerlik verisi toplanmış ve sonuç olarak hedeflenen sosyal becerilerin anlamlılığına, 

bu sosyal becerilerin öğretilmesinde kullanılan yöntemlerin uygunluğuna ve gerçekleştirilen sosyal 
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beceri öğretiminin etkililiğinin önemine yönelik toplanan sosyal geçerlik verisi, sosyal beceri 

öğretimine odaklanan bilimsel araştırmalar için ölçülmesi önemli olan bir veridir. Buna yönelik olarak 

araştırmada yer alan çalışmaların %75’inde sosyal geçerlik verisinin toplandığı, incelenen 

araştırmalarda sosyal geçerlik verisinin toplanmasına dikkat edildiği ve gereken önemin verildiği 

görülmüştür.  

Yapılan bütün tartışmalar çerçevesinde bireyin içinde yaşamış olduğu sosyal ortamlardan 

olumlu tepkiler almasını sağlayarak, çevresinde yer alan diğer bireylerle olan etkileşimini olumlu bir 

şekilde etkileyen sosyal becerilerin öğretiminde kullanılan okul ortamında gerçekleştirilen 

uygulamaların, öğrencilerin akran ilişkilerinin yanı sıra sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinin 

gelişmesine katkı sağladığı görülmektedir. Dolayısıyla uygulamaya yönelik olarak araştırmacılara, 

otizm ve zihin yetersizliği gösteren öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesinde, birçok fırsatın 

yer aldığı doğal bir ortam olan okul ortamının kullanılması gerektiği önerilmektedir.  

İleri araştırmalarda ise okul ortamında sosyal beceri öğretiminde kullanılan öğretim 

programlarının, etkililik ve verimlilikleri incelenebilir ve okul ortamında gerçekleştirilen sosyal beceri 

öğretim sürecinin farklı yetersizlik gruplarındaki durumu göz önünde bulundurulabilir. Bütün bunlara 

ek olarak bu araştırmada öne çıkan ilgili sosyal becerilerin farklı ortamlardaki öğretim süreçleri analiz 

edilebilir.   
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ÖZET 

Ev ödevi verelim mi vermeyelim mi tartışmaları sürekli yapılmaktadır. Bazı araştırmacılar ev 

ödevlerinin akademik başarı açısından gerekli ve etkili olduklarını; bazıları ise verilen ödevlerin öğrencilerin 

sosyal yaşantılarını, eğlenmelerini ve ruhsal düzeylerini olumsuz etkilediğini belirtmektedir. Bu nedenle eğitim 

sisteminin uygulayıcıları olan öğretmenlerin ödevlere yönelik görüşlerinin incelenmesi alan yazına katkıda 

bulunacaktır. Eldeki çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin ev ödevlerine yönelik görüşlerini incelemektir. Nitel 

araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 

eğitim-öğretim yılında Giresun ili merkez ilçesinde görev yapmakta olan 25 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 

Veri toplama aracı olarak açık uçlu yarı yapılandırılmış 6 sorudan oluşan görüşme formu uygulanmıştır. Elde 

edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin genelinin ev 

ödevi vermeyi faydalı buldukları, ödev türü olarak pekiştirme türü ödevler verdikleri, sıklıkla ev ödevi verdikleri 

ve verilen ödevleri farklı disiplinlerle ilişkilendirdikleri ve ödev yapmayan öğrencilere yönelik olumlu tutum 

sergiledikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni, Ev Ödevi, Ödev Uygulamaları 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1424 

GİRİŞ 

Cooper (1989) ev ödevini “okul dışı saatlerde yapılması amaçlanan okul öğretmenleri 

tarafından öğrencilere verilen görevler” olarak tanımlamıştır. Bu tanım genişletilerek ödevler, okulda, 

evde, kütüphanede veya dijital ortamlarda öğrencilerin yerine getirdikleri akademik sorumluluklar 

olarak ele alınabilir. Günümüz dijital dünyası ödevlerin şekil ve biçimlerini de etkilemiştir. Yazılı 

olarak yapılan ev ödevlerinin yerini, dijital ortamlarda hazırlanan ödevler almaktadır. 

“Ev ödevlerinin verilmesi mi gerekir, verilmemesi mi ?” sorusu eğitimde her zaman 

güncelliğini korumuştur (Şentürk, 2013).  Dünya geneline bakıldığında eğitim sistemlerinde ev 

ödevleri sıklıkla görülen bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır (Arslan, 2016). Öğrenme etkinliklerinin 

sınıfta veya sınıf dışında gerçekleşmesinin bir önemi yoktur önemli olan buradaki amaçtır (Oluşum, 

2016). En genel tanımıyla ev ödevi öğretmenlerin öğrencilere okul dışı akademik etkinlik olarak 

verdikleri görevleri kapsamaktadır (Duru & Çöğmen, 2016). Ödev eğitim alanında uzun bir geçmişe 

sahiptir, ödev tercihlerinin süreç içerisinde değiştiği görülmekle beraber süreç içerisinde öğrencilere 

ödev vermenin bazen olumlu bazen olumsuz olarak da değerlendirildiği de görülmüştür (Güneş, 

2014).  

Ev ödevlerinin öğrencinin başarısı üzerindeki etkileri hakkında çeşitli tartışmalar yaşanmıştır. 

Ev ödevi uygulamalarının savunucuları, ev ödevlerinin öğrencinin başarısını ve öğrenmesini 

geliştirdiğini iddia etmişlerdir. Bu araştırmacılardan bazıları, ev ödevlerinin öğrencilerin gerçek 

bilgiye ulaşmalarına yardımcı olduğunu, sınıfta öğrendiklerini gözden geçirme, uygulama ve 

pekiştirme olanakları sağladığını belirtmişlerdir (Brock, Lapp, Flood, Fisher, & Han, 2007; Epstein & 

Van Voorhis, 2001). 

Ev ödevlerinin öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini sağladığı düşünülmektedir (Şentürk, 2013; 

Atlı, 2012; Özer& Öcal, 2013). Ev ödevlerinin olumlu değerlendirildiği durumlara karşılık olarak 

verilen ev ödevlerinin niteliği-niceliği ve uygulama biçimlerine dikkat edilerek daha verimli bir hale 

getirilmesiyle ilgili olarak birçok yazar ve araştırmacı, türlü eleştiri ve önerilerde bulunmuşlardır 

(Kapkıran & Kıran, 1999). Bu nedenle ev ödevlerine ilişkin ayrıntılı araştırmalara gerek 

duyulmaktadır. Eldeki çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda ev ödevlerinin 

özelliklerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin; 

1. Verdikleri ödev türleri nelerdir? 

2. Ödev takibi nasıldır? 

3. Verdikleri ödevlerin farklı alanlarla ilişkisi nasıldır? 

4. Ödev verme sıklıkları nasıldır? 

5. Ödev yapmayan öğrencilere yönelik tutumları nasıldır? 

6. Ev ödevi verilmesine yönelik görüşleri nelerdir? sorularına cevap aranmıştır. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın modeli, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışmasıdır. Durum 

çalışmasında, bir veya birkaç duruma ilişkin etkenler bütüncül bir yaklaşımla araştırılır ve ilgili 

durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine derinlemesine araştırma 

yapılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Araştırmacının zaman içerisinde sınırlandırılmış bir veya birkaç 

durumu çoklu kaynakları içeren veri toplama araçları (gözlemler, görüşmeler, görsel-işitseller, 

dokümanlar, raporlar) ile derinlemesine incelediği,  durumların ve duruma bağlı temaların 

tanımlandığı nitel bir araştırma yaklaşımıdır (Creswell, 2007). Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin ev 

ödevlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlandığı için, araştırmanın durum çalışması deseninde 

yapılması uygun görülmüştür. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Giresun ilinin merkez ilçesinde görev yapan 25 sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenler kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile 

belirlenmiştir. Bu örnekleme yöntemi araştırmalarda zaman ve maliyet açısından sıklıkla başvurulan 

bir örneklem belirleme tekniğidir. Araştırmaya katılan öğretmenler, ilkokul 2,3 ve 4. sınıfta görev 

yapan sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak ev ödevlerine ilişkin açık uçlu soruların yer aldığı yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Uzman görüşleri (3 Dr. Öğr. Üyesi) sonucunda forma 

nihai hali verilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, sahip olduğu belli düzeydeki standartlığı ve 

esnekliği nedeniyle, yazmaya ve doldurmaya dayalı testler ve anketlerdeki sınırlılığı ortadan 

kaldırması ve belirli bir konuda derinlemesine bilgi edinmeye yardımcı olmaktadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2006). 

Veri Analizi 

Elde edilen veriler nitel araştırma veri analiz tekniklerinden betimsel analiz tekniği 

kullanılarak analiz edilmiştir. Betimsel analiz tekniğinde veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu 

temalara göre düzenlenebileceği gibi, görüşmede yer alan sorular dikkate alınarak da sunulabilir. 

Betimsel analizde görüşmeye katılanların görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan 

alıntılara sık sık yer verilir (Yıldırım & Şimşek, 2006). Bu araştırmada betimsel analiz tekniği 

görüşmede yer alan sorular dikkate alınarak ve alt kategorilerin oluşturulması şeklinde kullanılmıştır. 

Soruların değerlendirilmesi aşamasında ifadelerde yer alan temel noktalar frekans değerleri göz önüne 

alınarak incelenmiştir. Öğretmenlerin görüşleri verilirken kodlar (Ö1, Ö2, Ö3, ... Ö25) kullanılmıştır. 

BULGULAR  

Araştırmada sınıf öğretmenlerine ev ödevi ile ilgili hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme 

formu uygulanmıştır. Elde edilen bulgular 6 alt başlık halinde sunulmuştur. 
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Ödev Türlerine İlişkin Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin verdikleri ödev türleri incelenmiş öğretmelerin 17’sinin pekiştirme ve 

tekrar amaçlı ödevler verdikleri görülmüştür. Diğer öğretmenler (8) ise eğitici- öğretici,  araştırmaya 

yönelik ödev verdiklerini belirtmiştir. 

Tablo 1. Sınıf Öğretmenlerinin Verdikleri Ödev Türleri 

Ödev türleri 

 

Görüşler Öğretmenler 

 

 

f 

Pekiştirme, tekrar amaçlı ödevler  Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö9, Ö11, 

Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, 

Ö19, Ö20, Ö22, Ö2, Ö24, 

Ö25 

 

17 

Eğitici- öğretici, araştırmaya yönelik 

ödevler  

Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö10, Ö12, 

Ö18, Ö21 

 

8 

 

Ödev Takibine İlişkin Bulgular 

Öğretmenlerin ödev sürecini takip süreçleri incelendiğinde, öğretmenlerin büyük çoğunluğu 

(23) derse başlamadan veya ders esnasında ödevleri kontrol ettiklerini belirttikleri görülmüştür. 

Çalışmaya katılan 2 öğretmen ise ödev takibini aileye bıraktıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo 2. Sınıf Öğretmenlerinin Ödev Takip Süreci 

Değerlendirme 

Süreci 

Görüşler Öğretmenler f 

Ödevin takibini yaparım Ö4.Ö9, Ö10, Ö12, Ö13, Ö20 6 

Aileye bırakırım Ö3, Ö18 2 

Sınıfta yaparım, sınıfla birlikte 

değerlendiririm 

Ö1, Ö6, Ö14, Ö17, Ö21, 

Ö22, Ö24, Ö25 

8 

Derse başlamadan önce kontrol 

Ederim 

Ö7,Ö8, Ö11, Ö15, Ö16, 

Ö19, Ö23 

7 

Sınıfta benzerlerini yaparım yapıp 

yapmadıklarını anlarım 

Ö2, Ö5 2 

 

Ödevlerin Farklı Alanlarla İlişkine Dair Bulgular 

Öğretmenlerin verdikleri ödevlerin farklı alanlarla bağlantı kurmasına ilişkin görüşleri 

incelendiğinde çalışmaya katılan 21 öğretmenin, öğrencilerin farklı alanlarla bağlantı kurmasını 

sağlayan ödevler verdiklerine yönelik görüş bildirdikleri görülmüştür. 4 öğretmen ise farklı alanlara 

yönelik ödev vermediklerini belirtmiştir. 

Tablo 3. Sınıf Öğretmenlerinin Verdikleri Ödevlerin Farklı Alanlarla İlişkisi 

Verdiğiniz 

ödevlerin farklı 

alanlarla bağlantı 

kurması 

Görüşler Öğretmenler f 

Farklı alanlarla 

bağlantı kurma 

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7, Ö9, Ö10, Ö11, 

Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö18, Ö19, 

Ö20, Ö21, Ö22, Ö23, Ö25 

21 

Farklı alanlarla 

bağlantı kurmama 

Ö5, Ö8, Ö12, Ö24 4 
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Ödev Verme Sıklığına İlişkin Bulgular 

Öğretmenlerin ödev verme sıklıkları incelendiğinde 14 öğretmenin her gün ev ödevi verdikleri 

görülmüştür. Diğer öğretmenler ise haftada bir veya iki kere, hafta sonları, konu bitimlerinde ödev 

verdikleri yönlerinde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 4. Sınıf Öğretmenlerinin Ödev Verme Sıklıkları 

Ödev Verme 

Sıklıkları 

Görüşler Öğretmenler f 

Her gün Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7, Ö13, 

Ö14, Ö15, Ö16, Ö19,, Ö21, Ö22, 

Ö25 

14 

Hafta da 2, 3 gün Ö12, Ö20, Ö23, Ö24 4 

Konu bitimlerinde Ö8, Ö18 2 

Hafta sonları Ö5, Ö9, Ö10, Ö11, Ö17 5 

 

Ödev Yapmayanlara Yönelik Tutumlara İlişkin Bulgular 

Öğretmenlerin ev ödevlerini yapmayan öğrencilere yönelik tutumları incelendiğinde 

öğretmenlerin öğrencileri özendirmeye çalıştıkları (9) ve ödev yapmama nedenlerini sorguladıkları (9) 

görülmüştür. Bir öğretmen ise herhangi bir tepki vermediğini belirtmiştir. 

Tablo 5. Sınıf Öğretmenlerinin Ödev Yapmayanlara Yönelik Tutumları 

Öğretmenlerin 

tutumları 

Görüşler Öğretmenler f 

Nedenini sorarım, sorunun 

kaynağını ararım 

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö7,Ö14, Ö15, 

Ö20 

9 

Özendiririm, pekiştireç kullanırım Ö6, Ö9, Ö12, Ö13, Ö16,Ö17, Ö21, 

Ö24, Ö25 

9 

Uyarırım Ö8, Ö10, Ö11, Ö18 4 

Veli ile görüşürüm Ö19, Ö23 2 

Bir tepki vermem Ö21 1 

 

Ödev Verilmesine İlişkin Ait Bulgular  

Öğretmenlerin ev ödevi verilmesi hakkındaki görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin büyük 

çoğunluğunun ödevleri faydalı bulduğu (19), eğitim hayatında öğrencilerine sorumluluk duygusu ve 

öğrenilenlerin öğrenilenleri pekiştirmesi açısından ihtiyaç duydukları bir yöntem olarak ifade ettikleri 

görülmüştür. 6 öğretmen ise ev ödevi verilmesini faydasız bulmakla beraber olumsuz görüş 

belirtmişlerdir.  

Tablo 6. Sınıf Öğretmenlerinin Ödevin Yararlarına İlişkin Görüşleri 

Ev ödevlerinin 

Verilmesi 

Görüşler Öğretmenler F 

Faydalı buluyorum Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, 

Ö13, Ö14, Ö15, Ö17, Ö19, Ö20,Ö21, 

Ö22, Ö23, Ö25 

19 

Faydasız buluyorum Ö10, Ö11, Ö12 Ö16, Ö18, Ö24 6 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin ev ödevi uygulamaları hakkında görüşleri incelenmiştir. 

Nitel verilerden elde edilen bulgular alan yazınla karşılaştırılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 
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Çalışmada öğretmenlerin verdikleri ödev türleri incelendiğinde öğretmenlerin yarısından 

fazlasının (n=17) pekiştirme ve tekrar amaçlı ödev verdikleri görülmüştür. Alan yazında yapılan 

çalışmalar bu bulguyu desteklemektedir (Akbaba& Tüzemen, 2015; Ersoy& Anagün, 2009). Sınıf 

öğretmenleri genelde okulda işlenen konunun daha iyi anlaşılması amacıyla ev ödevleri vermektedir.  

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin (n=23) ödev takibini ders öncesi veya ders sırasında 

yaptıkları belirlenmiştir. Bu sonuç verilen ödevlerin kontrol edildiğini göstermektedir. Araştırmada 

verilen ödevlerin farklı alanlarla bağlantılı olarak verildiği (n=21) sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenilen 

bilgilerin kalıcılığı açısından bu durum istenilen bir durumdur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 

ödev verme sıklıkları incelendiğinde, öğretmenlerin hemen hemen hepsinin ödev verdiği görülmüştür. 

Bu sonuç, ev ödevlerinin eğitim sisteminin bir parçası haline geldiğini göstermektedir. 

Araştırmada sınıf öğretmenleri verilen ödevleri yapmayan öğrencilere herhangi bir ceza 

vermek yerine bu durumun nedenini sorguladıkları ve ödeve yönelik pekiştireçler verdikleri 

belirlenmiştir. Ödev verme noktasında, cezanın işe koşulması süreci olumsuz etkileyeceği için sınıf 

öğretmenlerin takındıkları bu tutum yerinde ve olumlu bir tutumdur. Ayrıca araştırmaya katılan 

öğretmenlerin büyük bir kısmı (n=19) ev ödevlerini faydalı bulduklarını belirtmiştir. Bu sonuç, ev 

ödevlerinin sınıf öğretmenleri açısından vazgeçilmez bir araç olduğunu göstermektedir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre şu önerilerde bulunulmuştur; 

 Öğrencilere verilen ödev türleri dijital ödevleri de içerecek şekilde genişletilmelidir. 

 Ödev verme sürecinde öğrencinin ilgi ve istekleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Ödevler farklı disiplinlerle ilişkili olarak verilmelidir. 

 Ödev, öğrenci için bir yük olarak değil, eğlenerek öğrenmesine yardımcı olacak 

şekilde sunulmalıdır. 
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ÖZET 

Okul öncesi eğitim, Türkiye’de son yıllarda önemi gittikçe artan bir durumdadır. Son 20 yıldır gerek 

okullaşma oranlarındaki artış gerekse de atanan öğretmen sayısı ciddi ivme kazanmıştır. Ülkemizdeki üniversite 

ve eğitim fakültelerindeki artış hızı da bu doğrultuda önemlidir. Özelikle bugün temel eğitim bölümü bünyesinde 

bulunan okulöncesi eğitimi anabilim dallarındaki öğrenci sayısı da atanma oranlarına istinaden artmaktadır. 

Bununla birlikte son dönemde özellikle erkek öğretmen adayları da okulöncesi eğitimde ciddi bir tercih 

eğiliminde bulunmaktadır. Bu da ileride okulöncesi eğitimde görevli erkek öğretmen sayısını arttıracak bir 

gelişmedir. Erkek öğretmen adaylarının okulöncesi eğitimini seçme nedenlerinden  bu bölüme ilişkin 

beklentilerine kadar farklı soruların yer aldığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.   Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi temel eğitim bölümü okul öncesi eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 27 erkek 

öğretmen adayı araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada  okul öncesi öğretmen adayları ile yarı 

yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Araştırmada veriler içerik analizi yapılarak ve NVivo  paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırman sonuçlarına göre; erkek okul öncesi öğretmeni adaylarının bu mesleği 

isteyerek tercih ettikleri, erkek okul öncesi öğretmeni olmanın dezavantajlı bir durum olduğu, ilerde bu mesleği 

sevdikleri için icra etmeyi düşündükleri, mesleki tecrübeleri olmamaları nedeniyle kendilerini mesleğe hazır 

hissetmedikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda toplumun erkek okul öncesi öğretmenlerine karşı önyargılı 

olduğunu düşündükleri ve bu önyargıyı yıkmak için en çok velilerin bilinçlendirilmesi gerektiği konusunda öneri 

sundukları görülmüştür. Erkek okul öncesi öğretmeni adaylarının ilerde bu mesleği seçmek isteyen erkek 

öğrencilere ise en çok; çocukları sevmeleri gerektiği konusunda öneri sundukları tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: okul öncesi, öğretmen, erkek. 

ABSTRACT 

The importance of pre-school education has been increasing in recent years in Turkey. In the last 20 

years, both the increase in enrollment rates and the number of teachers appointed have gained considerable 

momentum. The rate of increase in the universities and faculties of education in our country is also important in 

this direction. In particular, the number of students in preschool education department within the department of 

primary education is increasing based on the appointment rates. However, in the recent period, especially male 

teacher candidates tend to have a serious preference in preschool education. This will increase the number of 

male teachers in preschool education in the future. In this study, which included different questions ranging from 

the reasons for choosing preschool education of male teacher candidates to their expectations of this department, 

qualitative research method was used. The study group consists of 27 male teacher candidates studying at the 

department of preschool education of Çanakkale Onsekiz Mart University. In the study, semi-structured 

interviews were conducted with preschool teacher candidates. The data were analyzed by content analysis and 

using NVivo package program. According to the results of the study; it has been found that male preschool 

teacher candidates prefer this profession willingly, being a male preschool teacher is a disadvantageous situation, 

also, they think to do this profession in the future because they loved it and they do not feel ready for the 

profession because of their lack of professional experience. At the same time, it was seen that the society was 

biased towards male preschool teachers and they suggested that parents should raise awareness in order to 
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overcome this prejudice. It has been determined that male preschool teacher candidates make suggestions to 

male students who want to choose this profession in the future; they should love the children.  

Keywords: preschool, teacher, male. 

GİRİŞ 

Okul öncesi eğitim‘’0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel 

özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal ve 

sosyal yönlerden gelişimlerini destekleyen; toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde 

yönlendiren ve onları ilköğretime hazırlayan; temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan eğitim süreci’’ 

olarak tanımlanmaktadır (Gürkan, 2000, s.9).  

Mesleklerin cinsiyetlere göre sınıflandırılması, tarih boyunca sosyal yaşamın temel bir sorunu 

olarak dikkat çekmiştir. Okul öncesi öğretmenliği de özellikle ülkemizde kadınlara has bir meslek 

olarak görülmektedir. Toplum tarafından daha ziyade ‘’kadın mesleği‟ olarak değerlendirilen bu 

işkolu, birçok alanda olduğu gibi erkekler tarafından da son zamanlarda tercih edilmeye 

başlanmıştır.Son yıllarda okullaşma oranlarındaki artış ciddi ivme kazanmıştır. 2017-18 öğretim 

yılında 4-5 yaş aralığındaki çocuklarda okul öncesi okullaşma oranında, erkeklerin oranı %50,87 iken, 

kızlarda bu oran %49,95'tir. Ülkemizdeki üniversite ve eğitim fakültelerindeki artış hızı da bu 

doğrultuda önemlidir. Özelikle bugün temel eğitim bölümü bünyesinde bulunan okul öncesi eğitimi 

anabilim dallarındaki öğrenci sayısı da atanma oranlarına istinaden artmaktadır 

(http://www.mebpersonel.com). 

Okul öncesi eğitimininin tarihsel gelişimine bakıldığında Osmanlı dönemine kadar gidebilmek 

mümkündür. Osmanlı Devletinde okul öncesi eğitimle ilgili olarak Sıbyan Mekteplerinden bahsetmek 

gerekir. Ancak o dönemdeki eğitim daha dini içeriğe sahipken, Cumhuriyet ile birlikte eğitim daha 

laik bir boyut kazanmıştır. Anaokullarının sayısı Osmanlı döneminden itibaren giderek artmaya 

başlamış, beraberinde öğretmen ihtiyacı da ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için açılan Ana 

Mektebine sadece kız öğrenciler alındığı için günümüzde hala sadece kadınlara yönelik bir meslek 

olarak görülmeye devam etmektedir (Güler ve Öztürk, 2003). 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren okul öncesi eğitim veren kurumlar var olmaya 

başlamışlardır. Ancak 1960’lara kadar bu anlamda ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Daha sonra 1961 

Anayasası’yla bazı gelişmeler yaşanmış olmasına rağmen yine de istenen düzeyde bir gelişme 

gözlenememiştir. 1977 yılında Milli Eğitimde okul öncesi şubesi kurulmuş gerekli öğretmen 

yetiştirilmesi ve araç gereç temini için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nda çalışmalar yapılmaya 

başlanmıştır (Derman ve Başal, 2010). Okul öncesi eğitimde zamanla öğrenci ve öğretmen sayısı 

artmıştır. Ancak Türkiye dünya genelinde okulöncesi eğitime yapılan harcamalar ve ayrılan bütçe 

bakımından oldukça çok gerilerde kalmaktadır (Yağbasan ve Aksoy, 2016). 

2015 yılının Şubat ayından 2019 Şubat ayına kadar  toplam 158.494 öğretmen ataması 

yapılmış ve  bu sayının 10.122‘sini Okul Öncesi Öğretmenleri oluşturmuştur 

(http://www.mebpersonel.com/ogretmen-atamalari/okul-oncesi-ogretmenliginde-yillara-gore-atama-

sayilari-h224488.html ). 2018 yılı verilerine göre Türkiye’de toplam 920.524 öğretmenin görev 

yaptığı, bunlardan 56.395’inin okulöncesi öğretmeni olduğu ve branş bazında 3. sırada yer aldığı tespit 
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edilmiştir (http://www.mebpersonel.com/ogretmen-atamalari/okul-oncesi-ogretmenliginde-yillara-

gore-atama-sayilari-h224488.html). Son dönemde özellikle erkek öğretmen adaylarının da okulöncesi 

eğitimde ciddi bir tercih eğiliminde bulunduğu görülmektedir. 

Türkiye’de erkek okul öncesi öğretmenlerin sayısında yıllara göre büyük bir artış 

gözlenmektedir. 1998-1999 eğitim öğretim yılında 67 erkek okul öncesi öğretmeni bulunurken, 2008-

2009 eğitim öğretim yılında bu sayı 1644’e ulaşmıştır (Sak, Kızılkaya, Yılmaz ve Dereli, 2012). 10 

yıllık süre zarfındaki bu artış sayı itibariyle küçük görünmesine rağmen yaklaşık 25 kat gibi büyük bir 

artıştır. 

Çocukların belli meslekleri bir cinsiyet ile özdeşleştirmemeleri ve kadın-erkek rollerini 

eşitlikçi temelde özümsemeleri için erkeklerin ve kadınların bütün meslekleri icra ettikleri örneklere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumlarında erkek öğretmenlerin bulunması, 

çocukların çocuk bakımı ve eğitimini kadınlara özgü bir iş olarak algılamalarını engelleyecektir 

(Yağbasan ve Aksoy, 2016). 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmada okulöncesi eğitimi anabilim dalında öğrenim gören erkek öğretmen adaylarının 

mesleklerine ilişkin görüşlerinin farklı açılardan ele alınması amaçlanmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki 

alt amaçlara ulaşılması hedeflenmiştir: 

1. Okulöncesi öğretmenliği bölümünü  neden seçtiniz? İsteyerek mi seçtiniz? Hala istiyor 

musunuz?  

2. 4 yıllık üniversite hayatınızda bu bölümde  erkek öğretmen adayı olmanın size getirdiği 

avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

3. Okulu bitirdiğinizde öğretmenlik yapmayı planlıyor musunuz? Neden? 

4. Öğretmenlik yapmaya kendinizi hazır hissediyor musunuz? Neden? 

5. Toplumda/velilerde erkek okulöncesi öğretmeni olmayla ilgili bir önyargı var mıdır? 

6. Toplumda/velilerde erkek okulöncesi öğretmeni olmayla ilgili önyargılar nasıl aşılabilir? 

7. Bu bölümü seçmek isteyen erkek öğrencilere neleri tavsiye edersiniz? 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada nitel araştırma netodu kullanılmıştır.Yıldırım ve Şimşek (2015) nitel araştırmayı, 

bir amaç doğrultusunda belirli bir olgu veya olayın derinlemesine incelenmesi olarak tanımlamıştır. 

Araştırmada bireylerin yaşantılarından yola çıkarak bir konu hakkındaki görüşlerini kapsamlı şekilde 

ele almak amaçlandığı için, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Olgu bilim, 

bireylerin farkında olduğu fakat derinlemesine bilgi sahibi olmadığı olgular üzerine yoğunlaşmak 

olarak ifade edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2015).  
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Çalışma Grubu 

Araştırmada bir konunun araştırmacı tarafından belirlenen ölçütlere bağlı olarak detaylı 

incelenebilmesi adına,  amaçlı örneklem türlerinden biri olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır (Neuman, 

2006). Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunu oluşturmak için belirlenen ölçüt; okulöncesi eğitimi 

anabilim dalı 4. sınıfta öğrenim gören erkek öğretmen adayı olmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda son 4 öğretim yılında  

öğrenim gören 27 erkek öğretmen adayı oluşturmuştur. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 7 sorudan oluşan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme önceden hazırlanmış 

soruların cevabını karşılıklı iletişim yoluyla almayı ifade etmektedir. Soruların önceden hazır olması 

ise bu tekniğin en önemli avantajıdır. Araştırmada bu tekniğin kullanılma amacı araştırılan olguya 

ilişkin bireylerin yaşantılarını derinlemesine incelemektir  (Yıldırım ve Şimşek, 2015). 

Yarı yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanma sürecinde öncelikle ilgili alanyazın 

taranarak taslak bir form hazırlanmış ve 4 erkek okulöncesi öğretmen adayı ile pilot uygulama 

yapılmıştır. Uygulama sonrası araştırmacılar ile sorular incelenmiş ve gerekli düzenlemeler 

yapılmıştır. Forma son şeklini vermek için alanla ile ilgili 2 uzman görüşlerine de başvurulmuş ve yarı 

yapılandırılmış görüşme formu uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Gönüllülük esasına dayanılarak 

gerçekleştirilen görüşmelerde her bir öğretmen adayı ile ortalama 30-35 dk görüşülmüş ve izinleri 

alınarak görüşme kayıt altına alınmıştır.  Son olarak görüşme sonrası verilen cevaplar bilgisayar 

ortamında yazıya geçirilmiştir. 

Veri Analizi 

Araştırmada alanyazında daha önce rastlanılmayan yeni kod ve temalara ulaşma ihtimali göz 

önünde bulundurularak içerik analizi yöntemine başvurulmuştur (Yıldırım ve Şimşek, 2015). Patton 

(2014)’a göre içerik analizi,  ana temada neyin önemli olduğunu vurgulamak adına verileri 

kategorilere ayırmayı kapsayan bir süreçtir. Araştırmada veriler okuyucu tarafından rahat algılanması 

ve araştırmaya görsel zenginlik katmak adına NVivo paket programı ile modellenmiştir. Araştırmanın 

güvenilirliğini sağlamak adına Miles ve Huberman (1994)‘ın “Görüş Birliği/(Görüş Birliği + Görüş 

Ayrılığı)x100 olarak belirttiği formülden yararlanılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın güvenirliği %88 

olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın geçerliliğinin sağlanması için araştırmaya katılan göreve yeni 

başlayan sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrudan aktarmalar ile ifade edilmiştir. 

BULGULAR VE YORUM 

Birinci alt amaca yönelik bulgular 

Araştırmanın birinci alt amacı ‘’Okulöncesi öğretmenliği bölümünü  neden seçtiniz? İsteyerek 

mi seçtiniz? Hala istiyor musunuz?’’ sorusu ile ifade edilmiştir. Öğretmen adaylarının bu husutaki 

görüşleri ‘’isteme nedenleri’’ ve ‘’istememe nedenleri’’ şeklinde 2 temaya ayrılarak şekil 1’de 
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sunulmuştur. 

 

Şekil 1. Erkek okul öncesi öğretmeni adaylarının mesleği isteme durumlarına ilişkin görüşleri 

Şekil 1 incelendiğinde; erkek okul öncesi öğretmeni adaylarının bu mesleği isteyerek seçtikleri 

(f:15) görülmektedir. Öğretmen adayları mesleği seçme gerekçelerinin ‘’ atanmanın kolay olması’’ 

(f:11), ‘’kendilerine uygun görme’’ (f:3) ve ‘’ çocukları sevme’’ (f:1) olduğu görülmektedir. 

Mesleği istememe nedenlerinin (f:12) ise; ‘’puanının bu bölüme yetmesi’’ (f:8), ‘’arkadaş 

çevrelerinin yönlendirmesi’’ (f:3) ve ‘’ ailelerinin istemesi’’ (f:1) olduğu görülmektedir. Ö1 ve Ö16 ‘nın 

bu konudaki görüşleri ise şöyledir: 

Ö1: ‘’Ataması kolay olduğu için ve öğretmen olmak istediğim için seçtim, evet hala da 

istiyorum.’’ 

Ö16: ‘’ İsteyerek gelmedim, puanım bu bölüme yettiği için buradayım ama yine de 

mutluyum.’’ 

İkinci alt amaca yönelik bulgular 

Araştırmanın ikinci alt amacı ‘’4 yıllık üniversite hayatınızda bu bölümde  erkek öğretmen 

adayı olmanın size getirdiği avantaj ve dezavantajları nelerdir?’’ sorusu ile ifade edilmiştir. Öğretmen 

adaylarının görüşleri ‘’ erkek okul öncesi olmanın avantajı’’ ve ‘’erkek okulöncesi öğretmeni olmanın 

dezavantajı’’ şeklinde 2 temaya ayrılarak şekil 2’de sunulmuştur. 
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Şekil 2. Erkek okul öncesi öğretmeni olmanın avantajı ve dezavantajına yönelik görüşler 

Şekil 2’de erkek okul öncesi öğretmeni adaylarının ‘’erkek okul öncesi öğretmeni olmanın 

dezavantajlı bir durum ‘’(f:24) olduğu yönünde görüş belirttikleri görülmektedir. Buna gerekçe olarak 

öğretmen adayları sırasıyla; ‘’insanların önyargılı olması’’ (f:7), ‘’kadın öğretmen adayları arasında 

dikkat çekme’’ (f:5), ‘’kadın öğretmen adayları arasında arka planda kalma ‘’ (f:5), ‘’mesleğin 

kadınlara daha çok uygun olması’’ (f:2), ‘’materyal yapmada çok sorun yaşamaları’’ (f:2), ‘’toplum 

tarafından bakıcı olarak görülme’’ (f:2), ‘’derslerin ilgi çekici olmaması’’ (f:1) sunmuşlardır. 

Erkek okul öncesi öğretmeni olmanın avantajlı bir durum (f:6) olduğunu düşünen öğretmen 

adayları ise buna gerekçe olarak; ‘’okulda daha çok tanınma’’ (f:3), ‘’kendi çocuklarını yetiştirmede 

kolaylık sağlama’’ (f:2) ve ‘’sınıf yönetimini sağlama’’ (f:1) sunmuşlardır. Bu konuda Ö10 ve Ö22 ‘nin 

görüşleri şu şekildedir: 

Ö10 :’’Faydası ismini herkesin bilmesi ve staj zamanı çocukların ayrı bir ilgisi oluyor.’’ 

Ö22 :’’Sıkıntı olarak söyleyebileceğim tek şey erkek öğretmenlere karşı olan’’ sen bu mesleği 

yapamazsın, mezun olunca da git okul müdürü ol’’ temalı önyargı.’’ 

Üçüncü alt amaca yönelik bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt amacı ‘’ Okulu bitirdiğinizde öğretmenlik yapmayı planlıyor 

musunuz? Neden?’’  sorusu ile ifade edilmiştir. Öğretmen adaylarının bu konudaki görüşleri 

‘’mesleğini yapmayı düşünme nedenleri’’ ve ‘’mesleğini yapmayı düşünmeme nedenleri’’ olarak 2 

temaya ayrılmış ve şekil 3’te sunulmuştur. 
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Şekil 3. İlerde mesleklerini yapma durumlarına yönelik görüşler 

Şekil 3 incelendiğinde, erkek okul öncesi öğretmeni adaylarının ilerde mesleklerini yapmayı 

düşündükleri (f:22) görülmektedir. Buna gerekçe olarak öğretmen adayları sırasıyla; ‘’istedikleri 

meslek olması’’ (f:17), ‘’çocukları sevme’’ (f:2), ‘’ başka alternatif olmaması’’ (f:1), ‘’kendilerini 

mesleki boyutta yeterli hissetmeleri’’ (f:1) ve ‘’ başka mesleğe yönelmek için yaşının büyük olması’’ 

(f:1) sunmuşlardır.  

Erkek okul öncesi öğretmeni adaylarının ilerde mesleklerini yapmayı düşünmeme nedenleri 

(f:6) ise; ‘’akademik kariyer hedefleme’’ (f:5) ve ‘’ okul öncesi kurum açmayı hedefleme’’ (f:1) 

olmuştur. Bu hususta Ö12  ve Ö8 ‘in görüşleri şöyledir: 

Ö12: ‘’ Evet planlıyorum, bu mesleğin yapabileceğim en iyi meslek olduğunu düşünüyorum. 

Bu konuda yetenekli olduğuma eminim diyebilirim aslında.’’ 

Ö8:’’ Düşünmüyorum, planlarım daha çok akademisyenlik üzerine kurulu.’’ 

Dördüncü alt amaca yönelik bulgular 

Araştırmanın dördüncü alt amacı ‘’ Öğretmenlik yapmaya kendinizi hazır hissediyor musunuz? 

Neden?’’ sorusu ile ifade edilmiştir. Erkek okul öncesi öğretmeni adaylarının bu konudaki görüşleri 

‘’mesleğe hazır hissetme’’ ve ‘’mesleğe hazır hissetmeme’’ şeklinde 2 temaya ayrılarak şekil 4’de 

sunulmuştur. 
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Şekil 4. Kendilerini mesleğe hazır hissetme durumlarına yönelik görüşler 

Şekil 4’e göre erkek okul öncesi öğretmeni adaylarının kendilerini mesleğe hazır 

hissetmedikleri (f:16) görülmektedir. Buna gerekçe olarak öğretmen adayları sırasıyla; ‘’mesleki 

tecrübe kazanmamaları’’ (f:8), ‘’aldığı eğitimi yeterli bulma’’ (f:4) ve ‘’derslere odaklanamama’’ 

(f:1) sunmuşlardır. 

Kendilerini mesleğe hazır hisseden erkek okul öncesi öğretmeni adayları (f:11) ise buna 

gerekçe olarak sırasıyla; ‘’aldığı eğitimi yeterli bulma’’ (f:8) ve ‘’mesleki yeterliliğe sahip olma’’ (f:3) 

sunmuşlardır. Ö2 ve Ö21’inbu husustaki görüşleri şöyledir: 

Ö2: ‘’ Hazır hissetmiyorum çünkü deneyim ve tecrübe eksikliği var.’’ 

Ö21: ‘’ Evet hazır hissediyorum, bölüme dair beni en heyecanlandıran  nokta öğretmenlik 

yapmak zaten. Aynı zamanda teorik bilgiler konusunda yeteri kadar bilgi öğrendiğimi düşünüyorum.’’ 

Beşinci alt amaca yönelik bulgular 

Araştırmanın beşinci alt amacı ‘’ Toplumda/velilerde erkek okulöncesi öğretmeni olmayla 

ilgili bir önyargı var mıdır?’’ sorusu ile ifade edilmiştir. Erkek okul öncesi öğretmeni adaylarının bu 

konudaki görüşleri ‘’önyargılı olma nedenleri’’ ve ‘’önyargılı olmama nedenleri’’ şeklinde 2 temaya 

ayrılarak şekil 5’te sunulmuştur.  

 
Şekil 5. Toplumun erkek okul öncesi öğretmenlerine karşı önyargılı olma durumlarına yönelik 

görüşler 
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Şekil 5’e göre erkek okul öncesi öğretmeni adayları toplumun kendilerine karşı önyargılı 

(f:25) olduğunu belirtmiştir. Buna gerekçe olarak öğretmen adayları sırasıyla; ‘’mesleği kadınların 

yapması gerektiğini düşünmeleri’’ (f:14), ‘’erkek okul öncesi öğretmenlerine az rastlanması’’ (f:10) 

ve ‘’kadın öğretmenlerin daha şefkatli olduğunu düşünme’’ (f:1) sunmuşlardır. 

Toplumun erkek okul öncesi öğretmenlerine önyargılı olmadığını (f:2) düşünen öğretmen 

adayları buna gerekçe olarak ‘’velilerin erkek okul öncesi öğretmenlerinden memnun olması’’ (f:2) 

sunmuşlardır. Bu konuda Ö4 ve Ö18’in görüşleri şöyledir: 

Ö4: ‘’Genel olarak toplumumuzda böyle bir düşünce var. Kadınların yaptığı meslek olarak 

görülüyor.’’ 

Ö18: ‘’Velilerdeki önyargı yaşanılan toplumla alakalı, çevrem ve gördüğüm birçok veli erkek 

öğretmenlerden memnun.’’ 

Altıncı alt amaca yönelik bulgular 

Araştırmanın altıncı alt amacı ‘’ Toplumda/velilerde erkek okulöncesi öğretmeni olmayla ilgili 

önyargılar nasıl aşılabilir?’’ sorusu ile ifade edilmiştir. Erkek okul öncesi öğretmeni adaylarının bu 

husustaki görüşleri şekil 6’da sunulmuştur. 

 
Şekil 6. Toplumun önyargısını yıkmak için sunulan öneriler 

Şekil 6 ‘ya göre erkek okul öncesi öğretmeni adayları toplumun kendilerine karşı olan 

önyargılarını yıkmak için sırasıyla; ‘’velilerin bilinçlendirilmesi’’ (f:7), ‘’bu mesleği daha çok erkek 

öğretmeni adaylarının tercih etmesi’’ (f:4), ‘’başarılı olmaları’’ (f:3), ‘’veliler ile iletişimlerinin 

güçlendirilmesi’’ (f:2), ‘’örnek derslerinin izlenmesi’’ (f:1), ‘’samimi ve içten olmaları’’ (f:1) 

önerilerini sunmuşlardır. Ö13 ve Ö11’in görüşleri şöyledir: 
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Ö13: ‘’ Velilere bunun normal olduğu ve mesleklerin cinsiyeti olmadığı aşılamalıdır.’’ 

Ö11: ‘’ Daha fazla erkeğin bu bölüme gelmesiyle azalabilir  ve kırılabilir.’’ 

Yedinci alt amaca yönelik bulgular 

Araştırmanın yedinci alt amacı ‘’Bu bölümü seçmek isteyen erkek öğrencilere neleri tavsiye 

edersiniz?’’ sorusu ile ifade edilmiştir.Erkek okul öncesi öğretmeni adaylarının görüşleri ‘’olumlu’’ ve 

‘’olumsuz’’şekilnde 2 temaya ayrılarak şekil 7’de sunulmuştur. 

 
Şekil 7. Okul öncesi eğitimini tercih etmek isteyen erkek öğrencilere sunulan öneriler 

Şekil 7’de erkek okul öncesi öğretmeni adaylarının bu bölümü tercih etmek isteyen erkek 

öğrencilere olumlu (f:24) yönde görüş belirttikleri görülmektedir. Öğretmen adayları buna gerekçe 

olarak sırasıyla; ‘’çocukları sevmeleri’’ (f:9), ‘’mesleki boyutta kendilerini geliştirmeleri’’ (f:4), 

‘’kadın öğretmen adaylarının arasında çekimser olmamaları’’ (f:4), ‘’sabırlı ve soğukkanlı olmaları’’ 

(f:4), ‘’bu bölümü isteyerek tercih etmeleri’’ (f:3) sunmuşlardır. 

Erkek okul öncesi öğretmeni adayları bu bölümü seçmek isteyen erkek öğrencilere olumsuz 

(f:4) olarak sırasıyla;’’ bu bölümü tercih etmemeleri’’  (f:3) ve ‘’başka mesleklere yönelmeleri’’ (f:1) 

önerilerini sunmuşlardır. Ö3 ve Ö17’nin bu konudaki görüşleri şöyledir: 

Ö3: ‘’Çocukları gerçekten sevip ve yeri geldiğinde çocuk olabiliyorsanız bundan zevkli bir 

meslek yok.’’ 

Ö17: ‘’ Tek tavsiyem seçmesinler, çok kişi gelmesin mesleğin önü kapanmasın.’’ 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Erkek okul öncesi öğretmeni adaylarının mesleklerine ilişkin görüşleri ve beklentilerinin 

incelendiği bu araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının bu mesleği isteyerek seçtiği tespit 

edilmiştir. Adaylar bu konuda en çok atanmanın kolay olduğu yönünde görüş belirtmiştir. Son yıllarda 

yapılan öğretmen atamalarında okul öncesi öğretmenliği bölümüne verilen payın yüksek olması 

adayların bu görüşlerini destekler niteliktedir. Üniversite sınavında açıkta kalmamak, öğretmenliğin iş 
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garantisinin olması gibi düşünceler ile yapılan tercihler erkek öğretmenlerin ileri yaşantılarında hayal 

kırıklığı yaşamalarına ve onlardan eğitim alacak çocuklarda da büyük olumsuz izler bırakacağından 

erkek öğretmen adaylarının tercihlerinde bilinçli olmaları gerekmektedir. Mason (1961) erkek okul 

öncesi öğretmenlerin mesleklerine bakış açıları konulu araştırmasında çalıştığı erkek okul öncesi 

öğretmenlerinin % 71’inin  mesleği isteyerek seçtikleri fakat sonunda sınıfı bırakmaya niyetlendikleri 

sonucuna ulaşarak araştırmadan farklı bir sonuca ulaşmıştır. 

Öğretmen adayları erkek okul öncesi öğretmeni olmanın dezavantajlı bir durum olduğunu 

ifade etmiştir. Bunun nedeni olarak ise en çok insanların kendilerine karşı önyargılı olduğunu 

belirtmişlerdir.  Aynı zamanda toplumun/velilerin bu mesleği daha çok kadınlara yakıştırmasının da 

bu sonuca varılmasına etki eden faktörlerden biri olduğu söylenebilir. Sak (2005), araştırma sonucu ile 

benzer sonuca ulaştığı tez çalışmasında ülkenin İç Anadolu bölgesinde görev yapan erkek okul öncesi 

öğretmenlerine velilerin bakış açısının olumsuz yönde olduğunu ifade etmiştir. Okul öncesi 

dönemdeki çocukların yetişkin modeli olarak, kadın yetişkinler kadar, erkek yetişkinlere de ihtiyacı 

olduğu kuşkusuzdur. Son yıllarda, erkeklerin az da olsa, bu alana ilgi duymaları, bu alanı tercih 

etmeleri ve bu alanda erkek okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaları  son derece sevindiricidir. 

Araştırma sonucunda erkek okul öncesi öğretmeni adaylarının bu mesleği istedikleri için 

ilerde yapmayı düşündükleri yönünde görüş belirttikleri görülmüştür. Kuru (2000) çalışmasında, okul 

öncesi öğretmenlerinin bu mesleği isteyerek seçmelerinin mesleki yeterliliklerini etkileyen önemli bir 

faktör olduğunu ifade etmiştir. Okul öncesi dönem, çocuğun ilk okul yaşantısı olması yönünden   de 

büyük bir öneme sahiptir. Çünkü çocuğun okula karşı edindiği ilk izlenim ileriki yaşlarında da okula 

bakış açısını şekillendirmede büyük bir etkiye sahiptir. Bu yüzden ilk öğretmen izlenimi de çok 

önemlidir. Öğretmenin kişiliği ve tutumları çocuğun okula ve öğretmene bakış açısını büyük ölçüde 

etkilemektedir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının bu mesleği isteyerek tercih etmeleri oldukça 

önemlidir. 

Erkek okul öncesi öğretmeni adaylarınınn kendilerini mesleği yapma konusunda hazır 

hissetmedikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adayları bunun nedeni olarak mesleki tecrübelerinin 

olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu hususta araştırmadan farklı bir sonuca ulaşan Gömleksiz 

ve Serhatlıoğlu (2013), okul öncesi öğretmenlerinin özyeterliklerine ilişkin yapmış oldukları 

çalışmalarında , öğretmenlerin özyeterlik düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varmışlardır. Gençtürk 

(2008)’ün yaptığı araştırmada da benzer biçimde öğretmenlerin kendilerini oldukça yeterli gördükleri 

ortaya çıkmıştır. Yine başka bir araştırmada öğretmen öz-yeterlik düzeyleri ortalamanın üstünde 

bulunmuştur (Akkuş, 2013). Ayrıca öğretmen özyeterliklerine ilişkin yapılan araştırmalarda cinsiyet 

değişkenine ilişkin farklılığın bulunmadığı araştırmalar mevcuttur (Çevik, 2010; Gençtürk, 2008; 

Üstüner, Demirtaş, Cömert ve Özer, 2009; Ülper ve Bağcı, 2012; Yaman, Cansüngü Koray ve 

Altunçekiç, 2004). Bu araştırmaların sonuçları mevcut araştırmanın bu yöndeki sonuçlarıyla 

örtüşmemektedir. 

Araştırma sonucunda erkek  öğretmen adaylarının toplumun kendilerine karşı önyargılı olduğu 

yönünde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak en çok toplumun bu mesleği daha 

çok kadınların yapması gerektiğini düşünmesi olduğunu belirtmişlerdir.  Sak (2005), çalışmasında 

özellikle kız öğrencilerin velilerinin çocukları için kadın öğretmenleri tercih ettiği sonucuna varması 

da bu bulguyu destekler niteliktedir. Bu boyutta araştırma ile parallelik gösteren bir diğer çalışmasında 
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ise Cook (2004), çalışmasında okul öncesi eğitim kurumlarında erkek öğretmen adaylarının daha çok 

kadınların bulunması gerektiği yönünde görüş belirttikleriAraştırmadan farklı bir sonuca ulaşan Levis 

vd. (2005), 8 erkek öğretmen adayı ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde adayların okul öncesi 

eğitiminin bir cinsiyet mesleği olmadığı yönünde görüş belirttiklerini ifade etmişlerdir. 

Öğretmen adayları toplumun kendilerine olan önyargılarını yıkmak için velilerin bu konuda 

bilinçlendirilmesi gerektiği konusunda öneri sunmuşlardır. İyi ve sağlıklı bir eğitim ortamı ancak 

öğretmen ve veli işbirliği ile sağlanır. Eğer veli ve öğretmen gerçekten karşılıklı sevgi, saygı, anlayış 

ve iyi niyet bağları kurmayı başarmışlarsa; bunun sonucunu çocuğun yetenek ve becerilerindeki 

gelişmede görmek mümkün olacaktır.  

Erkek okul öncesi öğretmeni adayları ileride bu mesleği seçmek isteyen öğretmen adaylarına 

öncelikli olarak çocukları sevmeleri gerektiği konusunda öneri sunmuştur. Kara, Demir, Arcagök ve 

Şahin (2018), sınıf öğretmenleri ile yaptıkları çalışmada sınıf öğretmenlerinin öğretmen adaylarına 

çocukları sevmeleri gerektiği konusunda öneride bulunduklarını belirterek bu boyutta araştırma 

sonucunu destekleyen nitelikte bir sonuca ulaşmışlardır.  

Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

 Erkek okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe başladıklarında toplumsal baskıdan dolayı 

sorun yaşamamaları adına çalışmalar yapılmalıdır.  

 Çocukların meslekleri cinsiyete göre sınıflandırmamalarını sağlamak adına erkek 

öğretmenlerin de kendilerine rol model olabileceği anlayışından yola çıkılarak okul 

öncesi öğretmenliği bölümünü tercih edecek olan erkek öğrenci sayısının artırılması 

için çalışmalar yapılmalıdır.  

 Çocuklarının öğretmeni erkek olan veliler ve öğretmenleri kadın olan velilerin bu 

konudaki görüşleri kıyaslanarak erkek öğretmenler ile ilgili olumsuz algıları yıkmak 

adına bilimsel çalışmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

Zaman insanoğlunun sahip olduğu en değerli kaynaklardan birisidir. İnsan için oldukça değerli bir 

kavram olan zaman, kullanım bakımından çalışma (iş) zamanı ve çalışma dışı zaman (boş zaman) olarak iki 

grupta ele alınabilir. Son dönemlerdeki gerek teknoloji ve gerekse de kültürel anlamdaki gelişmeler çerçevesinde 

daha da önem kazanan boş zaman genelde iş/çalışmayla ilişkili olarak görülmüş ve iş (çalışma) zamanından 

geriye kalan, bağlayıcılık ve zorunluluktan uzak bir zaman olarak tanımlanmıştır. Bu zaman dilimi, daha çok 

bireyin kendi özgür iradesi ve isteğiyle kullandığı bir zaman dilimidir. Bu açıdan bakıldığında iş yaşamı dışında 

kalan zamanların değerlendirilmesi insanlar için büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı 

akademisyenlerin boş zaman etkinliklerini değerlendirmelerine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada 

nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu amaca yönelik olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 

hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu kolay ulaşılabilir ve amaçlı örneklem yöntemiyle belirlenen farklı 

fakültelerde görev yapan öğretim elemanları oluşturmaktadır. Veriler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 

farklı birimlerde görev yapan 44 akademisyenden toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre akademisyenlerin boş 

zamanı çoğunlukla iş saatleri dışında kalan zaman ve keyifli aktiviteler yapmak olarak tanımladıkları 

görülmektedir. Akademisyenlerin boş zamanlarında ağırlıklı olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle 

uğraştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Boş zamanlarda çeşitli etkinlikler yapmalarını engelleyen faktörler arasında 

akademisyenler en çok işle ilgili faktörlerin ve ailevi faktörlerin yer aldığını belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Akademisyen, Boş Zaman, Boş Zamanları Değerlendirme 

ABSTRACT 

Time is one of the most valuable resources that human beings have. Time, which is a very valuable 

concept for human, can be considered in two groups as working time (work) and non-working time (leisure 

time). The leisure time, which gained more importance both in terms of technology and cultural developments in 

the recent periods, was generally seen as related to the work and defined as the time that was left behind from the 

work and not binding and obligatory. It is a time that is used by individuals with their own free will and desire. 

From this point of view, it is of great importance for people to spend the time out of work life. The aim of this 

study is to reveal the opinions of academicians about the leisure time activities. Qualitative research method was 

used in the study. A semi-structured interview form was prepared for this purpose. The study group of the 

research consists of faculty members working in different faculties determined by easily accessible and 

purposeful sampling method. Data were collected from 44 academicians from different departments of 

Çanakkale Onsekiz Mart University. According to the results of the research, it is seen that academicians define 

leisure time as doing pleasant activities mostly out of working hours. It is concluded that academicians are 

mainly engaged in social, cultural and sporting activities in their spare time. Work and family related situations 

are the most stated factors among the factors preventing them from doing various activities in their spare time. 

Keywords: academician, spare time, leisure time, using spare time 
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GİRİŞ 

Zaman insanlar için en değerli olgulardan birisidir. Ancak planlı bir şekilde kullanılmadığı 

zaman farkına varılmadan geçmekte ve tekrar geri getirilememektedir. İnsanlar zamanı iyi bir şekilde 

planlamak ve kullanmak durumundadırlar. Çünkü zaman tasarruf edilemeyen, çoğaltılamayan ve satın 

alınamayan bir kaynaktır ve iyi değerlendirilmediği zaman bireylerde stres ve sıkıntı yaratmaktadır 

(Hazar, 2009). İnsanların zorunluluklar dışında, istekleri doğrultusunda dinlenebilmek, eğlenebilmek 

veya kendini geliştirebilmek için sahip olduğu zaman dilimine boş zaman adı verilmektedir. Kişilerin 

bu zaman diliminde gönüllü olarak yaptığı etkinliklere de rekreasyon adı verilmektedir (Öçalan, Altay-

Öcal & Yörübulut, 2013). 

Endüstrileşmeyle birlikte boş zamanlara ve boş zamanların değerlendirilmesine yönelik ilginin 

de giderek arttığı görülmektedir. Günümüzde bireyler için boş zamanlara dönük daha fazla seçenek 

ortaya çıkmıştır. İnsanlar çalışma dışındaki serbest zamanlarda dinlenmekten ve sevdikleri kişilerle ve 

sevdikleri işlerle vakit geçirmekten hoşlanmaktadırlar. Bu nedenle çalışma dışındaki zaman ve bu 

zamanın etkin bir şekilde değerlendirilmesi insanlar için oldukça önemlidir (Şahin ve diğerleri, 2009). 

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireylerin çalışma saatlerinde de bir takım 

değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu durum da boş zaman kavramını ve bu zamanın etkin bir şekilde 

değerlendirilmesine ilişkin birtakım gelişmeleri ortaya çıkarmıştır. Boş zaman (leisure) kavramı 

genellikle, bireylerin çalışma saatleri gibi rutin işleri bırakıp, onun yerine hoşlandığı ve zevk aldığı 

etkinliklerle uğraştıkları zaman dilimini ifade etmektedir. Boş zaman, farklı bir ifadeyle insanların 

mesleki, ailevi ve toplumsal rollerini ve görevlerini devam ettirebilmesine yönelik zorunlu faaliyetleri 

yerine getirdikten sonra, gönüllü olarak yapabileceği dinlenme, eğlenme, bilgi ve beceri düzeylerini 

artırmaya dönük etkinliklere ayırabileceği zaman dilimi olarak da tanımlanabilir (Argan, 2013). 

Boş zaman, yerinde ve etkili bir şekilde kullanıldığında, insana kendi kendini bulma olanağı 

sağlamaktadır. Aynı zamanda, boş zamanların iyi bir şekilde değerlendirilmesi, kişinin kendini ifade 

etmesini, yaratıcılığının gelişmesini, yeni deneyimler kazanmasını, sosyal çevresinin gelişmesini ve 

böylelikle üretkenliğinin artmasını sağlamaktadır (Tutal, 2004). Boş zamanın temel fonksiyonları 

kendini bırakma veya dinlenme, kendini geliştirme ve eğlenme olarak 3 başlık altında toplanmaktadır 

(Karaküçük, 1997). Boş zamanları değerlendirme etkinliklerinin en önemli özelliklerinden biri, bireyin 

bu etkinliklere kendi isteğiyle katılmasıdır. Ayrıca bu etkinlikler bireye doyum veren esnek 

aktivitelerdir (Aydoğan & Gündoğdu, 2006). 

Bu araştırmanın amacı akademisyenlerin boş zaman değerlendirme alışkanlıklarına ilişkin 

görüşlerini ortaya koymaktır. Bunun için araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:  

1. Boş zaman kavramının sizin için anlamı nedir? Boş zamana sahip olduğunuzu düşünüyor 

musunuz? 

2. (Varsa) Boş zamanlarınızda ne tür etkinlikler yapıyorsunuz? 

3. (Varsa) Boş zamanlarınızda çeşitli etkinlikler yapmanızı engelleyen faktörler nelerdir? 

4. (Varsa) Konu ile ilgili eklemek istediğiniz diğer hususlar nelerdir? 
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YÖNTEM 

Bu başlık altında araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin toplanması 

ve analizi üzerinde durulmuştur. 

Araştırmanın Modeli  

Akademisyenlerin boş zaman alışkanlıklarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesine yönelik 

yapılan bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemleri, insanların 

sosyal dünyayı nasıl anladığı, deneyimlediği, yorumladığı ve ürettiği ile ilgilenen araştırma 

yöntemleridir (Sandelowski, 2004). Nitel araştırmalar “bir durumu tasvir etme, analiz etme ya da 

kişilerin veya grupların davranışlarını ve inançlarını yorumlama” konusunda derinlemesine bilgi 

sağlamaktadır (Creswell, 2002). Burada temel amaç insanların deneyimlerini nasıl kavradığını 

anlamaktır. Araştırmada akademisyenlerin boş zaman alışkanlıklarını onların gözüyle ortaya koymak 

amaçlandığı için bu desen tercih edilmiştir. Yıldırım ve Şimşek (2015) görüşme yolu ile veri 

toplamanın, nitel araştırmalarda insanların görüşlerini belirtmede kullanılabilecek etkili yöntemlerden 

birisi olarak belirtmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme 

tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği yapılandırılmış görüşmelerle 

yapılandırılmamış görüşmeler arasında kalan ve en çok kullanılan görüşme tekniğidir. Bu doğrultuda 

araştırmacı tarafından önceden hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler 

toplanmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 2018-2019 Eğitim-

Öğretim yılında farklı akademik birimlerde görev yapan 44 akademisyen oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik örnekleme yöntemi tercih 

edilmiştir. Tipik örnekleme; örneklemin araştırma problemi ile ilgili olarak evrende yer alan çok 

sayıdaki durumdan tipik olan biriyle oluşturulmasıdır (Büyüköztürk vd., 2008). Bu yöntemin 

seçilmesindeki neden ise incelenen konuyu en iyi yansıtacak elemanların seçimini öngörmesidir. Bu 

çerçevede farklı birimlerde görev yapan farklı unvanlardaki akademisyenler araştırmanın çalışma 

grubunu oluşturmuştur. Katılımcıların demografik bilgileri tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Değişken Kategoriler N % 

Cinsiyet 
Kadın 20 45.5 

Erkek 24 54.5 

Medeni Durum 

Evli 29 65.9 

Bekâr 14 31.8 

Boşanmış 1 2.3 

Akademik Unvan 

Profesör 5 11.4 

Doçent  6 13.6 

Dr. Öğr. Üyesi 18 40.9 

Arş. Gör. 2 4.6 

Öğr. Gör. 13 29.5 
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Yaş 

30-35 yaş 6 13.6 

36-40 yaş 13 29.5 

41-45 yaş 10 22.8 

46-50 yaş 3 6.8 

51-55 yaş 9 20.5 

56 yaş ve üstü 3 6.8 

 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından ilgili alanyazın taranarak hazırlanmış olan 

yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Patton (1987), görüşme formu yönteminin birçok 

katılımcıdan benzer konularda aynı tür bilgiler edinebilmek için hazırlandığını belirtmektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2015). Görüşme soruları belirlenirken kolay bir şekilde anlaşılır olmasına, 

yönlendirmelerden uzak olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca araştırmanın alt problemlerinin tamamını 

yansıtacak görüşme soruları hazırlanmıştır. Taslak form hazırlandıktan sonra uzman görüşüne 

sunulmuştur. Gelen öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra veri toplama sürecine 

geçilmiştir. Veriler toplanırken öğrencilerden gönüllülük esasına göre hazırlanmış olan yarı 

yapılandırılmış görüşme formalarını doldurmaları istenmiştir.  

Verilerin Analizi 

Nitel araştırmalarda veri analizi için sık kullanılan yaklaşımlardan birisi içerik analizidir. 

Görüşmeler içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiştir. İçerik analizinde, birbirine benzeyen veriler 

belirli kavramlar ve temalar altında bir araya getirilerek ve okuyucunun anlayabileceği bir biçimde 

düzenlenerek yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2015). Katılımcıların görüşme formunda yer 

alan görüşleri temalara ayrılmış ve yorumlanmıştır.  

BULGULAR 

Görüşme formunda akademisyenlere yöneltilen sorulara verilen cevaplar üzerinden yapılan 

analiz ve elde edilen bulgulara aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir. Çalışma sonucunda ulaşılan 

bulgular arasında neden sonuç ilişkileri ele alınarak, kodlar ve temalar altında verilmiş ve 

tanımlanmıştır. Ayrıca doğrudan alıntılarla zenginleştirilmiştir.  

Boş Zaman Kavramı 

Çalışmada akademisyenlere “Boş zaman kavramının sizin için anlamı nedir? Boş zamana 

sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Akademisyenlerden 18’i boş zamana 

sahip olduğunu belirtirken 18 akademisyen de boş zamana sahip olmadığını belirtmiştir. 3 

akademisyen kısmen boş zamana sahip olduğunu belirtirken 5 akademisyen ise boş zamana sahip olup 

olmama konusunda görüş belirtmemiştir. Akademisyenlerin boş zaman kavramına yönelik görüşleri 

aşağıdaki Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2 Boş Zaman Kavramı 

Tema Kod f 

Boş Zaman 

Kavramı 

 

İş saatleri (çalışma yaşamı) dışında kalan zaman 11 

Keyifli aktiviteler yapmak (hobilere yönelik etkinlikler) 8 

Hiçbir şey yapmak durumunda olunmayan zaman 5 

Rahatlama (huzur) 2 

Planlama dışındaki zamanlar 1 

Aile ile ilgili sorumluluklar dışında kalan zaman 1 

Aklında yapılması gereken, geri planda bir düşüncenin olmadığı 

bir zaman dilimidir. 

1 

Bütün işlerin bitmesinden sonra,  uyku zamanı haricindeki geriye 

kalan zamandır. 

1 

Kelime anlamına göre işe yaramayan boşa geçen zaman 1 

Boş zaman kavramı diye bir şey yoktur. 3 

 

Akademisyenlerin boş zaman kavramını nasıl tanımladıklarına yönelik görüşlerinin yer aldığı 

tablo 2 incelendiğinde en fazla iş saatleri (çalışma saatleri) dışında kalan zaman (11 görüş) olarak 

görüş belirttikleri, bunu takiben boş zaman kavramını keyifli aktiviteler yapmak (8 görüş) şeklinde 

tanımladıkları ve ayrıca hiçbirşey yapmak durumunda olunmayan zaman (5 görüş) şeklinde görüş 

belirttikleri görülmektedir. 3 akademisyen ise boş zaman kavramı diye bir şey olmadığını ifade 

etmektedir. Akademisyen görüşlerinden öne çıkan bazı alıntılar aşağıda sunulmuştur. 

A35: “Yapmam gereken işlerimi bitirince arta kalan ve "acaba ne yapsam" diyerek 

değerlendirebileceğim zamandır.”  

A37: “Hobilerime ve ilgi alanlarıma herhangi bir kısıtlama olmadan ayırabildiğim zamanlar 

olarak da ifade edebilirim.”  

A1: “Hiçbir şey yapmak durumunda olmadığım, zamanı tamamen kendimce kullanabileceğim 

zamandır.”  

A29: “Bizim meslekte boş zaman diye bir kavrama yer olmadığını düşünüyorum.”  

Akademisyenlerin boş zamanlarda yapmış oldukları etkinliklere yönelik görüşleri aşağıdaki 

Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3 Boş Zaman Etkinlikleri 

Tema Kod f 

Sanatsal Faaliyetler Sinemaya, tiyatroya gitmek 5 

Müzik dinlemek 4 

Enstrüman çalma 2 

Sanatsal faaliyetlerle ilgilenme 1 

Dansa gitmek 1 

Sportif Faaliyetler Sportif faaliyetlerle (tenis, koşu, okçuluk) ilgilenme 12 

Yürüyüş yapmak 6 

Yüzmek  3 

Pilates yapmak 3 

Bisiklete binmek 1 
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Sosyal Faaliyetler Aile (çocuklar, anne-baba) ile vakit geçirmek 14 

Arkadaşlarla görüşmek 8 

Sosyal faaliyetlerle ilgilenme 1 

Kültürel faaliyetler Kitap okumak 14 

TV, film, dizi, belgesel, futbol maçı vb. izlemek 13 

Sosyal medyaya bakmak 3 

İnternete girmek 2 

Kişisel Gelişime Yönelik 

Faaliyetler 

Bilimsel, akademik çalışma yapmak 5 

Kendimi geliştirmek için değerlendiriyorum 1 

Derslere yönelik hazırlık yapmak 1 

İş dışında da yazmak, çizmek 1 

Konuşma kulüplerine katılmak 1 

Hobi Amaçlı Faaliyetler Balığa gitmek, balık tutmak 3 

Yoga yapmak 2 

El işi yapmak 2 

Ebru sanatıyla uğraşmak 1 

İlgi alanlarına yönelik araştırmalar yapmak 1 

Çeşitli hobiler deneme 1 

Diğer Faaliyetler Gezmek, seyahat etmek 6 

Bağ-bahçe işleri ile uğraşmak 3 

Çay kahve içmek, yemek yemek 3 

Alış-veriş yapmak 2 

Evin rutin işlerine zaman ayırmak, temizlik yapmak 2 

Dinlenmek 1 

 

Akademisyenlerin boş zaman değerlendirme alışkanlıkları 7 alt tema altında toplanmıştır. Bu 

temalar sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetler, kişisel gelişime 

yönelik faaliyetler, hobi amaçlı faaliyetler ve diğer faaliyetler olarak belirlenmiştir. Sanatsal faaliyetler 

teması altında sinemaya, tiyatroya gitmek (5 görüş) ön plana çıkmaktadır. Sportif faaliyetler teması 

altında sportif faaliyetlerle (tenis, koşu, okçuluk) ilgilenme (11 görüş) ön plana çıkmıştır. Sosyal 

faaliyetler teması altında 14 görüş ile aile (çocuklar, anne-baba) ile vakit geçirmek görüşünün ön plana 

çıktığı görülmektedir. Kültürel faaliyetler teması altında Kitap okumak (14 görüş) ve TV, film, dizi, 

belgesel, futbol maçı vb. izlemek (13 görüş) ile ön plana çıkan görüşler olarak dikkat çekmektedir. 

Kişisel gelişime yönelik faaliyetler teması altında ise bilimsel, akademik çalışma yapmak 5 görüşle 

öne çıkan boş zaman etkinliği olarak görülmektedir. Hobi amaçlı faaliyetler teması altında balık 

tutmak (3 görüş, yoga yapmak (2 görüş) ve el işi yapmak (2 görüş) olarak dile getirilen ifadelerdir. 

Diğer faaliyetler altında ise gezmek, seyahat etmek 6 görüşle öne çıkan görüş olarak dikkat 

çekmektedir. Akademisyen görüşlerinden öne çıkan bazı alıntılar aşağıda sunulmuştur. 

A8: “…. Haber, belgesel, film ve dizi izliyorum. Sosyal medyaya bakıyorum. Bisiklete 

biniyorum, yüzmeye gidiyorum, yürüyüşe çıkıyorum. Dansa gidiyorum, pilates yapıyorum, spor 

salonuna gidiyorum, arkadaşlarımla görüşüyorum. Seyahat ediyorum, görmediğim yerleri görmeye ve 

yeni tecrübeler edinmeye çalışıyorum.”  

A29: “Boş zaman olarak niteleyemesem de iş ve uyku haricinde ailem ile veya arkadaşlarımla 

zaman geçirmeye, gezmeye, kitap okumaya ve spora zaman ayırmaya çalışıyorum. Televizyon 

izlememeye çalışıyorum. Evin rutin işlerine zaman ayırmak gerekiyor……..”  

A37: “Film ve dizi izlemek, TV izlemek, spor müsabakalarını takip etmek, doğa gezileri 

yapmak, ilgi alanlarım ile ilgili araştırmalar yapmak, aile ve arkadaşlarla sosyal etkinlikler yapmak, 

sinemaya gitmek.”  
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A43: “Bu aralar İngilizce çalışıyorum. Bunun yanısıra çocuklarımla ilgilenmek, balık tutmak 

ve tarla bağ bahçe işleriyle uğraşmak, ayrıca ebru sanatıyla uğraşıyorum.”  

Akademisyenlerin boş zaman etkinliklerini engelleyen faktörlere yönelik görüşleri aşağıdaki 

Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4 Boş Zaman Etkinliklerini Engelleyen Faktörler 

Tema Kod f 

Boş Zaman 

Etkinliklerini 

Engelleyen 

Faktörler 

İşle ilgili faktörler (Okul işlerinin yoğunluğu, bilimsel çalışmalar vs) 15 

Ailevi Faktörler (Ev ve aile ihtiyaçlarının karşılanması) 13 

Zihinsel ve fiziksel yorgunluk 5 

Maddi imkânsızlıklar 3 

Sağlık problemleri 3 

Plansızlık 3 

Yeterli zaman bulamamak 2 

Şehrin kültürel yapısı 2 

Uykusuzluk 1 

Üşengeçlik 1 

İsteksizlik 1 

Davetsiz misafir 1 

Herhangi bir engel yok 8 

 

Akademisyenlerin boş zamanlarında çeşitli etkinlikler yapmalarını engelleyen faktörlere 

ilişkin vermiş oldukları yanıtlara bakıldığında işle ilgili faktörlerin 15 görüş ile ilk sırayı aldığı 

görülmektedir. Bunu 13 görüş ile aile yaşantısıyla ilgili faktörlerin takip ettiği görülmektedir. Zihinsel 

ve fiziksel yorgunluk (5 görüş), maddi imkânsızlıklar (3 görüş), sağlık problemleri (3 görüş), 

plansızlık (3 görüş), yeterli zaman bulamamak (2 görüş) ve şehrin kültürel yapısı (2 görüş) 

akademisyenlerin boş zamanlarında çeşitli etkinlikler yapmalarını engelleyen faktörler olarak 

sıralanmıştır. Uykusuzluk, üşengeçlik, isteksizlik ve davetsiz misafir ise birer akademisyenin dile 

getirdiği engeller olarak ortaya çıkmıştır. 8 akademisyen ise boş zamanlarında çeşitli etkinlikler 

yapmalarını engelleyen herhangi bir faktörün olmadığını belirtmişlerdir. Akademisyen görüşlerinden 

öne çıkan bazı alıntılar aşağıda sunulmuştur. 

A1: “Zihinsel ve fiziksel yorgunluk.”  

A14: “Evdeki ev işi yemek vb. sorumluluklarımı kendim yapmam, yardımcı tutacak ve farklı 

etkinlikler için yeterli bütçemin olmaması”  

A34: “…..boş zamana çok sahip değilim. Boş zamanım olduğu zaman da diğer aile 

bireylerimin yapmak istediklerinin farklı olduğu durumlar ortaya çıkabiliyor ve ben genelde diğer aile 

bireylerimin isteklerine uyuyorum.”  

A43: “Çocuk sahibi olmak, maddi imkânlar, ……….. gibi küçük bir yerde ve Çanakkale’ye 

uzak bir ilçede yaşamak bunun en önemli etkenleri olarak sayılabilir.”  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Akademisyenlerin boş zaman değerlendirme alışkanlıklarına yönelik görüşlerinin ortaya 

konulduğu bu çalışmanın sonuçlarına göre akademisyenlerin boş zaman kavramını çeşitli şekillerde 
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tanımladıkları, ancak burada özellikle boş zaman kavramını iş saatleri dışında kalan zaman, keyifli 

aktiviteler yapmak ve hiçbir şey yapmak durumunda olunmayan zaman şeklinde tanımladıkları sonucu 

ortaya çıkmıştır. Bu sonuç ilgili alanyazındaki tanımlarla da tutarlıdır. Gürbüz (2006) boş zamanı 

kişinin rahatça kullanabildiği zamanın bir bölümü olarak ifade ederken, Nadirova (2000) boş zamanı iş 

karşıtı bir kavram olarak, Tezcan (1994) da çalışma dışında kalan zaman dilimi olarak tanımlamıştır. 

Karaküçük (2007) ise yapılması zorunlu olan eylemlerin olmadığı, istenildiği gibi kullanılan bir zaman 

dilimi olarak tanımlanmaktadır. Godbey (1994) ise boş zaman içinde zevk ve doyumun önemli 

olduğunu vurgulamıştır. 

Akademisyenlerin boş zamanlarında ne tür etkinlikler yaptıklarına ilişkin görüşlerine 

bakıldığında daha çok aileleriyle (çocuklar, anne-baba vs) vakit geçirdikleri, bunun yanısıra kitap 

okumayı tercih ettikleri, TV, film, dizi vb. programları izledikleri ve sportif faaliyetlerle ilgilendikleri 

öne çıkan görüşler arasındadır. Bunun yanısıra arkadaşlarla görüşmek, sinemaya, tiyatroya gitmek, 

gezmek, seyahat etmek, yürüyüş yapmak da dile getirilen diğer görüşlerdir. Bazı akademisyenler ise 

boş zamanlarını da işle ilgili faaliyetlere ayırdıklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuç bazı 

akademisyenlerde boş zaman kavramına ilişkin farkındalığın olmadığı anlamına gelebilir. Aydoğan ve 

Gündoğdu (2006) tarafından Erciyes Üniversitesi’ndeki kadın öğretim elemanları ile yapılan 

çalışmada da; kadın öğretim elemanlarının yeterince boş vakitlerinin olmadığı, boş vakitlerinde de 

bilimsel çalışmalar yaptıkları, bilimsel kitap, dergi okumayı tercih ettikleri sonucu ortaya çıkmıştır. 

Yine aynı araştırmada kadın öğretim elemanlarının çoğunluğunun boş zamanlarını evlerinde 

geçirmekte oldukları ve evde daha çok temizlik ve yemek yaparak zaman geçirdikleri, bunun yanı sıra 

çoğunlukla çocuk bakımına da zaman ayırmak zorunda kaldıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

kadın öğretim elemanlarının boş zamanlarında çoğunlukla TV ve video izledikleri; gazete, kitap, dergi 

okudukları sonucu ortaya çıkmıştır. 

Akademisyenlerin boş zamanlarında çeşitli etkinlikler yapmalarını engelleyen faktörlere 

yönelik görüşlerinde ise işle ilgili faktörler ve ailevi faktörler en fazla algılanan engeller olarak dikkat 

çekmektedir. Bunu zihinsel ve fiziksel yorgunluk ile maddi imkânsızlıklar ve sağlık problemleri takip 

etmiştir. Bu sonuca göre akademisyenlerin boş zamana yönelik farkındalık düzeylerinin yeterli 

olmadığı söylenebilir. Boş zaman tanımlarında iş ve aile ile ilgili sorumluluklar dışında kalan zaman 

vurgusu yapılmasına rağmen akademisyenlerin özellikle engel olarak bu iki engeli ortaya koymaları 

bu kavramın yeterince farkında olunmadığının bir göstergesidir. Sabancı (2016) tarafından yapılan 

çalışmada da öğretim elemanlarının rekreasyonel faaliyetlere katılımlarını engelleyen en önemli 

faktörün zaman ve ilgi eksikliği olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. İlgili çalışmada yine bilgi eksikliği de 

rekreasyonel faaliyetlere katılımlarını engelleyen faktörler arasında sayılmıştır. Ok (2019) tarafından 

üniversite idari personelinin boş zamanlarını değerlendirme engellerinin araştırıldığı çalışmada ise 

tesis/hizmet eksikliğinin en önemli engel olarak algılandığı, bunu bilgi eksikliği ve zaman sıkıntısının 

takip ettiği sonucu ortaya çıkmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre akademisyenlerin boş zaman etkinliklerine yönelik farkındalık 

düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Boş zaman etkinliklerinin 

aynı zamanda akademik anlamda verimliliğin de artışına neden olacağı göz önünde 

bulundurulduğunda boş zaman etkinliklerine yönelik tesislerin ve hizmetlerin üniversiteler bünyesinde 

de düşünülmesi gerekmektedir. Akademisyenlere sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmalarına 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1451 

olanak sağlayacak alanların açılması onların başarılarını ve verimliliklerini de olumlu yönde 

etkileyecektir. 
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ÖZET 

Kültürel empati kavramından türetilen etnokültürel empati kavramı, bireyin kendi etnokültürel 

grubundan farklı olan insanlara yönelik empatisi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma, Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Anabilim dalı öğrencilerinin etnokültürel empati düzeylerini tanımlamayı ve incelemeyi 

amaçlamaktadır. Araştırma bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlayan nedensel 

karşılaştırma türündedir. Bununla birlikte etnokültürel empati düzeyinin yordayıcı değişkenleri de belirlenmeye 

çalışılmıştır. Katılımcılar, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim 

Fakültesinin Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğrenim görmekte olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Anabilim dalı öğrencileridir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Wang ve diğerleri tarafından geliştirilen ve 

Türk diline Özdikmenli-Demir ve Demir tarafından uyarlanan Etnokültürel Empati Ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalı öğrencilerinin etnokültürel empati 

düzeyinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterdiği ve bazılarının etnokültürel empati düzeyinin anlamlı bir 

yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: etnokültürel empati, rehberlik ve psikolojik danışmanlık 

ABSTRACT 

Ethnocultural empathy, which is derived from the concept of cultural empathy, could be defined as the 

empathy of the individual towards people who are from different ethnocultural groups. This study aims to 

identify and examine the ethnocultural empathy levels of the students of the Department of Guidance and 

Psychological Counseling. This study is a causal comparison study which aims to explain the relationship 

between independent and dependent variables. In addition, the predictor variables of the level of ethnocultural 

empathy were tried to be determined. Participants are the students of the Department of Guidance and 

Psychological Counseling at the Department of Educational Sciences of the Faculty of Education at Çanakkale 

Onsekiz Mart University in the 2018-2019 academic year. Ethnocultural Empathy Scale which is initially 

developed by Wang et al. and adapted to Turkish by Özdikmenli-Demir and Demir was used as data collection 

tool. As a result of the study, it was determined that ethnocultural empathy level of Guidance and Psychological 

Counseling students differed according to some variables and some of them are significant predictors of 

ethocultural empathy level. 

Keywords: ethnocultural empathy, guidance and psychological counseling  
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1. GİRİŞ 

Endüstri çağıyla insanların daha büyük topluluklar halinde yaşamaya başlaması ile birlikte 

birçok ülke ve şehir başka şehir ya da ülkelerden göç almaya başlamış, bunun neticesinde ortaya çıkan 

kültürel ve ekonomik zenginleşmenin yanında hoşgörüsüzlük, çatışma ve toplumsal gerginlik gibi 

sosyal sorunlar da yaşanmaya başlanmıştır. Empatinin hem bireyler hem de kültürler arasında daha 

yumuşak ve daha sağlıklı etkileşimler ve ilişkiler kurmaya yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu 

sebeple empati kavramı, daha spesifik olarak kültürel empati kavramı, kültürler arasındaki 

hoşgörüsüzlük, çatışma ve toplumsal gerilime dayanan sorunlu durumları anlama ve çözmede 

yardımcı olabileceği için giderek daha önemli bir hale gelmiştir.  

Empati kavramı genel olarak başka bir başkasının yaşadıklarını anlama veya hissetme 

kapasitesi olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle, bir başkasının duygu, düşünce ve bakış açısını 

anlama ve duygu ve düşüncesini benzer şekilde ifade edebilme becerisidir. Empati kavramı ile ilgili 

alanyazında dört kavram; anlayış, duygu, algılanan benzerlik ve diğerlerinin iyiliği için endişelenme, 

sıklıkla tekrar edilmektedir  (Håkansson, 2003).  

Son yıllarda geleneksel empatiden farklı olarak, bazı araştırmacılar tarafından “kültürel 

empati” adı verilen yeni bir empati türü tanımlanmıştır. Kültür kavramı, psikoloji, antropoloji, eğitim 

vb. sosyal alanlarda sayısız tanımı olmasına rağmen, temel olarak, toplumun zamanla oluşturduğu 

ortak normlar, gelenekler, inançlar, tutumlar ve değerler olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda, kültürel 

empati de, bir kültürün değer ve inançlarının uygun bir şekilde anlaşılmasıdır (Zhu, 2011). Ancak 

kültürel empati kendi düşüncelerinizi ve eylemlerinizi başkalarıyla karıştırmaktan farklıdır, dünyayı 

başkalarının gözleriyle görme, iç dünyalarını duyabileceklerini ve deneyimleyebileceklerini duyma 

çabasıdır (Bowman, 1994). Kültürel empati başka bir kültürün kendi kültürü ile karşılaştırıldığında 

farklılık ve benzerliklerini takdir etmek ve dikkate almayı ifade eder. Kültürel empati çok boyutlu 

oluşu ve kişilerarası doğası ile öğrenilebilir bir yetenektir (Ridley & Lingle, 1996). 

Etnokültürel empati kavramı ise kültürel empati kavramından türetilmiş bir kavram olarak 

kendi Etnokültürel grubundan farklı ırk ve etnik gruplardan insanlara yönelik empati olarak 

tanımlanmaktadır (Wang et al., 2003). Terim daha sonraları psikolojik süreçleri içerecek şekilde 

kavramsallaştırılarak, başka bir kültürden birinin ne hissettiğini, ne anladığını ve neyi umursadığını 

hissetmek, anlamak ve onlara değer vermek olarak yeniden tanımlanmıştır (Rasoal, Eklund, & 

Hansen, 2011). Etnokültürel empati üç temel bileşenden; (1) entelektüel empati, (2) empatik duygular 

ve (3) iletişimsel empati, oluşan ve zaman içerisinden öğrenilebilir ve geliştirilebilir kişisel bir özellik, 

bir yetenektir (Wang et al., 2003). Entelektüel empati bileşeni farklı etnik kökene sahip bir insanın 

nasıl düşündüğünü veya hissettiğini anlama yeteneğidir. Empatik duygular bileşeni kendisinden farklı 

bir etnik kökene sahip olan kişi ya da kişilerin duygusal durumunu o kişinin ırksal veya etnik kültürü 

açısından hissedebilme derecesidir.  İletişimsel empati bileşeni ise farklı bir etnik kökene sahip olan 

bir kişiye karşı etnokültürel empatik düşünce ve duyguların ifade edilebilmesidir. 

21. yy da yaşanan küreselleşme ile birlikte toplumlardaki heterojenliğin artması, etnik olarak 

homojen toplumların azalması ve ulusların daha karmaşık etnik ve kültürel yapıya kayması neticesinde 

çok kültürlü eğitim günümüzde neredeyse zorunlu hale gelmiştir (Lori, Assaf, Garza, & Battle, 2010). 

Çok kültürlü eğitim, eğitim kurumlarının mevcut yapısını değiştirmeyi amaçlayan, böylece hem erkek 
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hem de kız öğrencilerin, engelli öğrencilerin, üstün yetenekli öğrencilerin ve farklı ırksal, etnik gruba 

mensup öğrencilerin ve kültürel grupların okullarda akademik olarak başarılı olma şansı eşitlemeyi 

amaçlayan bir eğitim reformu hareketidir (Banks, 1989).  Yukarıdaki temel tanımlardan açıkça 

görüldüğü üzere, çok kültürlü eğitim, etnokültürel empati ile yakından ilgilidir. 

Etnokültürel empati günümüz çok kültürlü toplumlarında farklı etnik kökenden gelen 

bireylerin daha sağlıklı iletişim kurabilmesi açısından önemli bir beceridir. Etnokültürel empati düzeyi 

yüksek olan bireyler farklı etnik grup üyelerine karşı daha olumlu davranacaklar, duygularını 

algılayabilecekler, geleneklerine ve dillerine saygı gösterebilecekler ve ayrımcı davranışlara karşı 

koruyabileceklerdir (Özdikmenli-Demir & Demir, 2014). 

1.1. Problem Durumu 

Çağdaş bir öğretmenin gerekli mesleki görevlerini yerine getirebilmesi için bir takım 

yetkinlikleri, yetenekleri, bilgileri, becerileri ve kişilik özelliklerine sahip olması gerekir. Günümüz 

çok kültürlü toplumlarında çok kültürlülüğe uygun yeterlikler de bu becerilerden biri gibi 

görünmektedir. Mevcut eğitim ortamlarının kültürel ve etnik açıdan heterojen yapılarına dikkat çeken 

Avrupa Komisyonu, günümüz toplumlarında öğretmenlik mesleğinden olan beklentinin sadece yeni 

bilgi ve becerilerin kazanılmasından ibaret olmadığını aynı zamanda ilgili yetkinliklerin sürekli olarak 

geliştirilmesinin de önemini vurgulamaktadır. (Commission of the European Communities, 2007). 

Henüz eğitim almakta olan öğretmen adayları da dâhil olmak üzere tüm öğretmenlerin eğitim 

sürecinde öğrencilere nasıl saygı duyulacağını, anlaşılacağını ve yardım edileceğini öğrenmesi çok 

kültürlü eğitim bağlamında genel bir gerekliliktir (Atwater, 1996).  

Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında 

(RPD) öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının etnokültürel empati düzeylerini belirlemek ve 

incelemektir. Araştırmada ele alınan araştırma soruları şunlardır:  

1. RPD adaylarının etnokültürel empati düzeyi nedir?  

2. RPD adaylarının etnik-kültürel empati düzeyleri cinsiyet, sınıf düzeyi, etnik köken, 

anadil, annenin ve babanın eğitim düzeyi, aile gelir düzeyi, konaklama şekli ve çok 

kültürlü ortamlarda bulunmuş olma durumuna göre farklılık göstermekte midir? 

3. RPD adaylarının etnokültürel empati düzeyini kestirmekte etkili olan faktörler 

nelerdir? 

2. YÖNTEM 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında (RPD) öğrenim görmekte olan 

öğretmen adaylarının etnokültürel empati düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada genel 

tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren 

hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da 

örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2005). 
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2.1. Çalışma Grubu 

Çalışmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Eğitim Fakültesi, eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda 

öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada, örneklemi belirleme 

aşamasından uygulama kolaylığı sağlaması açısından basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Basit tesadüfi örnekleme yöntemi, evreni oluşturan bireylerin tamamının örneğe girme şansının 

tamamen eşit ve tesadüfi olduğu örneklemdir (Karasar, 2005). Sonuç olarak araştırmanın örneklemini 

207 RPD öğretmeni adayı oluşturmuştur.  

Tablo 1. Katılımcıların Sınıf ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

 
Cinsiyet 

Toplam % 
Erkek Kadın 

1. Sınıf 21 37 58 %28 

2. Sınıf 17 30 47 %22,7 

3. Sınıf 15 38 53 %25,6 

4. Sınıf 19 30 49 %23,7 

Toplam 72 135 207 %100 

% 34,8% 65,2% 100,0%  

 

Tablo 1 katılımcıların öğrenim gördükleri sınıf ve cinsiyetlerine göre dağılımını 

göstermektedir. Araştırmaya katılan RPD öğrencilerinin %28’i birinci sınıfta, %22,7’si ikinci sınıfta, 

%25,6’sı üçüncü sınıfta ve %23,7’si dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir. Araştırmaya katılan RPD 

öğrencilerinin %34,8’i kadın, %65,2’si ise erkektir.  

2.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, 

katılımcıların demografik özelliklerini (cinsiyet, sınıf düzeyi, etnik köken, anadil, annenin ve babanın 

eğitim düzeyi, aile gelir düzeyi, konaklama şekli ve çok kültürlü ortamlarda bulunmuş olma durumu) 

belirlemeye yönelik 9 madde bulunmaktadır.  

İkinci bölümde ise etnokültürel empati düzeyini ölçmek amacıyla Wang ve diğerleri (2003) 

tarafından geliştirilen Etnokültürel Empati Ölçeğinin, Özdikmenli-Demir ve Demir (2014) tarafından 

Türkçe'ye uyarlanmış formu (TSEE) bulunmaktadır. TSEE, Likert tipi beşli dereceleme ölçeği 

(1=kesinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum) 

kullanan 30 maddeden oluşmaktadır.  TSEE, geliştiricinin tanımladığı 3 alt boyuta ölçme yapmaktadır. 

Bu alt boyutlar; 11 maddeyle ölçülen “empatik duygu ve ifade”, 11 maddeyle ölçülen “empatik bakış 

açısı ve kültürel farklılıkların kabulü” ve 8 maddeyle ölçülen “empatik duyarlılık” şeklindedir. 

Ölçeğin geneli ve alt ölçeklerin iç tutarlılığını belirlemek için, Cronbach’s Alpha güvenirlik 

katsayısı hesaplanmış ve TSEE’nin tamamı için 0.881, “empatik duygu ve ifade” boyutu için 0.847, 

“empatik bakış açısı ve kültürel farklılıkların kabulü” boyutu için 0.811, “empatik duyarlılık” boyutu 

için ise; 0.828 olarak bulunmuştur. Özdikmenli-Demir ve Demir’in (2014) çalışmasında ise güvenirlik 

katsayıları; ölçeğin tamamı için 0,93 ve üç alt boyutu için sırasıyla 0,87, 0,85 ve 0,81 olarak 

belirtilmiştir. 
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2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Veriler araştırmacılar tarafından öğretmen adaylarının sınıflarında gönüllülük esasına göre 

toplanmıştır. Daha sonra katılımcıların cevapları veri analizi sürecinde kullanılacak olan SPSS 22.0 

yazılımına aktarılmıştır. Bilgisayar ortamına aktarılan ham veriler ilk önce ölçeğin uygulama 

talimatlarına göre ters kodlama gerektiren maddeler için tekrar kodlama işlemine tabii tutulmuştur. 

Ardından hem ölçeğin tamamı hem de alt boyutlar için ortalama puanlar hesaplanmıştır. Daha sonra 

verilerin yapılmak istenen analizlere ve değişkenlere göre normalliği incelenmiş ve parametrik 

testlerin kullanımı için yeterli bir ölçüt olarak kabul edilen (Field, 2007) Skewness ve Kurtosis 

değerlerinin tüm gruplarda ve değişkenlerde -2 ve +2 arasında olduğu tespit edilmiş ve bu bağlamda 

veri analizi sürecinde parametrik testler tercih edilmiştir.  

3. BULGULAR 

Bu bölümde araştırmada cevabı aranan sorulara ilişkin elde edilen bulgular verilmektedir.   

Tablo 2. RPD Öğretmen Adaylarının Etnokültürel Empati Düzeyleri 

 f En düşük En yüksek Ortalama Standart Sapma 

1. Sınıf 58 3,37 4,77 4,1704 ,28154 

2. Sınıf 47 3,67 4,87 4,3918 ,32875 

3. Sınıf 53 3,97 4,97 4,3582 ,30900 

4. Sınıf 49 3,63 5,00 4,4125 ,39044 

Toplam 207 3,37 5,00 4,3261 ,33992 

 

Tablo 2 araştırmaya katılan RPD öğretmen adaylarının etnokültürel empati düzeylerini 

göstermektedir. Buna göre 207 RPD öğretmen adayının etnokültürel empati düzey ortalaması 4,33’tür. 

Ölçeğin 1-5 arasında puan ürettiği dikkate alındığında bu ortalamanın yeterli ya da olumlu olduğu 

düşünülebilir. En düşük ortalama 3,37 iken en yüksek ortalamanın 5,00 oluşu da dikkat çekmektedir. 

Bunun yanı sıra 1. Sınıfta öğrenim gören RPD adaylarının etnokültürel empati düzey ortalamalarının 

ve standart sapmalarının görece diğer sınıflarda öğrenim görenlerden daha düşük olduğu göze 

çarpmaktadır. Bu bağlamda 1. Sınıfta öğrenim gören adayların etnokültürel empati düzeylerinin 

birbirine görece yakın olduğu ve 4. Sınıfta öğrenim gören RPD adaylarının etnokültürel empati 

düzeylerindeki farklılaşmanın ise görece daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. RPD adaylarının 

etnokültürel empati düzeylerinin öğrenim görülen sınıfa göre istatistiksel olarak karşılaştırılması 

aşağıda Tablo 4’te ayrıca ele alınmıştır.  

Tablo 3: Etnokültürel Empati Düzeyinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

Cinsiyet f Ortalama Standart Sapma t SD p 

Erkek 72 4,4131 ,32974 
2,733 205 ,007* 

Kadın 135 4,2797 ,33730 

*:0.05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 3 katılımcıların etnokültürel empati düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre 

karşılaştırılmasını göstermektedir. Buna göre erkek olan RPD öğrencilerinin etnokültürel empati 

düzeyinin (ORT=4,41, SS=0,33) kadın RPD öğrencilerinin etnokültürel empati düzeyinden 

(ORT=4,28, SS=0,34) farklı olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (t205=2,733, 

p<0,05) tespit edilmiştir.  
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Tablo 4. Etnokültürel Empati Düzeyinin Öğrenim Görülen Sınıfa Göre Farklılığı İçin Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları  

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı. SD Kareler Ortalaması F p Fark**  

Gruplar Arası 2,030 3 ,677 

6,309 ,000* 
1-2, 1-3 

1-4 
Gruplar İçi 21,772 203 ,107 

Toplam 23,802 206  

*:0.05 düzeyinde anlamlı ; **1:1. Sınıf, 2:2. Sınıf, 3:3.Sınıf, 4:4.Sınıf  

Tablo 4 RPD öğrencilerinin etnokültürel empati düzeylerinin öğrenim gördükleri sınıfa göre 

farklı olup olmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarını göstermektedir. 

Buna göre RPD öğrencilerinin etnokültürel empati düzeyleri öğrenim gördükleri sınıfa göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir (F3-203=6,309, p<0,05). Farlılığın kaynağını 

belirlemek için Tukey testi ile yapılan ikili karşılaştırmalarda 1.Sınıf öğrencileri ile 2.Sınıf öğrencileri 

arasındaki farkın anlamlı olduğu (p<0,05), 1.Sınıf öğrencileri ile 3.Sınıf öğrencileri arasındaki farkın 

anlamlı olduğu (p<0,05), 1.Sınıf öğrencileri ile 4.Sınıf öğrencileri arasındaki farkın anlamlı olduğu 

(p<0,05) tespit edilmiştir.  

Tablo 5. Etnokültürel Empati Düzeyinin Etnik Kökene Göre Farklılığı İçin Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) Sonuçları  

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı. SD Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası ,787 4 ,197 

1,728 ,145 Gruplar İçi 23,015 202 ,114 

Toplam 23,802 206  

*:0.05 düzeyinde anlamlı ; **1:Türk, 2:Kürt, 3:Arap, 4:Çerkes, 5:Karışık  

Tablo 5 RPD öğrencilerinin etnokültürel empati düzeyinin etnik kökenlerine göre 

karşılaştırma sonuçlarını göstermektedir. Buna göre etnokültürel empati düzeyi etnik kökene göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemektedir (F4-202=1,728, p>0,05). 

Tablo 6. Etnokültürel Empati Düzeyinin Anadiline Göre Farklılığı İçin Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) Sonuçları  

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı. SD Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası ,405 3 ,135 

1,171 ,322 Gruplar İçi 23,397 203 ,115 

Toplam 23,802 206  

*:0.05 düzeyinde anlamlı ; **1:Türkçe, 2:Kürtçe, 3:Arapça, 4:Zazaca  

Tablo 6 RPD öğrencilerinin etnokültürel empati düzeyinin anadiline göre karşılaştırma 

sonuçlarını göstermektedir. Buna göre etnokültürel empati düzeyi anadiline göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark göstermemektedir (F3-203=1,171, p>0,05). 

Tablo 7. Etnokültürel Empati Düzeyinin Anne Eğitim Durumuna Göre Farklılığı İçin Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları  

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı. SD Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası ,413 5 ,083 

,709 ,617 Gruplar İçi 23,389 201 ,116 

Toplam 23,802 206  

*:0.05 düzeyinde anlamlı ; **1:Okuryazar, 2:İlkokul, 3:Ortaokul, 4:Lise, 5:Üniversite, 6:Lisanüstü  
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Tablo 7 RPD öğrencilerinin etnokültürel empati düzeyinin anne eğitim düzeyine göre 

karşılaştırma sonuçlarını göstermektedir. Buna göre etnokültürel empati düzeyi anne eğitim düzeyine 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemektedir (F5-201=0,709, p>0,05). 

Tablo 8. Etnokültürel Empati Düzeyinin Baba Eğitim Durumuna Göre Farklılığı İçin Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları  

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı. SD Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası ,736 5 ,147 

1,284 ,272 Gruplar İçi 23,065 201 ,115 

Toplam 23,802 206  

*:0.05 düzeyinde anlamlı; **1:Okuryazar, 2:İlkokul, 3:Ortaokul, 4:Lise, 5:Üniversite, 6:Lisanüstü  

Tablo 8 RPD öğrencilerinin etnokültürel empati düzeyinin baba eğitim düzeyine göre 

karşılaştırma sonuçlarını göstermektedir. Buna göre etnokültürel empati düzeyi baba eğitim düzeyine 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemektedir (F5-201=1,284, p>0,05). 

Tablo 9. Etnokültürel Empati Düzeyinin Aile Gelir Durumuna Göre Farklılığı İçin Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) Sonuçları  

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı. SD Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası ,847 3 ,282 

2,497 ,061 Gruplar İçi 22,955 203 ,113 

Toplam 23,802 206  

*:0.05 düzeyinde anlamlı ; **1:2000TL altı, 2:2001-3000 TL arası, 3:3001-5000 TL arası, 4:5000 TL 

üstü  

Tablo 9 RPD öğrencilerinin etnokültürel empati düzeyinin ailelerinin gelir düzeyine göre 

karşılaştırma sonuçlarını göstermektedir. Buna göre etnokültürel empati düzeyi aile gelir düzeyine 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemektedir (F3-203=2,497, p>0,05). 

Tablo 10. Etnokültürel Empati Düzeyinin Konaklama Şekline Göre Farklılığı İçin Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) Sonuçları  

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı. SD Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası ,344 3 ,115 

,993 ,397 Gruplar İçi 23,458 203 ,116 

Toplam 23,802 206  

*:0.05 düzeyinde anlamlı ; **1:Devlet Yurdu, 2:Özel Yurt, 3:Öğrenci evi, 4:Aile ile birlikte  

Tablo 10 RPD öğrencilerinin etnokültürel empati düzeyinin konaklama şekline göre 

karşılaştırma sonuçlarını göstermektedir. Buna göre etnokültürel empati düzeyi konaklama şekline 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemektedir (F3-203=0,993, p>0,05). 

Tablo 11. Etnokültürel Empati Düzeyinin Daha Önce Çok Kültürlü Çevrelerde Bulunma Durumuna 

Göre Farklılığı İçin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları  

 f Ortalama Standart Sapma t SD p 

Çok Kültürlü Çevrelerde 

Bulunmuş 
92 4,4797 ,27717 

6,344 205 ,000 
Çok Kültürlü Çevrelerde 

Bulunmamış 
115 4,2032 ,33645 

*:0.05 düzeyinde anlamlı 
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Tablo 11 daha önce çok kültürlü ortamlarda bulunmuş olan RPD öğrencilerinin etnokültürel 

empati düzeyinin daha önce çok kültürlü ortamlarda bulunmamış olan öğrencilerle karşılaştırma 

sonuçlarını göstermektedir. Buna göre daha önce çok kültürlü ortamlarda bulunmuş olan RPD 

öğrencilerinin etnokültürel empati düzeyleri (ORT=4,48, SS=0,28) ile daha önce çok kültürlü 

ortamlarda bulunmamış RPD öğrencilerinin düzeyleri (ORT=4,20, SS=0,34) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olduğu (t205=6,344, p<0,05) tespit edilmiştir. Önceden çok kültürlü ortamlarda 

bulunan öğrencilerin etnokültürel empati düzeyleri bulunmamış olan öğrencilerin etnokültürel empati 

düzeylerinden daha yüksektir.  

Etnokültürel empati düzeyinin yordayıcı değişkenlerini belirlemek amacıyla stepwise yöntemi 

kullanılarak yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları modelde yordayıcı olarak kullanılan 

değişkenlerden (cinsiyet, sınıf düzeyi, etnik köken, anadil, annenin ve babanın eğitim düzeyi, aile gelir 

düzeyi, konaklama şekli ve çok kültürlü ortamlarda bulunmuş olma durumu) sadece “çok kültürlü 

ortamlarda bulunmuş olmak” değişkeninin anlamlı bir yordayıcı değişken olduğunu göstermiştir. Bu 

bağlamda basit doğrusal regresyon modeli olarak güncellenen regresyon analizi sonuçları aşağıda 

belirtilmiştir.  

Tablo 12. Etnokültürel Empati Düzeyinin Yordayıcı Değişkenlerini Belirlemek Amacıyla Yapılan 

Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları  

 B SH (B) ß t p 

Sabit 4,258 ,035  122,275 ,000 

Çok Kültürlü Çevrelerde 

Bulunmuş Olmak 
,226 ,052 ,289 4,330 ,000 

      

Tablo 12 etnokültürel empati düzeyinin yordanması amacıyla yapılan basit doğrusal regresyon 

analizi sonuçlarını göstermektedir. Analiz sonucunda “çok kültürlü ortamlarda bulunmuş olmak” ile 

etnokültürel empati düzeyi arasında pozitif (R=0,289, R2 =0,084) bir doğrusal ilişki gözlenmiştir. 

“Çok kültürlü ortamlarda bulunmuş olmak” ile etnokültürel empati düzeyi arasındaki ilişki anlamlıdır 

(t=4,33, p<0,05). Regresyon modeli çok kültürlü ortamlarda bulunmuş olma durumundan etnokültürel 

empati düzeyinin tahmin edilebilir olduğunu göstermektedir (F1-205=18,752, p<0,05).  

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

RPD öğrencilerinin etnokültürel empati düzeyi genel olarak olumlu düzeydedir. Araştırmada 

elde edilen etnokültürel empati düzeyi ortalaması Özdikmenli-Demir ve Demir’in (2014) sosyoloji, 

psikoloji ve istatistik bölümü öğrencileriyle yaptığı çalışmada elde ettiği ortalamada az da olsa 

yüksektir. Ancak bu araştırmanın katılımcıları öğretmen adayı olduğundan ve öğretmenlik mesleği 

empatik davranışlarla da ilgili fedakar davranışlarla oldukça ilgili olduğundan (Håkansson & 

Montgomery, 2003) bu nedenle iki çalışma arasındaki bu farklılık normal olarak yorumlanabilir.  

Erkek RPD öğrencilerinin etnokültürel empati düzeyi kadın öğrencilerden daha yüksektir. 

Araştırmada elde edilen bu sonuç ilgili literatür ile uyumludur. Özdikmenli-Demir ve Demir’in (2014) 

çalışması da üniversite öğrencilerinin etnokültürel empati düzeylerinin erkeklerin lehine olduğunu 

belirtmektedir. Özdikmenli-Demir ve Demir (2014) bu durumun erkeklerin, kız öğrencilere kıyasla, 

farklı etnik kökenlerden ve farklı akran gruplarından oluşan daha büyük bir sosyal ağa sahip 

olmasından kaynaklanabileceğini belirtmektedir.  
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1. Sınıf RPD öğrencilerinin etnokültürel empati düzeyleri diğer 3 sınıfta öğrenim gören RPD 

öğrencilerinden daha düşüktür. Araştırmada elde edilen bu sonuç ilgili literatür ile tutarlıdır. 

Alanyazında; tecrübe ile gelişen anlayışın, empatinin merkezi bir kavramı olduğu (Håkansson & 

Montgomery, 2003), farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmak ve onlarla birlikte deneyim sahibi 

olmanın, etnik kültür empatisini kolaylaştırdığını (Rasoal et al., 2011), öğrenciler üniversiteye 

başladıklarından itibaren yeni sosyal çevrelere dahil olurlar ve üniversite hayatında çeşitli sosyal, 

kültürel ve etnik kökenlerden birçok insanla tanıştıkları ancak birinci sınıfların çok kültürlü ortamlarda 

üst sınıflar kadar deneyimli olmadıkları ve bu durumun onların etnokültürel empati düzeyinin üst 

sınıflardan farklı oluşunun sebebi olarak yorumlanabileceği (Özdikmenli-Demir & Demir, 2014) 

belirtilmektedir.  

PRD öğrencilerinin etnokültürel empati düzeyleri etnik kökenlerine göre değişiklik 

göstermemektedir. Araştırmada ulaşılan bu sonuç alanyazın ile farklılık göstermektedir. Çoğunluk 

grubu ve azınlık etnik gruplarının etnokültürel empati düzeylerinin farklılık gösterdiği bildirmişlerdir 

farklı çalışmalarda belirtilmektedir (Özdikmenli-Demir & Demir, 2014; Segal, Gerdes, Mullins, 

Wagaman, & Androff, 2011; Wang et al., 2003)  

PRD öğrencilerinin etnokültürel empati düzeyleri daha önce çok kültürlü ortamlarda bulunmuş 

olma durumuna göre değişiklik göstermektedir. Araştırmanın bu sonucu alanyazın ile tutarlıdır. 

Özdikmenli-Demir & Demir (2014) çalışmalarında etnokültürel empati düzeyinin çok kültürlü 

ortamlarda bulunmuş olma durumuna göre farklılık gösterdiğini bildirmişlerdir.  

Daha önce çok kültürlü ortamlarda bulunmuş olma durumu etnokültürel empati düzeyini 

tahmin etmek amacıyla yordayıcı olarak kullanılabilir. Araştırmada elde edilen bu sonuç alanyazın ile 

kısmen tutarlıdır. Çok kültürlü ortamlarda bulunmuş olmanın etnokültürel empati ile ilişkili olduğu 

(Özdikmenli-Demir & Demir, 2014) alanyazında belirtilmiştir. Ancak bunu yanın sıra azınlık olmanın, 

etnokültürel empati düzeyinin önemli bir göstergesi olduğu (Zewdie, Tsion, Mirkuzie, & Sudhakar, 

2012), yaş değişkeninin kadın sosyal hizmet uzmanlarında empati düzeyi yordayıcıları arasında 

olduğu da (Stanley, Mettilda Buvaneswari, & Meenakshi, 2018) belirtilmektedir.  

Bu çalışmanın da her çalışma gibi kendi sınırlılıkları vardır. İlk olarak, bu çalışma anket 

yoluyla elde edilen nicel verilere dayanmaktadır, bu bağlamda çalışma nitel yöntemler de kullanılarak 

derinlemesine analizler yapılarak genişletilebilir. Bu çalışmada veri toplamak için örneklem 

kullanılmış ve bu örneklem belirli bir üniversiteden seçilmiştir, bu bağlamda ülke genelinde çeşitli 

üniversitelerden ve bölümlerden elde edilen daha büyük ve daha heterojen bir örneklem kullanılarak, 

araştırmada cevabı arana sorular daha iyi anlaşılabilir ve daha geçerli ve güvenilir sonuçlar elde 

edilebilir.  
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ÖZET 

İnsanların başkalarıyla etkileşimde bulunmalarında bireysel farklılıklar bulunmaktadır. Bazı insanlar 

sosyal durumları akıcı bir şekilde ele alırken, bazıları daha az yetkinlik göstermektedir. Alanyazında bu 

farklılıkları anlamak ve açıklamak için duyuşsal zekâ, sosyal zekâ, empati, duyarlık ve sosyal-duygusal yetkinlik 

kavramları kullanılmaktadır. Bu araştırmanın konusu olan sosyal-duygusal yetkinlik, alanyazında genel olarak; 

sosyal etkileşimlerle ilgili belirli bilişsel yeteneklerin bir sentezi ve sosyal-duygusal yetkinliğe katkıda bulunan 

davranışların zamanlamasını ve senkronizasyonunu olarak tanımlanmaktadır. Tarama modeli ile gerçekleştirilen 

bu çalışma, öğretmen adaylarının sosyal-duygusal yetkinlik düzeylerini tanımlamayı ve bazı değişkenlere göre 

incelemeyi amaçlamaktadır. Katılımcılar, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi, Eğitim Fakültesinin bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarıdır. Çalışmada veri 

toplama aracı olarak McBrien, Wild ve Bachorowski tarafından geliştirilen Sosyal-Duygusal Yetkinlik ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının sosyal-duygusal yetkinlik düzeylerinin cinsiyet ve 

öğrenim görülen bölüm/anabilim salına göre farklılık gösterdiğini göstermektedir.  

Anahtar kelimeler: sosyal beceri, sosyal-duygusal yetkinlik, öğretmen adayı 

ABSTRACT 

There are individual differences in how people interact with others. Some people handle social 

situations fluently, while others show less competence. In the literature, the concepts of affective intelligence, 

social intelligence, empathy, sensitivity and social-emotional expertise are used to understand and explain these 

differences. Social-emotional expertise, which is the subject of this research; is defined as a synthesis of certain 

cognitive abilities related to social interactions and the timing and synchronization of behaviors that contribute to 

social-emotional expertise. This study, which was conducted with survey method, aims to define and examine 

the social-emotional expertise levels of prospective teachers. Participants are teacher candidates who are 

studying in different departments of the Faculty of Education at Çanakkale Onsekiz Mart University in the 2018-

2019 academic year. In the study, Social-Emotional Expertise Scale developed by McBrien, Wild and 

Bachorowski was used as data collection tool. The results of the research show that the pre-service teachers' 

social-emotional expertise levels differ according to gender and department. 

Keywords: social ability, social–emotional expertise, prospective teachers 

 

1. GİRİŞ 

İnsanların başkalarıyla etkileşimde bulunmalarında bireysel farklılıklar bulunmaktadır. Bazı 

insanlar sosyal durumları akıcı bir şekilde ele alırken, bazıları daha az yetkinlik göstermektedir. 

Alanyazında bu farklılıkları anlamak ve açıklamak için duyuşsal zekâ, sosyal zekâ, empati, kişilerarası 

duyarlılık gibi kavramsal yapılar kullanılmaktadır ancak bu kavramlar sosyal işaret ve ipuçlarının 

doğru bir şekilde işlenmesine, bu ipuçlarının gelecekteki davranışları belirlemesi için kullanılması ile 
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ilgilendiklerinden sosyal etkileşimleri kolaylaştıran ve sosyal olarak anlamlı ipuçlarını ileten gerçek 

davranışlara odaklanmamaktadır  (McBrien, A., Wild, M., & Bachorowski, 2018).  

Sosyal etkileşimleri kolaylaştıran anlamlı ipuçlarını ileten gerçek davranışları da 

açıklayabilmek amacıyla McBrien, Wild ve Bachorowski (2018) tarafından kavramsallaştırılan ve bu 

araştırmanın konusu olan “sosyal-duygusal yetkinlik” (social-emotional expertise) kavramı sosyal 

etkileşimlerle ilgili belirli bilişsel yeteneklerin bir sentezi ve sosyal-duygusal yetkinliğe katkıda 

bulunan davranışların zamanlamasını ve senkronizasyonunu olarak tanımlanmaktadır (McBrien, A., 

Wild, M., & Bachorowski, 2018). McBrien ve arkadaşlarına (2018) göre sosyal-duygusal yetkinlik, 

duygu ilişkili jestlerin, mimiklerin ve seslendirmelerin niteliği ve zamanlamasına önem vermekte ve 

bu işaretlerin koordinasyonunu içermektedir. 

1.1. Problem Durumu 

Öğretmenler meslekleri gereğince öğrencileriyle ders içerisinde ve ders dışarısında sürekli 

etkileşimde bulunmaktadır. Alanyazında öğretmenlerin sosyal yetkinliklerinin önemini vurgulayan 

pekçok çalışma bulunmaktadır (Bromme, 2001; Dökmen, 2001; Ellis & Smith, 2017; Ertuğrul, 2011; 

Penuel, Riel, Krause, & Frank, 2009; Rotgans & Schmidt, 2011). Öğrenciler, öğretmenin kabul edici, 

şakacı, anlayışlı, olgun ve bireysel farklılıkları olduğunu kabul ederek öğrencilerin kişilik yapısına 

uygun şekilde davranmasını kullandığı öğretim yöntemlerinden daha çok önemli bulmaktadır 

(Tosuntaş Karakuş, 2006). Öğretmenlerin sosyal becerilerin yeterli olması mesleki yeterliklerini de 

etkileyecektir. Bu bağlamda öğretmenlerin sıklıkla kullandığı jestlerin, mimiklerin ve seslendirmelerin 

niteliği ve zamanlaması ve bu işaretlerin koordinasyonunun mesleki yeterlikleri açısından önem 

göstermektedir. 

Öğretmen adaylarının sosyal-duygusal yetkinlik düzeylerini tanımlamayı ve bazı değişkenlere 

göre incelemeyi amaçlayan bu çalışmanın araştırma soruları şunlardır: 

1. Öğretmen adaylarının sosyal-duygusal yetkinlik düzeyleri nedir? 

2. Öğretmen adaylarının sosyal-duygusal yetkinlik düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılık 

göstermekte midir? 

3. Öğretmen adaylarının sosyal-duygusal yetkinlik düzeyleri öğrenim gördükleri sınıf 

düzeyine göre farklılık göstermekte midir? 

4. Öğretmen adaylarının sosyal-duygusal yetkinlik düzeyleri öğrenim gördükleri 

anabilim dalına göre farklılık göstermekte midir? 

2. YÖNTEM 

Öğretmen adaylarının sosyal-duyuşsal yetkinlik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu 

çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan 

bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir 

grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2005). 
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2.1. Çalışma Grubu 

Çalışmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Eğitim Fakültesi bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. 

Araştırmada, örneklemi belirleme aşamasından uygulama kolaylığı sağlaması açısından basit tesadüfi 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi, evreni oluşturan bireylerin 

tamamının örneğe girme şansının tamamen eşit ve tesadüfi olduğu örneklemdir (Karasar, 2005). Sonuç 

olarak araştırmanın örneklemini 417 öğretmeni adayı oluşturmuştur.  

Tablo 1. Katılımcıların Sınıf ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

 
Cinsiyet 

Toplam % 
Kadın Erkek 

Sınıf Eğitimi 32 24 56 %13,4 

Okul Öncesi Eğitimi 51 0 51 %12,2 

Fen Bilgisi Eğitimi 38 24 62 %14,9 

Coğrafya Eğitimi 33 23 56 %13,4 

Türkçe Eğitimi 51 17 68 %16,3 

Sosyal Bilgiler Eğitimi 39 24 63 %15,1 

İngiliz Dili Eğitimi 46 15 61 %14,6 

Toplam 290 127 417 %100 

 %69,5 %30,5 %100  

 

2.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, 

katılımcıların demografik özelliklerini (cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim gördükleri bölüm/anabilim dalı) 

belirlemeye yönelik 3 madde bulunmaktadır. İkinci bölümde ise katılımcıların sosyal-duygusal 

yetkinlik düzeyleri ölçmek amacıyla McBrien, Wild ve Bachorowski (2018) tarafından geliştirilen 

Sosyal-Duygusal Yetkinlik ölçeği kullanılmıştır. SDYÖ 25 maddeden oluşmakta ve Likert tipi 5’li 

dereceleme ölçeği (1=hiçbir zaman, 2=ara sıra, 3=kararsızım, 4=çoğunlukla, 5= her zaman) ile 

puanlanmaktadır.  Ölçek iki alt boyuttan oluşmaktadır. Birinci boyut olan “uyum sağlayabilirlik”, 

farklı sosyal ve duygusal kişilerarası durumlara kolaylıkla uyum sağlama yeteneğini ölçmeyi 

amaçlayan 16 maddeden oluşmaktadır. İkinci boyut olan “anlatımcılık”, duyguları ifade etme 

yeteneğini ölçmeyi amaçlayan 9 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin geneli ve alt ölçeklerin iç 

tutarlılığını belirlemek için, Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve SDYÖ’nin tamamı 

için 0.912, “uyum sağlayabilirlik” boyutu için 0.915, “anlatımcılık” boyutu için ise 0.847 olarak 

bulunmuştur.  

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Veriler araştırmacılar tarafından öğretmen adaylarının sınıflarında gönüllülük esasına göre 

toplanmıştır. Daha sonra katılımcıların cevapları veri analizi sürecinde kullanılacak olan SPSS 22.0 

yazılımına aktarılmıştır. Ardından hem ölçeğin tamamı hem de alt boyutlar için ortalama puanlar 

hesaplanmıştır. Daha sonra verilerin yapılmak istenen analizlere ve değişkenlere göre normalliği 

incelenmiş ve parametrik testlerin kullanımı için yeterli bir ölçüt olarak kabul edilen (Field, 2007) 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1465 

Skewness ve Kurtosis değerlerinin tüm gruplarda ve değişkenlerde -2 ve +2 arasında olduğu tespit 

edilmiş ve bu bağlamda veri analizi sürecinde parametrik testler tercih edilmiştir.  

3. BULGULAR 

Bu bölümde araştırmada cevabı aranan sorulara ilişkin elde edilen bulgular verilmektedir.   

Tablo 2. Öğretmen adaylarının Sosyal-Duygusal Yetkinlik Düzeyleri 

 f En düşük En yüksek Ortalama Standart Sapma 

SDYÖ-Tamamı 417 1,28 4,91 2,7167 ,67082 

Uyum sağlayabilirlik alt boyutu 417 1,000 4,813 2,65589 ,822620 

Anlatımcılık alt boyutu 417 1,000 5,000 2,77744 ,812865 

 

Tablo 2 öğretmen adaylarının sosyal-duygusal yetkinlik düzeylerini göstermektedir. Buna göre 

öğretmen adaylarının sosyal-duygusal yetkinlik düzeyi ortalamaları 2,72, standart sapması ise 0,67’dir. 

Ölçeğin 1-5 arasında puan verdiği dikkate alındığında öğretmen adaylarının SDY düzeyinin ölçeğin 

orta noktasının biraz üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının uyum sağlayabilirlik alt 

boyutundaki ortalamaları 2,66, anlatımcılık alt boyutundaki ortalamalarının ise 2,78 olduğu 

gözlenmiştir. Her iki boyut ortalamasının da yine ölçeğin orta noktasının biraz üzerinde olduğu tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda hem genel olarak SDY düzeyinin hem de uyum sağlayabilirlik ve anlatımcılık 

alt boyutlarındaki düzeylerinin yeterli olmadığı söylenebilir. 

Tablo 3: Sosyal-Duygusal Yetkinlik Düzeyinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

 Cinsiyet f Ortalama Standart Sapma t SD p 

SDYÖ-Tamamı Kadın 290 2,7823 ,68133 
3,051 415 ,002* 

Erkek 127 2,5667 ,62320 

Uyum sağlayabilirlik alt boyutu Kadın 290 2,73191 ,836478 
2,876 415 ,004* 

Erkek 127 2,48231 ,765292 

Anlatımcılık alt boyutu Kadın 290 2,83278 ,821462 
2,109 415 ,036* 

Erkek 127 2,65109 ,781427 

*:0.05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 3 öğretmen adaylarının sosyal-duygusal yetkinlik düzeyinin cinsiyet değişkenine göre 

karşılaştırılmasını göstermektedir. Buna göre erkek olan kadın öğretmen adaylarının sosyal-duygusal 

yetkinlik düzeyi (ORT=2,78, SS=0,68) erkek öğretmen adaylarının sosyal-duygusal yetkinlik 

düzeyinden (ORT=2,57, SS=0,62) farklı olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

(t415=3,051, p<0,05) tespit edilmiştir. Kadın öğretmen adaylarının uyum sağlayabilirlik alt boyutu 

düzeyleri (ORT=2,73, SS=0,84) ile erkek öğretmen adaylarının düzeyleri (ORT=2,48, SS=0,77) 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (t415=2,876, p<0,05) tespit edilmiştir. Kadın 

öğretmen adaylarının anlatımcılık alt boyutu düzeyleri (ORT=2,83, SS=0,82) ile erkek öğretmen 

adaylarının düzeyleri (ORT=2,65, SS=0,78) arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

(t415=2,109, p<0,05) tespit edilmiştir. 
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Tablo 4. Sosyal-Duygusal Yetkinlik Düzeyinin Öğrenim Görülen Sınıfa Göre Farklılığı İçin Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları  

 Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
SD 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

SDYÖ-Tamamı Gruplar Arası 2,227 3 ,742 

1,657 ,176 Gruplar İçi 184,971 413 ,448 

Toplam 187,198 416  

Uyum sağlayabilirlik alt 

boyutu 

Gruplar Arası 2,720 3 ,907 

1,343 ,260 Gruplar İçi 278,789 413 ,675 

Toplam 281,509 416  

Anlatımcılık alt boyutu Gruplar Arası 2,319 3 ,773 

1,171 ,320 Gruplar İçi 272,553 413 ,660 

Toplam 274,872 416  

*:0.05 düzeyinde anlamlı ; **1:1. Sınıf, 2:2. Sınıf, 3:3.Sınıf, 4:4.Sınıf  

Tablo 4 öğretmen adaylarının sosyal-duygusal yetkinlik düzeyinin öğrenim görülen sınıfa göre 

karşılaştırılmasını göstermektedir. Buna göre öğretmen adaylarının sosyal-duygusal yetkinlik düzeyi 

öğrenim gördükleri sınıfa göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir (F3-413=1,657, 

p>0,05). Öğretmen adaylarının uyum sağlayabilirlik alt boyutu düzeyleri öğrenim gördükleri sınıfa 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir (F3-413=1,343, p>0,05). Öğretmen 

adaylarının anlatımcılık alt boyutu düzeyleri öğrenim gördükleri sınıfa göre istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık göstermemektedir (F3-413=1,171, p>0,05). 

Tablo 5. Sosyal-Duygusal Yetkinlik Düzeyinin Öğrenim Görülen Bölüm/Anabilim Dalına Göre 

Farklılığı İçin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları  

 Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
SD 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Fark**  

(Tukey) 

SDYÖ-Tamamı Gruplar Arası 35,540 6 5,923 

16,013 ,000* 

1-3, 1-4, 1-7, 2-

3, 2,6, 2,7, 3-5, 

3-6, 3-7, 4-5, 4-

6, 4-7, 5-7,  

Gruplar İçi 151,658 410 ,370 

Toplam 187,198 416  

Uyum sağlayabilirlik alt 

boyutu 

Gruplar Arası 36,170 6 6,028 

10,074 ,000* 

1-3,1-4, 3-5, 3-

6, 3-7, 4-5, 4-6, 

4-7 

Gruplar İçi 245,338 410 ,598 

Toplam 281,509 416  

Anlatımcılık alt boyutu Gruplar Arası 37,508 6 6,251 

10,798 ,000* 

1-7, 2-7, 3-5, 3-

6, 3-7, 4-5, 4-6, 

4-7, 5-6, 5-7 

Gruplar İçi 237,364 410 ,579 

Toplam 274,872 416  

*:0.05 düzeyinde anlamlı  

**:1=Sınıf Eğitimi, 2=Okul Öncesi Eğitimi, 3=Fen Bilgisi Eğitimi, 4=Coğrafya Eğitimi, 5=Türkçe 

Eğitimi, 6=Sosyal Bilgiler Eğitimi, 7=İngiliz Dili Eğitimi 

Tablo 5 öğretmen adaylarının sosyal-duygusal yetkinlik düzeyinin öğrenim görülen 

bölüm/anabilim dalına göre karşılaştırılmasını göstermektedir. Buna göre öğretmen adaylarının sosyal-

duygusal yetkinlik düzeyi öğrenim görülen bölüm/anabilim dalına göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermektedir (F6-410=16,013, p<0,05). Öğretmen adaylarının uyum sağlayabilirlik alt boyutu 

düzeyleri öğrenim görülen bölüm/anabilim dalına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermektedir (F6-410=10,074, p<0,05). Öğretmen adaylarının anlatımcılık alt boyutu düzeyleri 

öğrenim görülen bölüm/anabilim dalına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir 

(F6-410=10,798, p<0,05). 
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Öğretmen adaylarının sosyal-duygusal yetkinlik düzeyleri istenen düzeyde değildir. 

Araştırmada elde edilen bu sonuç sosyal-duygusal yetkinlik kavramının alınyazında yeni ve henüz 

yeterince çalışılmamış olması nedeni ile alanyazın ile karşılaştırılamamıştır. Öğretmen adaylarının 

sosyal-duygusal yetkinlik düzeyleri cinsiyete ve öğrenim gördükleri bölüm/anabilim dalına göre 

farklılık göstermektedir. Araştırmada elde edilen bu sonuç alanyazın ile tutarlı olduğu 

düşünülmektedir. Bu bağlamda sosyal-duygusal yetkinlik kavramının alınyazında yeni olması 

sebebiyle doğrudan bir karşılaştırma yapılamamışsa da kavramla yakından ilişkili duyuşsal zekâ, 

sosyal zekâ, empati, kişilerarası duyarlılık kavramlarının cinsiyete ve öğrenim görülen bölüm ya da 

alana göre farklılık gösterdiği alınyazında çok sayıda çalışmada (Ahmad, Bangash, & Khan, 2009; 

Else-Quest, Higgins, Allison, & Morton, 2012; Fernández-Berrocal, Cabello, Castillo, & Extremera, 

2012; Hyde, 2014; Kring & Gordon, 1998) belirtilmektedir. Bu çalışmanın en önemli sınırlılığı sosyal-

duygusal yetkinlik kavramının alınyazında yeni ve henüz yeterince çalışılmamış olması nedeni ile elde 

edilen sonuçların alanyazın ile doğrudan karşılaştırılamamasıdır. Bununla birlikte araştırmada elde 

edilen sonuçlar anket yoluyla elde edilen nicel verilere dayanmaktadır, bu bağlamda çalışma nitel 

yöntemler de kullanılarak derinlemesine analizler yapılarak genişletilebilir. Ayrıca çalışmada veri 

toplamak için örneklem kullanılmış ve bu örneklem belirli bir üniversiteden seçilmiştir, bu bağlamda 

çeşitli üniversitelerden ve bölümlerden elde edilen daha büyük ve daha heterojen bir örneklem 

kullanılarak, araştırmada cevabı arana sorular daha iyi anlaşılabilir ve daha geçerli ve güvenilir 

sonuçlar elde edilebilir. 
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ÖZET 

Nitelikli bir eğitim hizmetinin sunulmasında öğretmenlerin önemi oldukça fazladır. Eğitim çıktılarının 

istenilen şekilde olması, öğretmenlerin yeterliklerine ve niteliğine bağlıdır. Öğretmen; eğitim sistemindeki 

öğrenci, eğitim programları, teknoloji, finansal ve fiziksel kaynaklar gibi diğer öğelerin bütünleştiricisi 

konumundadır. Öğretmen etkililiği eğitim öğretimin niteliği ile yakından ilgilidir. Bu nedenle öğretmenlerin 

liderlik rolü söz konusudur. Öğretmen, liderlik özelliklerini gerek sınıf ortamında gerek okulla ilgili diğer 

alanlarda da sergilemelidir. Öğretmen liderliği, öğretmenin hem sınıfta hem de okul ortamında eğitimsel etkinlik 

ve süreçlerde istekli bir şekilde görev üstlenmesi, projeler ortaya koyması, çevresini etkilemesi ve 

meslektaşlarının gelişimi konusunda destek olması olarak ifade edilmektedir. Araştırmanın amacı lise 

öğrencilerinin gözünden öğretmen liderliği davranışlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla lisede öğrenim gören 

öğrencilere lider öğretmenle ilgili algıları sorulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden tipik örnekleme yöntemiyle belirlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Çanakkale 

il merkezinde farklı türdeki liselerde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre 

öğrencilerin görüşleri kişisel özellikler açısından lider öğretmen, öğrenci açısından lider öğretmen, sınıf ortamı 

(sınıf yönetimi) açısından lider öğretmen, meslektaşlar açısından lider öğretmen ve okul ortamı açısından lider 

öğretmen temaları altında toplanmıştır. Öğrencilerin en çok öğrenci açısından lider öğretmen teması altında 

görüş belirttikleri ve özellikle de iletişim ve yol gösterme davranışlarını ön plana çıkardıkları sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Lider Öğretmen, Öğretmen Liderliği, Lise Öğrencisi 

ABSTRACT 

Teachers have an important role in providing qualified education. The desired outcomes of education 

depend on the qualifications of teachers. The teacher is an integrator of other elements in the education system 

such as student, curriculum, technology, financial and physical resources. Teacher effectiveness is closely related 

to the quality of education and training. Therefore, there is a leadership role of teachers. Teachers should 

demonstrate leadership skills both in and out of the classroom in the school. Teacher leadership is defined as the 

willingness of the teacher to take part in educational activities and processes both in the classroom and in the 

school environment, to put forward projects, to influence the environment and to support the development of 

colleagues. The aim of the study is to reveal teachers leadership behavior from the perspective of high school 

students. For this purpose, high school students were asked about their perceptions about the leader teacher. 

Qualitative research method was used in the study. The data were collected through a semi-structured interview 

form. The study group of the study consisted of students studying at different types of high schools in Çanakkale 

city center in the academic year of 2018-2019, which is determined with the typical sampling method. According 

to the results of the research, the opinions of the students were gathered under the themes of leader teacher in 

terms of personal characteristics, leader teacher in terms of students, leader teacher in terms of classroom 

(classroom management), leader teacher in terms of colleagues and leader teacher in terms of school 

environment. It was concluded that the students mostly expressed their opinions under the theme of leader 

teachers and especially emphasized their communication and guidance behaviors. 

Keyword: Teacher, Leader Teacher, Teacher Leadership, High School Student  
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GİRİŞ 

Öğretmenlerin değişen profiline liderlik rolü de yeni eklenen niteliklerden biri olmuştur. Artık 

bilgiyi aktaran öğretmenden ziyade, öğrenme, bireysel ve toplumsal gelişim konusunda öğrenci, veli, 

okul çevresi ve meslektaşları için de öncü olabilecek, yol gösterecek lider öğretmen modeli önem 

kazanmıştır (Dağ ve Göktürk, 2014; Gündüzalp ve Şener, 2018). Öğretmen liderliği konusu son 

dönemlerde üzerinde birçok çalışma yürütülen bir konudur ve öğretmenin hem sınıf ortamında hem de 

okulda eğitimsel etkinlik ve süreçlerdeki görevleri istekli olarak yerine getirmesi, yeni projeler ortaya 

koyması, yaptıkları ile çevresini etkilemesi ve birlikte çalıştığı meslektaşlarının gelişimine katkı 

sağlaması şeklinde tanımlanmaktadır (Balyer, 2016). 

Lider öğretmenlerin çeşitli riskler alma konusunda kendilerine güvenmeleri gerekmektedir 

(Buckner ve Mc Dowelle, 2000). Sınıf yönetimini başarabilen öğretmenler, okuldaki diğer kişilere 

çeşitli önerilerde bulunma gücüne daha fazla sahiptirler ve lider olarak okula değerli katkılarda 

bulunabilirler. Öğretmen liderliği aslında etkili düzeyde sınıf etkinliklerini düzenlemeyi hedeflemek 

yanında, okul etkinliklerinde de rol almayı gerektirmektedir (Çeküç, 2008). Lider öğretmenler sınıf ve 

okulun eğitimsel, öğretimsel ve kurumsal amaçlarını yerine getirmesinde dolaylı ve doğrudan bir 

etkiye sahiptir. Öğretmenin liderliği yalnızca sınıf ortamı ile sınırlı değildir. Lider öğretmenin aynı 

zamanda hem okul ortamında ve hem de dış çevrede de liderlik özelliklerini sergilemesi 

beklenmektedir (Gündüzalp, 2017). 

Öğretmen liderliği, sınıftaki eğitim öğretim etkinliklerini öğrencilerin gelişimlerine uygun bir 

şekilde gerçekleştirebilme becerisidir. Öğretmenin bir lider olarak, öğretimsel ilişkileri informal 

ilişkilerle de destekleyerek, öğrencilere güven vererek, sınıfta bir rehber, koordinatör ve danışman 

rollerini oynayabilmesi gerekir. Öğretmenin liderliği, öğrenciler için öğrenme ve öğretimin kalitesini 

geliştirmeyi amaçlamaktadır (Can, 2006; Çeküç, 2008). Öğretmenin liderlik davranışının informal 

yönü formal boyuta göre daha fazla önem taşımaktadır. İnformal lider olarak öğretmen, okulu 

geliştirme projelerine gönüllü olarak katılmanın yanı sıra öğrencilerin sorunlarıyla özel olarak 

ilgilenme ve okulu geliştirme konusunda yeni fikirler üretme gibi rolleri de oynamaya çalışmaktadır 

(Dağ ve Göktürk, 2014). 

Yapılan araştırmalar sonucunda öğretmen liderlerin sahip olması gereken özellikler aşağıdaki 

gibi gruplandırılmıştır (Dağ ve Öztürk, 2014): 

1. Gruba güven vermek 

2. Vizyon geliştirmek 

3. Soğukkanlı olmak 

4. Risk almak 

5. Uzman olmak 

6. Farklılıklara önem vermek 
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7. Basitleştirmek 

İlgili alanyazın incelendiğinde öğretmen liderliğine yönelik çalışmaların genellikle öğretmen 

ve yönetici görüşleri çerçevesinde (Çeküç, 2008; Beycioğlu ve Aslan, 2012; Kılınç ve Recepoğlu, 

2013; Yiğit, Doğan ve Uğurlu, 2013; Arslan ve Özdemir, 2015; Balyer, 2016) yapıldığı görülmüştür. 

Ancak lider öğretmenin asıl etkilediği kesim olan öğrencilerin bakış açısıyla ele alındığı bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Buradan hareketle çalışmanın amacı lise öğrencilerinin gözünden öğretmen liderliği 

davranışlarını ortaya koymaktır ve bu amaçlar “Lider öğretmen kavramı sizin için ne ifade etmektedir? 

Birkaç ifade ile tanımlayabilir misiniz?” sorusuna yanıt aranmıştır.  

YÖNTEM 

Bu başlık altında araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin toplanması 

ve analizi üzerinde durulmuştur. 

Araştırmanın Modeli  

Lise öğrencilerinin gözünden lider öğretmen davranışlarının belirlenmesi amacıyla yürütülen 

bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Temel nitel araştırmaları yürüten 

araştırmacılar, insanların hayatlarını nasıl yorumladığıyla, dünyalarını nasıl inşa ettikleriyle ve 

deneyimlerine ne anlam kattıkları ile ilgilenirler (Merriam, 1998). Nitel araştırmalar “bir durumu 

tasvir etme, analiz etme ya da kişilerin veya grupların davranışlarını ve inançlarını yorumlama” 

konusunda derinlemesine bilgi sağlamaktadır (Creswell, 2002). Amaç insanların hayatlarını ve 

deneyimlerini nasıl kavradığını anlamaktır. Araştırmada eğitim sürecinin en önemli öğesi olan 

öğretmenlerin liderlik özelliklerinin öğrenciler gözüyle ortaya konulması amaçlandığı için bu desen 

tercih edilmiştir. Yıldırım ve Şimşek (2015) görüşme yolu ile veri toplamanın, nitel araştırmalarda 

insanların görüşlerini, deneyim ve duygularını belirtmede kullanılabilecek etkili yöntemlerden birisi 

olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme 

tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği yapılandırılmış görüşmelerle 

yapılandırılmamış görüşmeler arasında kalan ve en çok kullanılan görüşme tekniğidir. Bu doğrultuda 

araştırmacı tarafından önceden hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler 

toplanmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale il merkezinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 

farklı liselerde öğrenim gören 36 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunun 

belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Tipik 

örnekleme; örneklemin araştırma problemi ile ilgili olarak evrende yer alan çok sayıdaki durumdan 

tipik olan biriyle oluşturulmasıdır (Büyüköztürk vd., 2008). Bu yöntemin seçilmesindeki neden ise 

incelenen konuyu en iyi yansıtacak elemanların seçimini öngörmesidir. Katılımcıların demografik 

bilgileri tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1 Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Değişken Kategoriler N % 

Cinsiyet 
Kadın 17 %47.2 

Erkek 19 %52.8 

Sınıf 

9 sınıf 8 %22.2 

10 sınıf 10 %27.8 

11 sınıf 11 %30.6 

12 sınıf 7 %19.4 

 

Katılımcıların demografik özelliklerine bakıldığında öğrencilerin %47.2’sinin kadın (17 

öğrenci), %52.8’nin ise erkek (19 öğrenci) olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sınıf düzeyine göre 

dağılımları incelendiğinde 8 öğrencinin (%22.2) 9. Sınıf, 10 öğrencinin (%27.8) 10. Sınıf, 11 

öğrencinin (%30.6) 11. Sınıf öğrencisi ve 7 öğrencinin (%19.4) de 12 sınıf öğrencisi olduğu 

görülmektedir.  

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından ilgili alanyazın taranarak hazırlanmış olan 

yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Patton (1987), görüşme formu yönteminin birçok 

katılımcıdan benzer konularda aynı tür bilgiler edinebilmek için hazırlandığını belirtmektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2015). Görüşme soruları belirlenirken kolay bir şekilde anlaşılır olmasına, 

yönlendirmelerden uzak olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca araştırmanın alt problemlerinin tamamını 

yansıtacak görüşme soruları hazırlanmıştır. Taslak form hazırlandıktan sonra uzman görüşüne 

sunulmuştur. Gelen öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra veri toplama sürecine 

geçilmiştir. Veriler toplanırken öğrencilerden gönüllülük esasına göre hazırlanmış olan yarı 

yapılandırılmış görüşme formalarını doldurmaları istenmiştir.  

Verilerin Analizi 

Nitel araştırmalarda veri analizi için sık kullanılan yaklaşımlardan birisi içerik analizidir. 

Görüşmeler içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiştir. İçerik analizinde, birbirine benzeyen veriler 

belirli kavramlar ve temalar altında bir araya getirilerek ve okuyucunun anlayabileceği bir biçimde 

düzenlenerek yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2015). Katılımcıların görüşme formunda yer 

alan görüşleri temalara ayrılmış ve yorumlanmıştır.  

BULGULAR 

Görüşme formunda öğrencilere yöneltilen sorulara verilen cevaplar üzerinden yapılan analiz 

ve elde edilen bulgulara aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir. Çalışma sonucunda ulaşılan bulgular 

arasında neden sonuç ilişkileri ele alınarak, kodlar ve temalar altında verilmiş ve tanımlanmıştır. 

Ayrıca doğrudan alıntılarla zenginleştirilmiştir.  

Lider Öğretmen Kavramı 

Çalışmada öğrencilere “Lider öğretmen kavramı sizin için ne anlam ifade etmektedir? Birkaç 

ifade ile tanımlayabilir misiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Öğrencilerin lider öğretmene yönelik görüşleri 

temalar altında birleştirilmiş ve aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. Her bir tabloda ilgili temaya 
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girebilecek lider öğretmen davranışları ve frekansları verilmiştir. Tablo 2’de lider öğretmen kavramı 

kişisel özellikler teması altında ele alınmıştır. 

Tablo 2 Kişisel Özellikler Açısından Lider Öğretmen Kavramı 

Tema Kod f 

Kişisel Özellikler 

Açısından Lider 

Öğretmen 

 

Anlayışlı olmalı  1 

Fedakâr  1 

Açık fikirli olan 1 

Problem çözme yeteneği gelişmiş olan 1 

Olaylara objektif bir bakış açısıyla bakan  1 

Dinamik olması 1 

Adaletli  1 

Hoşgörülü  1 

Kendi yeteneklerinin ve düşüncelerinin farkında olan kişi 1 

İşinin gerekliliklerini bilen ve ona göre davranan kişidir  1 

Mizahtan anlayan kişidir 1 

Her konuda kendini geliştiren  1 

Her konu hakkında bilgili olmalı 1 

Özellikle manevi anlamda yardımcı olan kişi 1 

Toplam Görüş 14 

 

Lise öğrencilerinin gözünden lider öğretmen davranışlarına ilişkin öğrenciler lider öğretmen 

kavramını çeşitli ifadelerle tanımlayarak ortaya koymuşlardır. Kişisel özellikler teması altında 14 

görüş öne çıkmıştır. Her bir kişisel özellik birer defa ifade edilmiştir. Öğrenci görüşlerinden öne çıkan 

bazı alıntılar aşağıda sunulmuştur. 

Ö8: “…..her konuda kendini geliştirmiş olmalı. Öğrenci yardım istediğinde hemen aklına o 

öğretmenin gelmesi lazım.”  

Ö25: “…..Açık fikirli olmalı, problem çözme yeteneği gelişmiş olmalıdır.”  

Ö31: “Lider öğretmen kendi kabiliyetlerinin ve düşüncelerinin farkında olur, işini neden 

yaptığını, amacını bilir ve ona göre davranır.”  

Lider öğretmen kavramı öğrenci açısından lider öğretmen teması altında ele alınmış ve buna 

ilişkin görüşler ve frekansları aşağıda tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3 Öğrenci Açısından Lider Öğretmen Kavramı 

Tema Kod f 

Öğrenci 

Açısından 

Lider 

Öğretmen 

 

Öğrencilerle iletişimi güçlü olan 9 

Öğrencileri olumlu etkileyen ve yol gösteren 8 

Öğrencilerin dertlerini, sorunlarını dinleyen  5 

Öğrencilerin görüşlerine önem veren 4 

Yeri geldiğinde öğrencileriyle beraber eğlenip mutlu olandır 3 

Öğrencilerin performansını yerinde kullanan 3 

Öğrencileri moral ve motivasyon yönünden ivmelendiren kişidir 2 

Öğrencilerine eşit davranan 2 

Öğrencilere öncülük eden kişidir 2 

Öğrencilerini seven 1 

Toplam Görüş 39 

 

Öğrenci açısından lider öğretmen davranışları farklı kodlarla ifade edilmiştir. Bu tema 

altında toplam 39 görüş belirtilmiştir. Öğrencilerle iletişimi güçlü olan kişi (9 görüş) en fazla 

belirtilen tanımlar arasında yer almaktadır. Bunu sırasıyla öğrencileri olumlu etkileyen ve yol 
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gösteren (8 görüş), öğrencilerin sorunlarını, dertlerini, sorunlarını dinleyen (5 görüş), öğrencilerin 

görüşlerine önem veren (4 görüş) takip etmektedir. Öğrenci görüşlerinden öne çıkan bazı alıntılar 

aşağıda sunulmuştur. 

Ö5: “….. öğrencileri moral ve motivasyon yönünden ivmelendiren kişidir. Öğrencilerin sorun 

ve sıkıntılarını açıkça belirtebildiği kişidir lider öğretmen.” 

Ö12“…..yeri geldiğinde öğrencileriyle beraber eğlenip mutlu olandır. Bence eğitimi 

güzelleştiren bazı şeylerden birisi de öğretmen-öğrenci ilişkisidir.”  

Ö23: “….. öğrencileriyle özel olarak ilgilenen, bazı projelerde bulunan ve öğrencileri 

kabiliyetlerine uygun bir şekilde yönlendiren öğretmene lider öğretmen denir. ”  

Lider öğretmen kavramı sınıf ortamı (sınıf yönetimi) açısından lider öğretmen teması altında 

ele alınmış ve buna ilişkin görüşler ve frekansları aşağıda tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4 Sınıf Ortamı (Sınıf Yönetimi) Açısından Lider Öğretmen Kavramı 

Tema Kod f 

Sınıf Ortamı 

(Sınıf Yönetimi) 

Açısından Lider 

Öğretmen 

Sınıfta hâkimiyet kurmayı başarabilen kişi 8 

Öğrenci seviyesine uygun ders anlatan kişi  7 

Yerinde konuşan kişi 2 

Dersi öğrencilere salt bilgi olarak değil, sevgiyi saygıyı iletişimi 

birleştirerek anlatan kişi 

1 

Ders çalışmamıza katkıda bulunan kişi 1 

Toplam Görüş 19 

 

Sınıf ortamı (sınıf yönetimi) açısından lider öğretmen davranışlarına yönelik kodlarla ilgili 19 

görüş ortaya çıkmıştır. Sınıfta hâkimiyet kurmayı başarabilen kişi (8 görüş) en fazla belirtilen tanım 

olarak öne çıkmaktadır. Bunu sırasıyla öğrenci seviyesine uygun ders anlatan kişi (7 görüş), yerinde 

konuşan kişi (2 görüş) takip etmektedir. Öğrenci görüşlerinden öne çıkan bazı alıntılar aşağıda 

sunulmuştur. 

Ö1: “….. dersi öğrencilere salt bilgi ile anlatmayan, sevgiyi saygıyı iletişimi birleştirerek bize 

sunabilen kişidir.”  

Ö16: “…….Ders anlatırken anlamadığımızda bizimle ilgilenen ve ders konularını herkesin 

anlayabileceği şekilde anlatan, görüşlerimize saygı duyan, öğrenciyi ayırt etmeyen.” 

Ö20: “Sınıfta otoriteyi sağlayabilen fakat otoriteyi sağlarken kaba, tutucu tavırda 

bulunmayan, yerinde konuşan, gerektiğinde sınıfı organize edebilen kişi lider öğretmendir.”  

Lider öğretmen kavramı meslektaşlar açısından lider öğretmen teması altında ele alınmış ve 

buna ilişkin görüşler ve frekansları aşağıda tablo 5’te yer almaktadır. 
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Tablo 5 Meslektaşlar Açısından Lider Öğretmen Kavramı 

Tema Kod f 

Meslektaşlar 

Açısından Lider 

Öğretmen 

Diğer öğretmenlere göre farkındalık yaratan kişi 5 

Bazı projelerle ilklere imza atan kişi 2 

Diğer öğretmenlerle öğrencilerin gelişimlerine yönelik konuşan ve 

çözüm üreten kişi 

2 

Sorumlulukları fazla olan deneyimli kişi 1 

Toplam Görüş 10 

 

Meslektaşlar açısından lider öğretmen davranışlarına yönelik kodlarla ilgili 10 görüş ortaya 

çıkmıştır. Diğer öğretmenlere göre farkındalık yaratan kişi (5 görüş) en fazla ifade edilen tanım 

olarak dikkat çekmektedir. Bunu sırasıyla bazı projelerle ilklere imza atan kişi (2 görüş), diğer 

öğretmenlerle öğrencilerin gelişimlerine yönelik konuşan ve çözüm üreten kişi (2 görüş) ve 

sorumlulukları fazla olan deneyimli kişi (1 görüş) takip etmektedir. Öğrenci görüşlerinden öne çıkan 

bazı alıntılar aşağıda sunulmuştur. 

Ö10: “…..öğrencileri iyi bir şekilde gözlemleyen, bu gözlemler sonucu diğer öğretmenlerle 

öğrencilerin gelişim kat edebilecek veya diğer öğrencilerin eğitim öğretimine engel teşkil edebilecek 

öğrenciler hakkında konuşan, çözüm üretendir. ….…”. 

Ö24: “Okuldaki öğretmenler arasında farkındalık yaratan, bazı projelerle ilklere imza atan, 

öğrencilerinin becerilerinin farkında olan öğretmendir.” 

”Ö34: “…..diğer öğretmenlerden ayrılan belirgin özellikleri olan iyi öğretmenleri ifade 

etmektedir.”  

Lider öğretmen kavramı meslektaş açısından lider öğretmen teması altında ele alınmış ve buna 

ilişkin görüşler ve frekansları aşağıda tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6 Okul Ortamı Açısından Lider Öğretmen Kavramı 

Tema Kod f 

Okul Ortamı Açısından Lider 

Öğretmen 

Ders dışında da öğrencilerin sıkıntılarını dinleyen 2 

Öğrencilerin diğer öğretmenlerle olan ilişkilerini de iyi 

tutmaya çalışan 

1 

Öğrencilerden de görüş alarak okul çapında kampanya vs. 

etkinliklere öncülük eden kişidir 

1 

Okul içinde aktif 1 

Toplam Görüş 5 

 

Okul ortamı açısından lider öğretmen davranışlarına yönelik kodlarla ilgili 5 görüş ortaya 

çıkmıştır. Ders dışında da öğrencilerin sıkıntılarını dinleyen kişi (2 görüş), öğrencilerin diğer 

öğretmenlerle olan ilişkilerini de iyi tutmaya çalışan kişi (1 görüş), öğrencilerden de görüş alarak 

okul çapında kampanya vs. etkinliklere öncülük eden kişi (1 görüş) ve okul içinde aktif kişi (1 görüş) 

dile getirilen tanımlardır. Öğrenci görüşlerinden öne çıkan bazı alıntılar aşağıda sunulmuştur. 

Ö10: “…..Bunun dışında öğrencilerden aldığı fikir ve görüşler ile ortaya çıkabilecek 

etkinlikleri aktif bir şekilde öğretmen ve müdür ile paylaşan ve okul çapında kampanya vs. etkinliklere 

öncülük eden eğitim görevlisidir.”  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1476 

Ö11: “… öğrencilerin diğer öğretmenlerle olan ilişkilerini iyi tutmaya çalışan, gerekirse iki 

tarafa da yardımcı olan öğretmendir.”  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmen liderliğinin ve lider öğretmen davranışlarının lise öğrencilerinin bakış açısıyla 

ortaya konulduğu bu araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin lider öğretmene yönelik tanımlarından 

yola çıkılarak ve ilgili alanyazın da dikkate alınarak öğretmen liderliği davranışları 5 alt temada 

toplanmıştır. Öğrencilerin en fazla görüş belirttiği tema olarak öğrenci açısından lider öğretmen teması 

ön plana çıkmıştır. Bunu sınıf ortamı (sınıf yönetimi) açısından lider öğretmen teması takip 

etmektedir. Öğrencilerin daha çok kendilerini ilgilendiren alanlara yönelik temalar altında görüş 

belirttikleri görülmüştür. Kişisel özellikler açısından lider öğretmen, meslektaşlar açısından lider 

öğretmen ve okul ortamı açısından lider öğretmen temaları altında belirtilen görüşlerin ise daha az 

olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  

Kişisel özellikler açısından lider öğretmen teması altında anlayışlı olmak, fedakâr olmak, açık 

fikirli olmak, problem çözme yeteneğine sahip olma, olaylara objektif yaklaşabilme, dinamik olma, 

adaletli olma, hoşgörülü olma, kendi yeteneklerinin farkında olma, işinin gerekliliklerine göre 

davranma, mizah anlayışına sahip olma, her konuda kendini geliştirme gibi özellikler dile getirilmiştir. 

Çeküç (2008) tarafından yapılan araştırmada da kişilik özellikleriyle ilgili sonuçlarda dürüstlük, 

çalışkanlık, neşeli olma ve güleryüzlülük, yardımseverlik, paylaşımcılık ve adaletli ve eşitlikçi kişilik 

özellikleri ifade edilmiştir. Gündüzalp ve Şener (2018) tarafından yapılan araştırmada da güleryüzlü 

olmak ve öğrencilere eşit ve adil davranmak davranışları lider öğretmen davranışları olarak öğretmen 

adayları tarafından ifade edilen özellikler arasında yer almaktadır. 

Öğrenci açısından lider öğretmen teması altında ise özellikle öğrencilerle iletişimi güçlü olan 

ve öğrencileri olumlu etkileyen ve yol gösteren öğretmenlerin lider öğretmen olarak algılandıkları 

sonucu ortaya çıkmıştır. Bunun yanısıra öğrenci sorunlarını dinleyen, öğrencilerin görüşlerine önem 

veren öğretmen de lider öğretmen olarak algılanan özellikler arasında yer almıştır. Bozkuş, Taştan ve 

Turhan (2015) tarafından yapılan çalışmada da öğretmen liderliğine ilişkin algı ve beklentilerde en 

yüksek ortalamaya “öğrencilerine güven vermek” ifadesi çıkmıştır. Gündüzalp ve Şener (2018) 

tarafından öğretmen adayları üzerine yapılan çalışmada öğrencilere sıcak davranmak, öğrenciye 

anlayışlı davranmak, öğrenciyle etkili iletişim kurmak gibi özellikler öğrenci açısından lider öğretmen 

davranışları arasında belirtilmiştir.  

Sınıf ortamı (sınıf yönetimi) açısından lider öğretmen teması çerçevesinde sınıfta hakimiyet 

kurmayı başarabilmek ve öğrenci seviyesine uygun ders anlatabilme becerileri en fazla belirtilen 

davranışlar olarak öne çıkmaktadır. Gündüzalp ve Şener (2018) tarafından yapılan çalışmada da 

donanımlı bir sınıf ortamı oluşturmak, etkili ders anlatmak ve öğrencinin aktif olduğu bir sınıf ortamı 

oluşturmak gibi özellikler bu çerçevede bu çalışmanın sonuçlarını desteklemektedir.  

Meslektaşlar açısından lider öğretmen teması öğrenciler tarafından çok fazla dile getirilen bir 

tema olmamıştır. Ancak burada da diğer öğretmenlere göre farkındalık yaratan kişinin lider öğretmen 

olarak tanımlanması da dikkat çekici bir sonuçtur. Öğrenciler sıradan bir öğretmenden ziyade fark 

yaratan öğretmenleri lider olarak tanımlamaktadır. Gündüzalp ve Şener (2018) tarafından yapılan 
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çalışmada da farklı yöntem ve teknikleri kullanma, örnek olma ve işbirliği içerisinde çalışma gibi 

özellikler öne çıkan özelliklerdir.  

Okul ortamı açısından lider öğretmen teması altında ise öğrencilerin çok fazla görüş 

belirtmedikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durum da literatürde de vurgulanan öğretmen liderliğinin 

sadece sınıf ortamıyla sınırlı olmadığı, sınıf dışında da etkili liderlik davranışları sergilemeleri 

gerektiği vurgusuna lise öğrencilerinin tam anlamıyla hakim olmadığı anlamında değerlendirilebilir.  

Araştırma sonuçlarından hareketle öğretmen liderliği ile ilgili çalışmaların farklı kademelerde 

de yapılarak lider öğretmenliğe yönelik algının artmasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Öğretmenlerin liderlik özelliklerine sahip olmaları eğitim öğretimin niteliğinin artmasının yanısıra 

aynı zamanda toplumsal kalkınmaya olan etkileri çerçevesinde de değerlendirilmelidir. Bu nedenle bu 

tarz çalışmaların veli bakış açısıyla, okul çevresi açısıyla ve farklı paydaşlar açısıyla da 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin liderlik özelliklerinin geliştirilmesine yönelik hizmet 

öncesi ve hizmet içi bir takım eğitimler düzenlenebilir. Lisans programlarına öğretmen liderliğine 

yönelik dersler eklenebilir.  
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ÖZET 

Yakın dönemin önemli filozoflarından olan Althhuser’e göre, ideoloji bireylerin gerçek varoluş 

koşullarıyla aralarındaki ilişkilerin hayali bir tasarımdır. İdeoloji bireylerin, üretim ilişkileri ve onlardan türeyen 

ilişkilerle olan hayali ilişkisini göstermektedir (Sucu, 2012).Bu bağlamda, Althusser (2002), eğitimin örtük 

işlevinin egemenlerin emek-gücü gereksinimini karşılamak ve yeniden üretmek olduğunu ileri sürmektedir. Bu 

yetişme süreci birçok bakımdan yalnızca teknik düzeydedir ve aslında sorgulamaya kapalıdır. Bu süreçte öğrenci 

çok fazla konuda ama yüzeysel olarak bilgi sahibi olmaktadır (Akın & Arslan, 2014). Bu bağlamda, eğitimin 

uygulanması sürecindeki çekirdek yazılımın, teorik ve pratik kaynağın eğitim programları olduğu göz önüne 

alındığında, eğitim programları ve ideoloji arasındaki ilişki bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu 

araştırmada öncelikle Althhuser’in felsefesi incelenmiştir. İkinci aşamada, eğitimde program geliştirme 

sürecinde ihtiyaç analizi açısından Althhuser’ın görüşleri ele alınmıştır. Üçüncü aşamada ise, program 

geliştirmenin ekonomik, sosyal ve felsefi temelleri açısından Althhuser’in görüşleri ele alınmıştır. Son aşamada 

da program geliştirme modelleri açısından Althhuser’ın görüşleri incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Althuser, İdeolojik Aygıt, Program Geliştirme 

Currıculum as an Ideological Apparatus 

ABSTRACT 

According to Althhuser, one of the most important philosophers of the recent period, ideology is an 

imaginary design of the relations between individuals and their real conditions of existence. Ideology shows the 

relationship between individuals, relations of production and relationships derived from them (Sucu, 2012). In 

this context, Althusser (2002) argues that the implicit function of education is to meet and reproduce the labor-

power requirement of the sovereigns. In many respects, education is carried out only at the technical level and is 

in fact closed to questioning. In this process, the student has a great deal of information about the subject at a 

superficial level (Akın & Arslan, 2014). In this context, the main objective of this study is to investigate the 

relationship between curriculums and the concept of ideology, considering that the core element in the 

implementation of education as well as the theoretical and practical resource is the curriculums. In this context,  

the question whether the curriculums be considered as an ideological apparatus is the main purpose of this study. 

In the study, Althhuser’s philosophy will be examined first. In the second stage, Althhuser’s views will be 

discussed in terms of needs analysis in curriculum development. In the third stage, Althhuser's views will be 

discussed in terms of the economic, social and philosophical foundations of program development. Finally, 

Althhuser's views will be examined in terms of curriculum development models.  

Key Words: Althuser, ideological apparatus, Curriculum development 
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GİRİŞ 

İdeoloji kavramı ilk kez 1797 yılında Fransız düşünür Antonie Destutt de Tracy tarafından, 

tüm bireylere doğru düşünme imkânı sağlaması planlanan fikir bilimini tanımlamak için kullanılmıştır. 

Bununla beraber ideoloji kavramıyla ilişkili birçok farklı yaklaşım ve tanım ortaya atılmıştır. Bu 

noktada ilk görüşe göre; ideoloji nesnel bir yapıya sahip ve kişilerin hayatı algılamalarında pencere 

işlevi gören fikirler/kavramlar bütünüdür. İkinci görüşe göre, ideoloji egemen gücün dışında kalan 

bireyleri sisteme itaat etmeye zorlayan çarpıtılmış bir bilinç durumudur. Üçüncü görüşe bakıldığında 

ise egemenlerin dışında kalan toplum bireylerini bir araya getirebilecek, kolektif hareket etme imkânı 

sağlayabilecek bir fikir sistemi olarak görülmektedir (Eagleton, 2015;Türten, 2018: 46-47). Bununla 

beraber bütün bu tanımlarda ortak öz kavramın fikir kavramı olduğu söylenebilir ki köken açısından 

da ideolojinin bunu yansıttığı ortadadır. İdeoloji kelimesinin fikirsel kökeninin Platon’un idealar 

(fikirler) kuramına kadar götürülebileceği söylenebilir. Platondan önce, Pythagorasçılar tarafından, 

kendi felsefi sistemleri içerisinde, geometrik örneklere (örnek) ve ekillere (ekil) işaret etmek için 

kullanılan idea kavramı (Kılıç, 2014), Platon tarafından varlığı, idealar (fikirler) ve görüngüler âlemi 

olarak ayırmak için kullanılmıştır. Böylece, Platon, varlığın hakikatinin aslında ideaların bir özelliği 

olduğunu göstermiştir. Buna göre görüngüler, algılanan ve duyumsanan verilerken idealar (fikirler) ise 

akılla işlenen ve bilinen varlıklardır. Bu noktada, duyum ötesinde olan idealar her zaman kendileriyle 

aynı/özdeş kalırlarken, duyumsanan görüngüler ise sürekli değişerek başkalaşırlar (Akbay, 2017). 

İlginçtir ki bu durum Karl Marx’ta da “Eğer dış görünüş ve şeylerin özü aynı olsaydı, o zaman bilime 

gerek kalmazdı .” şeklinde ifade bulmuştur.  

 
Şekil 1. Platon’un mağara benzetmesi (a) Marx’ın camera obscura benzetmesi (b) 

 

Platon'un “idea” kavramı etimolojik olarak Yunanca “idein” kelimesinden türemiştir. “İdein,” 

fiil haliyle “görmek”, isim haliyle “bir şeyin görüntüsü” anlamında kullanılmıştır. Bu noktada Platon, 

idealara ““imgesel”in ya da “sanal”ın karşıtı olarak mana olarak atıfta bulunmuş ve “örtülü olmayan,” 

“gizli olmayan”  ve “aldatıcı olmayan” anlamlarını yüklemiştir (Kılıç, 2014). Platon’da idealar 

kuramının en güzel ifadesi, mağara benzetiminde kendisini bulmuştur (Şekil 1 a). Buna göre, Platon 

kapısı kocaman ve ışığın içeri girmesini sağlayan bir mağara tasavvur etmiştir. Bu mağaranın iç 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1481 

taraflarında elleri ve ayakları zincire vurulmuş bir şekilde oturan insanların zincirleri nedeniyle 

kımıldamalarına imkân bulamadıklarını ifade eden Platon, bu insanların zincirlerinin ve 

kımıldamalarına engel olan kıskacın başlarını döndürmelerini engellediği bu yüzden de onların 

önlerinden başka bir yeri göremediklerini belirtmiştir. Bu noktada Platon, mağaradaki insanların 

arkasında yanan bir ateş bulunduğunu ve bu ateşin ışığının insanlar arasındaki bir duvar üzerinde ise 

kukla oynatanların duvara yansıttıklarının mağarada yaşayanların dünyalarını oluşturan şeylerden öte 

olmadığını belirtmiştir.  Bu noktada, mağarada kalan insanlar bu durumu kendi aralarında konuşsalar 

bile gerçek varlıklar gölgelerden ibaret olacaktır. Aynı zamanda arkalarından geçen insanların 

konuşmaları, zincirlenmiş insanlara bu seslerin gölgelere ait olduğunu düşündürür (Platon, 2002). 

Buna göre mahkumlar toplumdur, ateş gerçeği temsil eder ve gölgeler yaratılabilecek ve manipüle 

edilebilecek gerçekliğin yanılsamasıdır yani bir bakıma ideolojidir.  

Marx geliştirdiği ideoloji kuramında ideolojinin, toplumda yönetici sınıfın fikirlerinin doğal 

görünmesini sağlayan bir araç olduğunu, alt sınıf yani işçi sınıfı kendi toplumsal deneyimlerini, 

toplumsal ilişkilerini, kendilerini, kendilerine ait olmayan fikirler aracılığı ile anlamaya 

yönlendirildiğini belirtmiştir (Onay, 2006: 23). Tam bu noktada Marx’ın ideolojiden söz ettiği farklı 

durumlarda camera obscura, yani alt tarafı üst tarafa gelmiş dünya veya akisler yahut yanılsamalar 

benzetmesini kullanmıştır (Şekil 1 b). Buna göre insanın maddi –nesnel gerçeklik içindeki konumu, 

onun zihninde kamerada tersine dönmüş görüntüye benzemesi bakımından, doğru bilinç ve yanlış 

bilinç arasında bir ayrım yapmayı zorunlu kılar (Temirkaynak, 2008). Platon’un kölelerin 

zincirlerinden kurtularak gerçek ışığa ulaşmasına benzer şekilde, Karl Marx da Platon’un bu 

benzetmesine benzer bir şekilde “Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. 

Kazanacakları bir dünya var.” diyerek mağara alegorisini sınıfsal bir zemine ve daha modern bir aygıt 

olan camera obcuraya göre yorumlamıştır. Bununla beraber mağara alegorisi bağlamında ideolojinin 

daha çok fikirler alemine işaret etmesi bakımından olumlu bir anlamı varken, Karl Marx da bu 

durumun tam tersine olumsuz bir anlam taşıdığı söylenebilir. Marx mağara alegorisi bağlamında 

gölgeleri ideoloji olarak ele alırken Platon ise, güneş ışığına ideaları atfederek dolaylı yoldan 

ideolojiye olumlu atıfta bulunmuştur.  

İdeoloji kavramı özellikle soğuk savaş döneminde en çok yıpratılan kavramlardan birisi 

olmuştur. Bununla beraber, bu kavrama olumsuz anlam yüklemenin yeni bir durum olmadığı bunun 

izinin örneğin Napolyon Bonaparte’ın yaşamı gibi pek çok duruma izinin sürülebileceği söylenebilir. 

İlk başta De Tracy’e sempati duyan Bonaparte, zamanla geleneksel grupların ve Katolik Kilisesinin 

desteğini alabilmek için Aydınlanmaya ve ideologlara karşı bir tavır geliştirmiştir. O döneminde 

yaşanan bütün sorunları ideologlara bağlamış ve bu durum herhangi bir yanlış düşüncenin ideolojik 

olmakla suçlanmasını sağlamıştır (Yalçınkaya, 2016). Marx için ideoloji kavramı genellikle bir tür 

düşünme hatası (kind of false thinking) anlamına gelmektedir. Marksist teoride ideoloji, tam da 

aslında ne yaptıklarını bilmeyen ancak ait oldukları toplumsal gerçekliğe ilişkin yanlış bir tasarıma 

sahip olan insanların bilincine gönderme yapar (Onay, 2006: 20). Bu nedenle, Marx da ideolojiye 

‘yanlış bilinç’ adı altında olumsuz bir içerik atfetmiş ve erken dönem eseri olan Alman İdeolojisi’inde 

ideolojiyi, dünyayı filozofça ‘yorumlayan’ fakat değiştirilebilir olarak görmeyenlere, özellikle genç 

Hegelci gruba atıfta bulunacak şekilde yorumlamıştır (Temirkaynak, 2008).  

İdeoloji kavramının Türkçe’ye girişinde de Ziya Gökalp’in mefkure kavramının etkisi olduğu 

söylenebilir (Küçük, 1984). Ziya Gökalp'e göre, ideoloji kavramının karşılığı olan "Mefkûre, bir 
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içtimâî zümrenin kendi fertleri tarafından duyulmasıdır." Gökalp, bu tanımını "güneş" ve "mercek" 

kavramları ile açıklamaktadır. Güneş ışınlarının ne kadar yakıcı olduğunu anlayabilmemiz için, bu 

ışınların bir merceğin odak noktasında yoğunlaştırılması gerekir. Gökalp, toplumsal bir arzunun, bir 

amacın, bir topluluğu "kendisinden geçirecek derecede" heyecanlandıracak, onu yaşama sebebi hâline 

getirecek duruma gelmesini, "mefkûre" olarak tanımlamıştır1. Ziya Gökalp, ölümünden bir ay önce 

kızının defterine yazdığı “mefkure” adlı şiirinde ideolojiyi, ülküyü veya mefkureyi şöyle 

betimlemiştir2: 

Bir peri kızıdır görünmez göze, 

Onunla yaşarım daim öz öze, 

Ben sükût ettikçe o başlar söze, 

Ruhumun onunla izdivacı var. 

Ben âşık bir kalbim cananım odur, 

Bu fani dünyada Rahmanım odur, 

Ben hasta bir ruhum, Lokman’ım odur, 

Elinde gönlümün öz ilâcı var. 

Demeyin o mevcut değil, hayaldir, 

Vücut metin değil, bence mealdir. 

 

Soğuk savaş döneminde de Savunulan “fikirler”, “bu ideolojik” denilerek ideoloji ile dogma 

veya körü körüne inanç kavramı eşitlenmiş ve bu doğrultuda çeşitli argümanları çürütmek için 

kullanılan bir araç haline gelmiştir. Bu doğrultuda ideoloji sanki nesnel gerçeklikten kopuk ve 

bağımsız, birtakım tasavvur ve inançlara dayalı iddialar olarak ortaya çıkmıştır. Bununla beraber, ister 

idealist ister materyalist felsefeler göz önüne alındığında temelde hepsinin farklı bağlam ve içeriklerde 

olsalar da bir ideolojiye sahip oldukları görülmektedir. Tam bu noktada pozitivist felsefe 

savunucularının “nesnel gerçeklerle” uğraştığı için bilimin bunun dışında kaldığı söylemi ortaya 

atılmaktadır ki aslında bu da hem dayanak noktası bir felsefeye dayandığı için hem de bilimin de 

temelde kendi içerisinde ve özünde süzgeçleri ve paradigmaları olan bir sosyal yapı olması nedeniyle 

biliminde ideolojik yönünün olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bilim salt duyumlara dayanan bir 

duyumsama değildir. Bilim özneler arası bir dille inşa edilen geçerliliği ve güvenirliliği belirli bir 

bağlam ve zaman içerisinde tikel ve bireysel yargılara göre daha sağlam bir fikir sistematiğidir. 

Bununla beraber, bilim veri, enformasyon, bilgi, hikmet ve fikir bağlamından kopuk değildir. Buna 

göre, veri duyumsanan en temel düzeydeki bilgi birimini ifade eder. Veriler daha çok kaynağa ve 

kaynağı duyumsayan alıcıya bağlı bir bilgi birimdir. Enformasyon verilerin Bloom taksonomisine göre 

çevrilebilir, yorumlanabilir ve ötelenebilir hale gelmiş halidir ki bu daha çok algılamayla ilişkilidir. Bu 

bağlamda enformasyon bilişsel ağdan kopuk fakat ilişkilendirilmiş veri kümeleri halindedir. Bilgi 

aşaması yapısal, sistematik ve büyüyen işlenmiş enformasyon birimlerini ifade eder. Bu aşamada akıl 

yürütmeler kullanılır, hipotetik düşünme, olasılıklı düşünme, oranlı düşünme, kombinezonlarla ve 

korelasyonlu düşünme, değişkenleri belirleme ve kontrol eş zamanlı olarak kullanılır. Burada 

enformasyon kümeleri birbirine bağlıdır. Problem artık bir sistem içerisinde ele alınır bu yüzden 

Bloom taksonomisinde artık önceki çevirme, yorumlama ve öteleme işlemlerinin farklı durumlara 

                                                            
1 https://www.kirmizilar.com/tr/index.php/genclerden/544-ziya-gokalp-e-gore-milliyet-mefkuresi, Erişim Tarihi: 03.05.19 
2 https://www.liseedebiyat.com/rler/346-z-ile-baslayanlar/ziya-gokalp/7425-mefkure-zgokalp.html, Erişim Tarihi: 03.05.19 
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aktarıldığı uygulama aşamasına tekabül eder. Bu bağlamda “bilgi” önceki bilişsel ağa uygun hale 

getirilmiş halde olur fakat bilişsel ağa henüz dahil olmaz. Hikmet aşaması belirli yaşantılar ve 

deneyimler sonucunda artık bilişsel yapının parçası olmuş etik, estetik ve bireysel bilgi kümelerine 

işaret eder. Uzun tecrübeler sonucu mantık olarak sezgiler kullanılır. Sınırlar açık bir şekilde problem 

çözümleri üretilir. Problemin kaynağı içgörülerde ele alınır. Analiz ve değerlendirme bu aşamada 

önem kazanır zaten hikmet kelimesi de Arapça hüküm vermek, hakimlik yapmak anlamına gelen h-k-

m kelimesinden türemiştir. Fikir aşaması ise artık tecrübelerin ve hikmetin yaratıcı birer ürün ortaya 

çıkarma aşamasına tekabül ettiği fikir aşamasına denk gelir. Değişkenler arası ilişkiler soyut ve 

yapılandırılmıştır. Yaratıcılık bu aşamanın temel özelliğidir (Şekil 2), (Duran, 2015; Liew, 2013). 

 
Şekil 2. Bilginin sınıflandırılması  

 

Tracy’ye göre ideoloji duyumlar aracığıyla elde edilen verilerin bilimsel nitelik kazanmasını 

sağlayan bir öğretidir. Bu bağlamda düşünme, duyumların işlemden geçirilmesiyle fikirlerin 

oluşturulması şeklinde gerçekleşir (Çelik, 2005). Bu bağlamda ister öğrenme taksonomileri ele alınsın 

ister yapılandırmacı süreçlerin sosyal boyutlarına dikkat çekilsin bilişsel yapıların anlam ve mana 

bağlamında fikirsel bir zemine oturdukları söylenebilir. Bu duruma en tipik örnek, dünyanın yuvarlak 

olduğuna dair öğrenilmiş sürecimiz verilebilir. Okul kitaplarından hepimiz, Dünya’nın Ay’daki 

gölgesinden, gemilerin ufuk çizgisi üzerinden bakıldığında aniden dalgalardan çıkıyor gibi 

gözükmesinden, dünyanın farklı bölgelerinden görülen farklı takımyıldızlarından, uzun mesafelerde 

aynı zamanlarda ölçülen gölge boyu uzunluklarından vb. bilinmektedir. Bununla beraber bu bilgiler 

tek tek incelendiğinde, çoğunda analiz sentez düzeyinde çeşitli enformasyon ve bilgilerin 

karşılaştırılması, harmanlanması ve bunların özgün bir şekilde birleştirilerek yeniden üretilmesinin 

görüldüğü söylenebilir. Bu temel olarak gerçekliğin özüyle veya nesnel olarak ifade edilenle bir 

çelişkiye düşmemektedir. Salt duyumlara bağlı kalındığında “mantıklı olanın” dünyanın düz olduğuna 

dönük duyumsal gerçeklik olduğu söylenebilir çünkü dünya insanların boyutlarına göre devasa 

boyutta olan küremsi bir yapıdır ve eğriliğinin duyumsal olarak doğrudan hissedilebilmesi çok zordur. 

Bir dağın yüksekliği başka dağlarla kıyaslanarak doğrudan duyumlar aracılığıyla büyük-küçük 

nitelemeleriyle yapılabilirken, dünyanın eğiminin bu şekilde duyumsanması çok zordur. Althusser bu 

noktada kendiliğinden bilimsel ideoloji olarak adlandırdığı bu yapıyı “bilim adamlarının kendi 

pratikleri konusundaki ve kendi pratikleriyle olan ilişkileri konusundaki tasarımlamaları” (Althusser, 

2006) olarak tanımlamıştır. Ancak, bu ideolojik “kendiliğinden felsefe”, yalnızca bilim adamlarının 

kendi pratiklerine bağımlı değildir, aynı zamanda içinde hayat buldukları toplumlara egemen olan 

ideolojiye yani ‘egemen ideolojiye’ de bağlıdır (Yalçınkaya, 2016). Bu bağlamda böyle bir bilginin bir 
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fikir olarak ele alınması için temel olarak belirli bir paradigmaya, epistemeye veya ideolojiye ihtiyaç 

vardır. Benzer durum sosyal olgular ve politik konular içinde geçerli olduğu söylenebilir.  

Bununla beraber ideolojik kavramının kötü olarak düşünülmesindeki temel sebeplerden 

birisinin ele alınan sosyal olguları daha dinamik ve kaotik bir doğaya sahip olması nedeniyle fikirsel 

olarak da özü yakalamadaki zorluk olduğu söylenebilir. İkinci olarak ise bazı ideolojilerin, bazı 

gruplarca gerçekten değişmez mutlak birer idea halinde savunulması ve baskı aracı olarak kullanılması 

olduğu söylenebilir. Bu bağlamda ideolojik bakış açısı hangi isim ve kavramla ele alınırsa olsun anlam 

ve mana açısında zorunludur. Her bilişsel sistem bir şekilde bir ideolojiden ortaya çıkmaktadır. Burada 

temel sorun ideolojilerin gerçekliğin dinamizmiyle ne derece örtüştüğü ve ideolojilerin bireylerin 

yaratıcı ve öznel dünyalarıyla ne derece esnek bir ilişki de olduğudur. Althusser bu durumu felsefenin 

tezler ileri sürmek olduğunu söyleyerek ifade etmiştir. Bu bağlamda “hakiki” nitelemesi kuramla ilişki 

bir kavram olarak ortaya çıkarken; “doğru” ise pratikle bir ilişki içerisinde ortaya çıkmaktadır. Bu 

bağlamda: “felsefi önermeler tez oldukları için, kuramsal önermelerdir, ama bu kuramsal önermeler 

‘doğru’ önermeler oldukları için de pratiğin kâbusunu yaşarlar.” (Yalçınkaya, 2016). Bu bağlamda, her 

iki durumunda bağlamsal olduğu vurgulanmalıdır. Ortaçağdaki hatta günümüzdeki birçok ideoloji 

gerçeklikle örtüşmemesine rağmen sosyal yapılardan yeniden üretilmektedir. İkinci durumda ideoloji 

ve totaliter düşünce eşleştirilse de aslında bu ikisinin yakınlaşması da bağlamsaldır. Örneğin, çok 

büyük bir savaş veya felaket durumunda totaliter bir ideolojinin en azından sosyal varoluş için daha 

gerekli olduğu durumlar olabilir. Bu nedenle ideoloji her yönüyle bir gereksinmedir.  

Althusser’in ideoloji tanımı, Marksist anlamda yanlış bilinçlilik kavramından farklıdır. Yanlış 

bilinçte, gerçeklik çarpıtılmış bir biçimde algılanmaktadır. Oysa ideoloji çarpıtan bir mercekten çok, 

Althusser için, gerçekliğin kurucu öğesi, belirli bir gerçekliktir (Onay, 2006: 22). Althusser’e göre 

ideolojinin iki temel özelliği vardır. Bunlardan birincisi, ideoloji bireylerin gerçek varoluş koşullarıyla 

kurdukları imgesel ilişkiyi gösterir (Althusser, 2003: 89). İkinci olarak, ideoloji maddi bir var oluşa 

sahiptir (Althusser, 2003: 93). Tam da bu noktada ideoloji sınıf mücadelesinde de gerekli bir araçtır 

çünkü egemen ideoloji sınıf mücadelesi sonunda ortaya çıkan bir oldu-bitti ürün değil tam tersine 

devletin ideolojik aygıtları tarafından yeniden üretilen bir süreci yansıtmaktadır. Althusser’e göre 

“düşünceler” ya da daha başka tasarımların tümü tinsel değil maddi bir var oluşa sahiptirler. Çünkü 

ideoloji aygıtlarının her biri ideolojinin bir gerçekleşmesiyle var olur (Saygın, 2009: 61). Bu bağlamda 

Althusser’in ideolojik aygıt kavramı önem arz etmektedir. Louis Althusser ideolojiyi hem bilişsel bir 

işlem olarak hem de yaşamın içinde oluşan ve yaşamdan kaynaklanan bir pratik olarak ele almıştır. Bu 

bağlamda Althusser’e göre okullardan, hastanelere birçok devlet kurumunda egemen ideolojiye 

mevcudiyeti ve yeniden üretilmesi gerçekleşmektedir çünkü iktidarlar sadece baskı ve zorla veya 

maddi güçle ayakta kalamazlar. Buna göre, iktidar kendi hakimiyetini veya hegemonyasını 

sağlayabilmek için bilişsel, duyuşsal kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu bağlamda bireylerin, ideolojik 

olarak, ideolojik sistemin refahına katkıda bulunacak iyi bir vatandaş oldukları düşünülen sosyal bir 

mekanizma içinde yetişmeleri gerekir çünkü bir bireyin çevredeki ideolojiye direnmesi son derece 

zordur ve bu nedenle sosyal yaşamlarında rol alması görünmeyen o ideolojik haritaya uyması gerekir 

(Keskin, 2014: 17). Bu bağlamda iktidarın mevcut kültürü, sanatı hatta bilimi bir dereceye kadar 

yeniden üretmesi gerekir. Bu üretim aracılığıyla iktidar varlığını sürdürebilir. Bu durumun en tipik 

göstergesi iktidarın en uç koşullarına örnek olarak verilebilecek Faşist rejimler gösterilebilir. Örneğin, 

Hitler döneminde Almanya’da “Millî kültüre yabancı” elemanları temizlemek amacıyla, kitap yakma, 
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“zararlı yayınları” toplatma, yayın evlerini basma gibi çalışmalar yapılmıştır. Althusser bu olguyu 

“Devletin İdeolojik Aygıtları” kavramı ile ortaya atmıştır. Buna göre hükümet, idare, ordu, polis, 

mahkemeler ve hapishaneler gibi “Devletin Baskı Aygıtları” dışında, gerek edebiyat, gerek sanat ve 

gerekse diğer kültürel araçları ifade eden ve  “Devletin Baskı Aygıtlarının” temelini oluşturan ve 

“Egemen ideoloji” çatısı altında birleştiren yapılar olarak ortaya atmıştır (Türten, 2018). Bireylerin 

gerçek dünya ile kurmuş olduğu ilişki biçimini yansıtan ideolojinin amacı, bireylerin üretim 

ilişkileriyle kurduğu ilişkilerin temsili yoluyla bireyleri özne olarak konumlandırmaktır. Bu nedenle, 

üretimin vazgeçilmez koşulu olan üretim koşullarının yeniden üretimi ideolojinin amacı olarak belirir 

(Onay, 2006: 18). Bu bağlamda, DİA’ların işlevi, egemen ideolojiyi aşılamak olduğuna göre bu 

devlete karşı bir direnme ve mücadele olduğu ve bunun da sınıf mücadelesinin bir şekilde yansısını 

içerdiği söylenebilir (Yelkenci, 2010). 

Devletin İdeolojik Aygıtları Bağlamında Eğitim Programları 

İlk bölümde bahsedildiği gibi Althusser’ e göre iktidar, kendi varlığını devam ettirmek için 

okul gibi birçok kurum ve yapı aracılığıyla egemen ideolojiyi ve bu ideolojinin ihtiyaç duyduğu 

becerileri öğretmeyi hedefler çünkü halkın ikna edilmesi ve rızası düzenin ve iktidarın devamlılığı 

açısından önemlidir. Bu nedenle bir şekilde toplumsal bir bilincin üretilmesi devletin işlevlerinden 

biridir (Onay, 2006: 21). Devletin ideolojik aygıtları bu noktada devlet aygıtından farklı olarak, 

kiliseler sistemi olmak üzere Dinî DİA (Devletin İdeolojik Aygıtı), özel ve devlet okulları sistemi 

olmak üzere Öğretimsel DİA, Aile DİA’sı, Hukuki DİA, partileri de içeren sistem olmak üzere Siyasal 

DİA, Sendikal DİA, yazılı basın, radyo ve televizyon olmak üzere Haberleşme DİA’sı ve edebiyat, 

güzel sanatlar, spor olmak üzere Kültürel DİA olarak ortaya çıkar (Çakıcı, 2018: 13).  

Eğitim ideolojileri kaçınılmaz olarak müfredatın gelişimini etkiler, fakat aynı zamanda hüküm 

süren sosyal ve politik ideolojilerden de etkilenir. Buna göre beş farklı tip ideolojinin eğitim sürecini 

etkileyebileceği söylenebilir. Muhafazakar ideoloji, egemen kültürün iletimi yoluyla geçmişle istikrarı, 

geleneği ve sürekliliği değerlendirmeyi hedefler. Revizyonist ideoloji, eğitimden en fazla faydayı elde 

etme becerisine sahip olanlara odaklanarak, ülkenin ekonomik verimliliğini artırabilecek, uygun 

şekilde vasıflı bir işgücü üretebilecek bir eğitim sisteminin verimliliğine değer verir. Romantik 

ideoloji, bireye daha fazla değer verir ve bilgiyi tamamen objektif olarak görmekten ziyade, keşif ve 

yorumlama yoluyla öğrenme kavramını vurgular. Demokratik ideoloji, değerin eşitlik fikri üzerine 

yerleştirilmesini savunur ve tüm eğitim biçimlerine erişimin gerçekten demokratik bir kültürün ortaya 

çıkması için hayati olduğu görür (Caldwell, 1997). Bunların dışında belirli bir siyasi düşünce veya 

ekonomik anlayışı temsil eden beşinci bir ideoloji türü de vardır ki buda bu anlayış doğrultusunda 

bireylerin yetişmesini ister ve bu nedenle politik bir karakteri vardır. Eagleton’a göre okullar, 

“İdeolojik oluşumun algılanabilir ve simgesel biçimlerine bireyleri katmak bakımından can alıcı bir 

araçtır; bu işlevi başka hiçbir ideolojik pratiğe nasip olmayan bir doğallık, kendiliğindenlik ve 

yaşantısal dolaysızlıkla yerine getirmeye muktedirdir.” (Türten, 2018). Bu nedenledir ki, eğitim 

programlarının ögelerinin işlevsellik kazandığı eğitim programları ideoloji üretiminin en temel araçları 

olabilmektedir.  

Althusser’e göre, okul, bireyleri kapitalizmin ihtiyaçlarına uygun konulara biçimlendirmeye 

hizmet eder. Öğrenciler teslimiyet, uygunluk, otorite saygısızlığı, işlerin düzenlenmiş düzen ve 

düzenine saygı duyma ve bunların hepsini (egemen sınıf ideolojisinin tüm bölümlerini) öğrenirler. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1486 

Okul ayrıca işgücünün teknik olarak yetkin olmasını (vasıflı işgücü) sağlamak için çalışır. Sanayi 

inkılabına kadar sadece dini kurumlar, devlet idaresi ve ticaret gibi alanlarda belirli ve küçük bir grubu 

eğitmek için kullanılan eğitim sanayi inkılabı sonrası bazen geleceğin işçileri ve teknisyenlerini 

yaratmak için, kimi zamansa “geleceğin kapitalist yöneticilerine”, gerçekte "düzgün biçimde 

emretmek” öğretilmektedir. Eğitim bu bağlamda mevcut iktidarın devamı ve korunması için asker, 

polis gibi kolluk kuvvetler ve kapitalist düzenin aksamadan devamını sağlamak için egemen sınıfın 

istediği kalıplarda işçi, memur, mühendis ve idareciler yetiştirmektedir. Althusser’e göre ideoloji bir 

pratik olarak, tüm ilişkileri yeniden üretmek için, yani üretim ilişkilerinin yeniden üretimini sağlamak 

için işlediğinden toplum bir yandan üretirken, diğer yandan da varoluş koşullarını yeniden 

üretmektedir (Onay, 2006: 22). Bu şekilde sistem kendini her seferinde yeniden üretmiş olmakta ve 

düzenin devamı için gerekli olan “özel olarak biçimlendirilmiş” bireyler yetiştirilmektedir (Türten, 

2018). Sonuç olarak, Althusser (2002: 43)’in bahsettiği gibi “tüm DİA’lar, hangisi olursa olsun, aynı 

hedefe yönelir: Üretim ilişkilerinin yeniden-üretimi, yani kapitalist sömürü ilişkilerinin yeniden 

üretimi. Her biri bu tek hedefe kendine özgü yoldan katkıda bulunur”. Bu bağlamda eğitim 

programlarının devletin ideolojik aygıtlarından ayrı olarak düşünülmesi beklenilemez, çünkü eğitim 

programları da belirli ihtiyaç analizleri sonucunda ortaya koyulan uzak amaç ve bunların yansıması 

özel hedeflerin işe vuruk hale getirilmesi ve sonuçta bu amaçlar doğrultusunda bireyler yetiştirilmesini 

hedeflemektedir. Bununla beraber bir eğitim programının hangi yönelimde ve ne derece bir “İdeolojik 

Bir Aygıt” olduğunun ölçüsünü ihtiyaçları temel olarak ne kadar toplumun tüm kesimlerinin 

ihtiyaçlarını göz önüne alarak yansıttığı belirlemektedir.  

 
 

Şekil 2. İhtiyaç belirleme yaklaşım, model ve teknikleri 

 

Temel olarak eğitimde program geliştirmenin ilk aşaması ihtiyaç analizidir. İhtiyaçlar 

toplumsal, bireysel, konu alanı olarak üç temel üzerinde incelenebilir. Toplumsal ihtiyaçlar; insani, 

uluslararası, ulusal, bölgesel, topluluksal, semt-bölge, okul düzeyinde veya politik, sosyal, ekonomik, 

eğitimsel, çevresel, savunma, sağlık, ahlaki ve bireysel düzeyde ele alınabilir. Bireysel ihtiyaçlar; 

fiziksel, sosyo-psikolojik, eğitimsel, gelişimsel ihtiyaçlar olarak tanımlanabilir. Konu alanı ile ilgili 

ihtiyaçlar ise normatif, betimsel, yöntemsel, teknik, stratejik, konu ögeleri ve kavramları ile ilgili 

ihtiyaçlar olarak sınıflandırılabilir. Bununla beraber bu ihtiyaçlar özü ihtiyacıyla temel bireysel 

ihtiyaçlar gibi duyumsal temelli veya veri temelli ihtiyaçlar değildir. Örneğin, susadığımız zaman 

sıvıya ihtiyacımız olduğunu bilir ve buna öncelik veririz çünkü duyumlarımız ve duyumların bağlı 

olduğu sistem bu ihtiyacın öncelik olduğunu bizlere bildirir. Bununla beraber sosyal ihtiyaçlarda 

durum böyle değildir. Bu ihtiyaçlar belirlenirken farklı yaklaşım, yöntem ve tekniklerle ihtiyaçların 
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önceliği seçilmeye tabi tutulur. Bazı ihtiyaçlar ihmal edilirken bazı ihtiyaçlar ön plana çıkarılır. Her ne 

kadar süreç içerisinde görüşme, anket gibi çeşitli yöntemlerle nesnel veri toplanmaya çalışılsa da bu 

verileri toplamak için hazırlanan ölçme araçlarının yapısı ve boyutları ile seçilen örneklemler ve bu 

örneklemlerin seçilme deseni bu ihtiyaçların ne olacağının yapısını belirler. Bu nedenle ihtiyaç analizi 

pozitivist bir bakış açısından nesnel bir süreç değil tam tersine belirli bir sosyal temelde inşa edilen ve 

zuhur eden bir süreçtir. Bu aşamada, ihtiyaçlar belirlenirken betimsel, farklar, demokratik ve analitik 

olarak dört farklı yaklaşım seçilebilir. Farklar yaklaşımı, gözlenenle beklenen başarı düzeyi arasındaki 

farka odaklanılabilirken, demokratik yaklaşım temelinde, baskın grupların ihtiyaç ve değerleri temel 

alınır. Analitik yaklaşımda, ulusal ve uluslararası koşullara dayalı yönelimlerin incelenmesi temel 

alınırken. Betimsel yaklaşımda, bir nesnenin yokluğu ile ortaya çıkan zararla varlığı ile ortaya çıkan 

yarara odaklanılır. Bununla beraber, toplumun ihtiyaçları bir veri olarak ele alındığında, bu verilerin 

işlenmesini sağlayan kurum, kuruluş ve kişilerin bu verileri fikir olarak ihtiyaca dönüştürürken 

takındıkları tutumların yoğunluğun “Egemenlere Hizmet Eden İdeolojik Bir Aygıt” olma işlevini de 

belirlediği söylenebilir. İhtiyaçların seçiminde örneğin farklar yaklaşımı seçilirken beklenilen başarı 

düzeyi toplumun değil sadece belirli egemenlerin beklediği başarı düzeyi olarak yorumlamış ve buna 

ağırlık verilmişse böyle bir eğitim programın ideolojik bir aygıt olarak ele alınabileceği söylenebilir. 

Veya demokratik yaklaşım da sadece çoğunluğun veya baskın grubun ihtiyaçlarının göze alınması, 

betimsel yaklaşımda programdan çıkarıldığında zarar verdiği düşünülecek ögenin yine egemen grubun 

ihtiyaçları doğrultusunda yapılması, analitik yaklaşımda geleceğe dönük yönelimlerin egemenlerin 

geleceğe dönük yönelimleri olarak temellendirilmesi bir eğitim programının temelden “İdeolojik Bir 

Aygıta” dönüştürülmesiyle sonuçlanabilir. Bu bağlamda ihtiyaçların belirlenmesine; kaynak tarama, 

grup toplantıları, görüşme, gözlem, anket, delphi, ölçme araçları, meslek analizi, progel-dacum gibi 

tekniklerin uygulandığı örneklemler, bu araçların ölçtüğü boyutların kimler tarafından, ne amaçla neye 

dönük hazırlandığı önem arz etmektedir (Duran, Barut, 2019) 

 
 

Şekil 3. İhtiyaç analizi süreci ideolojinin eğitsel amaçlarının yeniden üretildiği bir aşamadır 

 

Althusser’e göre “her toplumsal oluşumun varolmak ve üretebilmek için bir yandan üretirken 

bir yandan da kendi üretim koşullarını yeniden-üretmesi gerekmektedir” (Althusser, 2014). Bu 

noktada ihtiyaç analizi sürecinin temel olarak ideolojinin amaçlarının fikir olarak yeniden üretildiği 

yerler olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, bir programın ihtiyaçları adaletli ve işlevsel bir şekilde 

yansıtma derecesi onun ne derece siyasal iktidarın egemen ideolojisini ya da ideolojilerini yeniden 

üretmede kullandığı temel araçlardan birisi olup olmama derecesini belirlemektedir. Tamamen siyasal 

iktidarların kendi çıkarlarına uygun olan bilgi ve değerleri eğitim kurumları içinde tanımlanarak 

üretilen ihtiyaçlar aslında egemenliklerin egemenliklerini sürekli kılma çalışmasına hizmet eden bir 
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araç olarak işlevsellik kazandığı yorumunda bu bağlamda bulunabilir (İnal, 2008). Bu bağlamda 

tamamen egemenlerin ihtiyaçlarına hizmet eden bir eğitim programı totaliter bir ideolojik aygıtı, 

toplumun çoğunluğunu göz önüne alan bir eğitim programı demokratik bir ideolojik aygıtı, toplumun 

bütün her kesimini göz önüne alan bir eğitim programı ise ütopik bir ideolojik aygıtı temsil ettiği 

söylenebilir.  

 
Şekil 4. Eğitim programının temelleri bir programın nasıl bir ideolojik aygıt olacağını belirler 

 

Bu bağlamda bir eğitim programın özünde ne derece egemenlerin ihtiyaçlarına hizmet edip 

etmediği eğitim programlarının temelleri bağlamında ortaya çıkmaktadır. Althusser’in ideoloji 

kavramına yaptığı en önemli katkı, ideolojinin bir sınıfın diğerine kabul ettirdiği bir fikirler 

dizgesinden çok, tüm sınıfların katıldığı süregiden ve her yana yayılmış pratikler dizgesi olarak 

yeniden tanımlamasıdır. İdeolojinin bu yönü ibrenin dengede olduğu veya bu pratiklerin artık başat 

sınıfın çıkarlarına hizmet etmediği anlamına gelmemektedir, aksine bu hizmeti daha içsel ve derin 

olarak yerine getirdiği anlamına gelmektedir (Yalçınkaya, 2016).  Bununla beraber, ideolojinin negatif 

bir anlamda sadece egemenlerin çıkarlarına hizmet eden bir şekilde kullanıldığını söylemek yanlış bir 

okuma olacaktır. Buna göre bir bilgi otoritesinin kendini yerleştirmesiyle sınıflı toplum işleyişinin 

kırılması, değiştirilmesi de ancak devrimci bir sınıf mücadelesiyle, sosyalist devrime ilişkin verilecek 

eğitim yoluyla mümkün olabilir (Saygın, 2009: 60). Bu nedenledir ki ideoloji sadece egemen güç 

tarafından üretilen bir yanılsama olarak değil, her türlü toplumsal grupta zorunlu olarak var olan çeşitli 

bilinç biçimleri olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda eğitim programlarının temellerinin nasıl bir 

ideolojik aygıt olacağı en nihayetinde bu programı yürüten ve uygulayanların eylemselliği ve gücüyle 

doğru orantılıdır.  

Althusser’e göre ideoloji, toplumsal formasyonu meydana getiren üç ana düzeyden biridir 

(ekonomik, politik ve ideolojik düzeyleri). Toplumsal düzey toplumsal pratikten ortaya çıkar, 

ekonomik düzey doğanın toplumsal ilişkiler içerisinde dönüştürülmesini içerir, politik pratik toplumsal 

ilişkiler dönüştürülür, ideolojik pratikte ise, insanın kendi hayatıyla yaşayan ilişkisi demek olan 

ideolojik tasarımlar dönüştürülür  (Belge, 2000). Bu bağlamda eğitim programları temel olarak bu 

ideolojik pratiğin işlevsellik kazanmasında başat rol oynar. Bununla beraber eğitim programın 

temelleri göz önüne alındığında aslında bu sürecin diğer iki boyutla ilişkisi ve içsel bağlılığı daha net 

ortaya çıkar. Eğitim programlarının sosyolojik temelleri, programı etkileyen sosyal ve kültürel 

olgulara, yatay ve dikey toplumsal hareket ve ihtiyaçlarla etkenlere; eğitim programlarının ekonomik 

temelleri, eğitim alanında toplumun mevcut ve gelecekte ihtiyaç duyduğu işgücüne, ekonomik-

teknolojik ihtiyaçlarına ve program geliştirme için gerekli kaynaklara atıfta bulunur. Eğitim 
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programlarının psikolojik temelleri; programın farklı yaş, cinsiyet, zekâ gibi bireysel farklılıklarının 

kaynaklarına atıfta bulunurken; eğitim programlarının tarihsel temelleri, bu alanda yapılan bilimsel ve 

tarihsel gelişmelere; eğitim programının konu temelleri ise programın ilgili konu ve disiplinle 

ilişkisine; son olarak ise eğitim programının felsefi temelleri ise daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve 

yeniden kurmacılık ile diğer eğitsel felsefi kuramlara atıfta bulunur. Görüldüğü gibi her temelde 

kısmen Althusser’in belirttiği üç ana düzey bir şekilde ortaya çıkar.  

Eğitim programlarının felsefi temelleri Althusser’in görüşlerine göre bir sınıf çatışmasını 

temel alır. Buna göre felsefi söylemler kuramsal alandaki siyasal mücadelenin silahını oluşturur bu 

yüzden de sınıfsal çelişkinin yansımasının ortaya konduğu alandır (Yalçınkaya, 2016).  İdeolojilerin 

ortaya çıkmasındaki en önemli etken aynı olayların farklı insanları farklı biçimlerde etkilemesidir. 

Bunun nedeni de insanların aynı dünya, ya da toplum içinde farklı toplumsal-ekonomik ve siyasal 

yerlerde bulunmalarıdır (Kongar, 2010). Dolayısıyla ideolojinin eğitim programlarının felsefi 

temellerine de yansıyacağı bu noktada söylenebilir. Örneğin; daimici bir felsefe bağlamında ortaya 

çıkan evrensel ilkelere akıl yoluyla ulaşmadaki temel ülküsü, bu ilkelerin seçiminde ve bu ilkelere 

ulaşma yollarının temellendirilmesinde farklılaşabilir. Esasici bağlamda korunması gereken evrensel 

değerler ve ilkeler bir bakıma egemenlerin mi yoksa toplumun her kesimini kapsayan değerler mi 

olduğu tartışması bu noktada ortaya çıkabilir. İlerlemecilikte bireylerin yaşadığı ortama uyum 

sağlaması için gerekli beceriler toplum odaklı mı yoksa birey odaklı mı sorusuyla ayrışabilir. Yeniden 

kurmacı felsefesinde kapitalist mi yoksa sosyalist mi yoksa din temelli bir toplum mu yaratılacağı 

sorusu tekrardan ideolojik ayrışmalara örnek olarak verilebilir. 

Eğitim programlarının toplumsal temelleri programı etkileyen sosyal ve kültürel olgulara, 

yatay ve dikey toplumsal hareketlere atıfta bulunur. Tamda bu noktada ideolojinin kurucu yapı taşı 

olan özne daha dünyaya gelmeden belirlenmiş bir ideoloji içerisinde yer alır çünkü ideoloji toplumsal 

sistem içinde dışarıdan değil içeriden işlemektedir (Yalçınkaya, 2016). Bu bağlamda, belli ideolojik 

eğilimler çocuklara okullarda aşılanmakta, bu ideolojinin karşısındaki ideolojilerden hiç bahsedilmez, 

kendi yaşadığı dünyadaki ideolojisini çocuğa da ileri yaşaması gereken ideoloji olarak sunar (Akansel, 

2010: 257). Bu ideolojinin oluşmasında kültür ve informel eğitim aygıtları kadar, eğitim 

programlarının ve onların işevurukluğu da ön planda olur. Bu nedenle egemen ideoloji varlığını ve 

devamlı olmasını otomatik bilinç yüklemeye borçludur. Örnek verecek olursak, egemen ideolojinin 

önemli bir oluşum ayağı olan; isim koyma, çağırma böyledir (Yalçınkaya, 2016). “Buna göre, "Ey 

Müslüman", "Ey Türk", "Ey İnsan", "Ey Proleter" veya "Ey Sosyalist". ve bütün bu adlarla 

çağrılanların hayatta birbirinden ayrı somut pratikleri, kimlikleri vardır. Çağrıldıkları ad, bir bakıma 

bu pratiklerin, bu kimliğin özetidir. Söz konusu pratikler, ideolojinin büyük harfli Öznesi altında 

("Allah", "Türk Milleti" vb.) hiyerarşik biçimde yapılaşmıştır.” (Belge, 2000). Onlara seslenerek onları 

eyler ve şekillendirir ve kesin bir işlem yoluyla gerçekleştirir (Althusser, 2003: 103). Buna göre 

ideoloji, bireyleri adlandırma yoluyla özneye dönüştürür. Bu yolla bireyler nasıl bir özne olarak 

tanımlanıyorlarsa o sınırlar içinde kendilerinden beklenen toplumsal rolü oynarlar (Aksansel, 2010: 

74). Böylece alınan isimlerden, selamlaşma biçimine kadar kültür içerisine gömülü ideoloji kendini bir 

bakıma hissettirir. Bu durum özellikle eğitim programlarının sosyal temelleri bağlamında ve örtük 

program olarak tanımlanan program türüyle yakından ilişkilidir. Örtük programı “okulda bilinçli ve 

açık olarak uygulanan programların, kararların, ilkelerin dışında kalan okul ortamı ve yaşamı” olarak 

tanımlanabilir (Paykoç, 1995). Bu aslında Althusser’in ideolojinin bireysel yaşam alanlarının tümüne 
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yayılarak, kişileri kendilerinden tamamıyla habersiz bir şekilde yapılandırmasını ve onları her yandan 

sarmalamasına ilişkin vurgusuna işaret eder (Saygın, 2009: 66). Bu bağlamda örtük program aslında 

formel olarak yazılı hale gelmiş ideolojinin yanında informel yollarla da ideolojinin kendisini 

hissettirmesinin bir aracı haline gelmektedir. Bu nedenledir ki doğduğu günden itibaren ailenin içinde 

şekillenmeye başlayan özne, aralıksız olarak hep aynı ideolojik örgü içerisinde tutulur, denetlenir ve 

tabi kılınır (Saygın, 2009: 65). 

Eğitim programlarının ekonomik temelleri Althusser’de ideolojinin üçlü ayrımı bağlamında 

ekonomik yapıyla ilişkili bir kavramdır. Bu yapı ekonomik faaliyetleri kapsar. Bir maddeyi başka bir 

madde haline dönüştürmek, madde üzerinde çalışmak ekonomik bir çabadır (Yalçınkaya, 2016). 

Bunun eğitim programlarına yansıması ise ekonomik etkinliklerde ihtiyaç duyulan iş gücünün 

eğitilmesi ve kaynakların kullanımının planlanmasıdır. Üretim temelde belirli maddeleri toplumun 

gereksinmesini karşılayacak ürünler haline dönüştürmek ve bunu toplumun kullanımına sunma 

çabasıdır (Yalçınkaya, 2016). Bununla beraber bu süreç doğal yollarla işleyen kendiliğinden bir süreç 

değildir. Ekonomide egemen olanlar ile egemen olanlara hizmet edenler arasında bir ayrım mevcuttur. 

Bu bağlamda ekonomik temeller sınıfsal çatışmaları bağlamında şekillenir.  

 
Şekil 5. Bir eğitim programının içerik ögeleri (Duran, Barut, 2019). 

 

Eğitim programlarının ikinci ögesi içeriktir. İçerik; konu alanı, olgu, problem, değer, bilgi, 

kavram, ilke, yöntem, beceri, tutum ve etkinlikleri içerir. Olgu; kendisini, sembolünü, adını ve 

özelliğini içeren bir süreçsel kavramdır. Kavram; adı, sınıfı, tanımı ve özellikleri olan bir 

soyutlamadır. İşlem ve yöntem amacı, basamakları, döngüleri, koşulları, sıralaması, malzemesi, 

araçları, örneği, uygulaması ve adını içeren bir kümedir. Konu bir bilim dalına ait kapsamı ve türü 

olan bir yapıdır. Beceri; bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve sezgisel olarak sınıflandırılabilecek 

alışkanlık ve yeterlilikleri içerir. Etkinlik; genelleme, örnek, alıştırma, gösterimler, sunumlar ve bunlar 

arası etkileşimleri içeren bir içerik ögesidir. Tutum, bireylerin bir olgu veya olaya yönelik duyuşsal 

yönelimleridir. Değer, bireylerin bir rehber olarak tercih ettikleri, karar vermelerinde etkili kriter ve 

normladır. Problem ise bir konu, olgu hakkındaki çözülmesi gereken bir sorudur. Özellikle müfredat 

kapsamında belirlenen içerikle birlikte çocuklara iktidar tarafından iletilmek istenen özneler-arası 

anlamlar ve kolektif imajlar da belirlenmiş olur. Böylece yeniden-üretim süreci bir plan ve yapı içine 

de oturtulmuş olacaktır (Akyıldız, 2017: 17). Bu durum temelde, içeriği üreten program geliştiriciler, 

içeriği tüketen, himaye eden, yayımlayan ve uygulayanlarla bir ilişki içerisinde gerçekleşmektedir. 

İçerik geliştirme uzmanının içinde bulunduğu bu ilişkiler ağı, içeriğin niteliği üzerinde etkili 

olmaktadır. Bu bağlamda eğitim programlarının içerik ögesi aslında ideolojinin dilinin ve kendisinin 

kuramsal olarak üretildiği ögesidir. Bu nedenle eğitim programının içerik ögesi iktidarın devamını 

sağlayacak, dilin, kültürün, edep ve adabın kurgulandığı ve yapılandığı temel alandır. Ağırlık verilen 

konu alanları iktidarın veya egemenlerin şimdi veya gelecekte ihtiyaç duydukları veya duyacakları 
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yansıtabilir. Örneğin, Avrupa’da sömürgeciliğin gelişmesiyle ortaya çıkan oryantalizm buna bir 

örnektir. Ele alınan olgular belirli süreçlerde seçilmiş olgulardır. Örneğin, ABD tarih kitaplarında 

sadece son 200 yıl içerisinde ABD tarihindeki olguların ön plana çıkarılması buna bir örnektir. Bu 

anlamda, özellikle düşman algısının yaratılması ve diğerini belirleme anlamında gizli müfredat aktif 

rol oynamaktadır. Gerçekten de dikkat edildiğinde ders kitapları ‘öteki’ kimliğine vurguları ve bu 

anlamda öteki-inşaları ile doludur (Akyıldız, 2017: 18). Problemler hem seçilen disiplinin hem de 

ihtiyaçların doğrultusunda ortaya konulur. Örneğin, tramvay ve yol yapımından, makinalara kadar 

birçok alanda kullanılan basit makinalar ve yatay düzlem problemlerinin fizikte verilmesi buna bir 

örnektir. Bununla beraber, ele alınan problemler her zaman nesnel olgular üzerinden ele alınmaz. 

İçerisinde doğru kabul edilmiş varsayımlar üzerinden sorunun çözümünü bekleyen bir yapıda 

oluşturulur. Bu bağlamda ideolojinin yeniden üretilmesi sağlanır. Değerler, uzak hedefler 

doğrultusunda şekillenir. Günümüzde ortaya çıkan birçok etik ve sosyolojik sorun paralelinde ortaya 

çıkan değerler eğitimi buna bir örnektir. Althusser’e göre ideoloji, toplum değerlerinin oluşumunda 

son derece önemli bir role sahiptir ve aslında toplumu yeniden üretmektedir (Çakıcı, 2018: 11). 

Böylece, ideoloji, kendi doğrularının savunucusu hatta belki de savaşçısı özneler yaratarak ve bu 

doğruları anonimleştirerek kendini var eder (Azak, 2011: 26). İçerik ögesi de bu bağlamda değerlerin 

üretilmesinde ideolojinin bir aracı olarak işlev görür. İlkeler, yöntemler, istenilen beceriler ve 

tutumların ve bunların uygulama alanı bulduğu beceriler aslında hep önceden seçilmiş ve çeşitli 

ihtiyaçlar doğrultusunda ön plana çıkarılmış yapılardır. Bunların ne derece egemenlerin ne derece 

halkın ihtiyaçlarına göre oluşturulduğu programın belirli bir yönde ideolojik aygıt olma derecesini 

ortaya koyar. Örneğin, bütün eğitim programında temel olarak Bloom taksonomisine göre bilme ve 

kavrama düzeyinde genel eğitim verilirken, yapılan seçme ve yerleştirme sınavlarında üst düzey 

analiz, sentez ve değerlendirme sorularının sorulması bu becerilere dershaneler, özel kurslar veya 

çeşitli aracılarla ulaşanlar hariç çok küçük ve istisnai bir azınlık dışında diğerlerinin öğrenemeyeceği 

beceriler olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu durum, “çobanken Türkiye birincisi” olmuş, arka planında 

hangi tür destek aldığı bilinmeyen veya gerçekten çok özel yetenekli bireylerin başarısıyla üzeri 

örtülen fakat gerçekte milyonlarca kişinin bu becerilere ulaşamamaları nedeniyle elendiği bir sistem 

ortaya çıkarabilir.  

 
Şekil 6. Eğitim durumları (Duran, Barut,2019). 

 

Eğitim programlarının üçüncü ögesi eğitim durumlarıdır. Eğitim durumları, öğretim kuramları, 

stratejileri, yöntemleri, teknikleri, modelleri ve öğretim durumları ögelerinden oluşur. Eğitim 

durumları içerisinde yer alan, eğitim ortamları ise, sınıftaki alanın nasıl kullanıldığı, nasıl organize 

edildiği, günlük rutinlerin nasıl gerçekleştiği, sosyal ve duygusal ortamlardır.  Bu nedenle eğitim 

durumları temel olarak bu ögelerin uygulandığı pekiştirme, ipucu, dönüt ve katılım ögelerinden oluşan 

öğretim durumlarında somutluk ve pratik kazanır çünkü bu aşamada öğretmen verdiği pekiştirmeler, 
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ipucu ve dönütlerle öğrencinin program hedefleri doğrultusunda şekillenmesini sağlarken öğrenci de 

eğitime etkin veya edilgin olarak katılarak programın hedef ve içeriklerini bilişsel ve duyuşsal olarak 

inşa eder. Tam bu noktada eğitim durumları Althusser’in ideoloji tanımının billurlaştığı bir öge 

olmaktadır çünkü Louis Althusser’e göre her pratik, ancak bir ideoloji yoluyla ve bir ideolojinin 

altında var olabilmekte; her ideoloji ise bir özne yoluyla ve özneler için var olabilmektedir (Kurt, 

2016: 122). O’na göre  “İdeoloji ne gerçekliğin bilinçli bir şekilde çarpıtılması anlamında yanlış bilinç, 

ne de duyumların yanlış, eksik ve sınırlı bir şekilde işlemesinin ortaya çıkardığı bir yanılsamadır; 

ideoloji, bireylerin kendi varoluş koşullarıyla kurdukları hayali ilişkiden kaynaklanan tasarımlardır.” 

(Aksoy, 1994). Bu hayali tasarımların ortaya çıktığı temel yerlerden birisi de eğitim durumlarıdır. 

Eğitim durumları bireylerin hayali tasarımlarının çeşitli modelleri örnek alarak sosyal öğrenmeyle 

ürettikleri, bu tasarımlarının “doğruluk” ve “yanlışlığını” karşılaştırarak düzenledikleri pratik bir 

alandır. Pratik, toplumsal formasyonun üretildiği ve dönüştürüldüğü belirli bir üretici etkinliği belirtir 

(Çakıcı, 2018: 12). Louis Althusser’e göre ideoloji, en somut düzeyde, bireysel “özneler” düzleminde, 

yani oldukları haliyle insanlar düzleminde, onların somut bireyselliklerinde, işlerinde, gündelik 

yaşamlarında ve en dolaysız açıkca nasıl işlediğini somut bir şekilde bize göstermektedir (Kurt, 2016: 

93). Bunun ortaya çıktığı alan ise eğitim durumlarıdır. İnsanların ne düşündüğünü belirleyen yarı 

maddi bir varlığa sahip olan ideoloji aslında kendisini eğitim durumları sürecinde pratik olarak ortaya 

koyar çünkü eğitim durumları hem resmi programın hem de örtük programın işlevsellik kazanarak 

uygulandığı saha olarak ortaya çıkar. “Nitekim çatışmacı eğitim paradigmasına göre; okulların açık 

işlevi bilişsel becerilerin öğretimi olurken; asıl (gizli) işlevi uygun tutum ve değerleri öğreterek var 

olan toplumsal düzeni koruyup sürdürmektedir.” (Yıldırım 2016: 61). Bu bir bakıma ideolojinin 

yeniden üretilmesi anlamına gelmektedir. Althusser (2003: 283)’e göre “ideolojide, insanlar, gerçekten 

de, kendi varlık koşullarıyla ilişkilerini değil, kendi varlık koşullarını yaşama tarzlarını ifade ederler: 

bu hem gerçek ilişkiyi, hem de ‘yaşanan’, ‘hayali’ ilişkiyi içerir”. Bu bağlamda eğitim durumları 

ideolojinin hem gerçekliğinin hem de hayali yönünün üretildiği bir alan olarak işlev görür. Bu 

bağlamda eğitim durumlarında ideoloji özneleri üye yapacak, katacak şekilde işlev görür. Bireyleri 

kendilerini belli şekillerde gören öznelere dönüştürür. Bu dönüştürmede, örneğin kendilerini işçi 

sınıfının üyesi olmak yerine orta sınıf veya belirli bir kimlik açısından olarak görmesini sağlar (Çakıcı, 

2018:18). İdeolojinin tasarımladığı ilişkilerle yetişen birey, bir ideolojinin içinde olduğunun bilincinde 

olmadan gelişir. O, ideolojinin maddi varlığına maruz kalarak tüm dünyayı onun bir parçası olarak, 

hatta ondan ibaret olarak kurgular (Azak, 2011: 25). Bu bağlamda eğitim durumları Giroux’un da 

vurguladığı gibi okul aracılığıyla tarih boyunca sınıf egemenliğini ve toplumsal kontrol merkezli 

akılcılığı da yeniden-üretmekte önemli rol oynamaktadır (Giroux, 2014: 200).  

 
Şekil 7. Eğitim programlarının değerlendirme ögesi (Duran, Barut, 2019). 
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İdeolojinin amacı sadece bireyi belli bir biçimde gerçekle ilişkilendirmek, onun ilişki biçimini 

belirlemek değildir; o aynı zamanda kendini de korumaya almak, güvenliğini sağlamak, başkaca 

ideolojilerin tehditlerine karşı hazırlıklı olmak zorundadır (Azak, 2011: 27). Bu nedenle eğitim 

programlarının dördüncü ögesi olan değerlendirme, hem programın kendisini hem de programın 

uygulandığı öğrencilerin uygulayan eğiticilerin değerlendirerek bir bakıma kendi güvenliğini sağlar, 

gerekli durumlarda kendini güncelleştirir. Böylece programların, uygulama içerisinde ve sonucunda 

sürekli olarak değerlendirilmeli, değerlendirme sonucunda görülen eksiklikler giderilmeli, böylece 

programın sürekli gelişimi ve evrimi sağlanır (Aykaç & Başar, 2005). Araştırmacılar program 

değerlendirme aşamalarında kendi hedeflerine en çok uyan modeli seçebilir ya da bu modellerden 

istifade ederek farklı bir model geliştirebilirler (Erden, 1998). Bu nedenle, eğitim programlarını 

değerlendirirken seçilen ve uygulanan ölçütler, ölçekler ve ölçme süreçleri ve buradan elde edilen 

verilerin değerlendirme türleri, yaklaşımları, modelleri, araçları ve bunların belirlenmesini temel alan 

değerlendirme standartlarıyla bir bakıma ideolojinin korunmasını amaçlar çünkü standartlar güvenilir 

olduğu kadar amaca hizmet etmesi açısından geçerli de olması gerekir ve bu geçerlilikte de açık veya 

örtük ideolojik amaçların yer aldığı söylenebilir. 

SONUÇ 

Althusser'e göre (1970), bireyler olarak insanlar dünyaya bir ideoloji içerisinde gelir ve 

dünyanın belli belirleyici bir temsilinde çeşitli temsiller (dini, etik vb.) aracılığıyla yaşar. Kimse kendi 

başlangıçlarını seçemez. Herkes yaşadığı ülkenin tarihinin, kültürünün, inancının, ve eğitim sisteminin 

eğitim programlarında bir araya getirilen ideolojik dünya içinde düşünmeyi ve bu düşünce içinde 

doğarak dünyaya gelir ve bu dünyanın içinde hareket etmeyi ve yaşamayı öğrenerek, bu dünyayla 

“kendini ifade eder” ve bu dünya üzerinden özgürleşir (Althusser, 2002: 83). Bu bağlamda ideoloji 

aslında her yerdedir. Her yerde olduğu için bir bakıma hiçbir yerdelik özelliği kazanır ve fark edilmez 

olur. Bu aynı yerçekimi kuvvetinin dünyanın her yerinde olması nedeniyle doğallık kazanması gibi bir 

durumu ifade eder. Gerçekte cisimlerin bir yerlere “düşme” gibi bir eğilimleri yoktur ve eylemsizlik 

ilkesinin öngördüğü bir şekilde hiçbir kuvvet uygulanmazken ya cisimler durur ya da belirli bir hızı 

varsa bu hız doğrultusunda hareket ederler. Bununla beraber, gündelik hayatta yaşadığımız deneyimler 

bize sanki cisimlerin doğal olarak aşağı hareket etmesi gerektiği şeklinde bir alışkanlık oluşturur ki 

antik dönemlerde insanların doğa olaylarını açıklaması da bu “doğal hareket” anlayışı üzerinden 

olmuştur. Benzer şekilde ideoloji de gündelik yaşama o kadar gömülüdür ki bunun fark edilmesi ve 

onun getirdiği düşünme alışkanlıklarının dışına çıkılması gayet zordur. Bu bağlamda eğitimin de 

ideolojiden bağımsız düşünülemeyeceği söylenebilir.  

Herhangi bir eğitim programının müfredatı, boşlukta geliştirilmez, sunulmaz veya 

değerlendirilmez; Bir eğitim programı herhangi bir diğer sosyal süreç olarak, durumun zamansal ve 

mekansal çerçevesi içinde var olan sosyo-kültürel, politik ve ekonomik faktörler tarafından 

şekillendirilir ve kaçınılmaz olarak, bilginin yanı sıra değerlerin bir ürünüdür (Morrison & Ridley 

1989). Bu bağlamda Apple (1979)’un vurguladığı gibi, eğitime geleneksel ve ana akım yaklaşımlar, 

müfredat uygulamasının ideolojik boyutunu ya da okuldaki günlük faaliyetlerin hegemonik tahakküm 

mekanizmalarına aracılık ettiği yolları aydınlatamaz çünkü eğitim programları ve kurumları da bir 

bakıma ideolojik bir aygıt olarak işlev görür. Eğitim programlarında yapılan ihtiyaç analizleri genelde 

toplumda egemen güçlerin arzuladıkları ihtiyaçlar doğrultusunda seçilir ve eğitime ihtiyaç olarak 

sunulur. Eğitim programlarının hedefler ögesi uzak, genel ve yakın hedefler doğrultusunda bu 
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ideolojiyi yansıtır. Eğitim programlarında içerik ögeleri, belirlenen bu hedefler doğrultusunda ve 

ideolojik açıdan konuları, ilkeleri, değerleri, problem durumlarını ele alınacak olgu, yöntem, tutum ve 

ilkeleri yapılandırır. Eğitim programlarının eğitim durumları ideolojinin pratik olarak ortaya çıktığı ve 

işlendiği bir alan olarak ortaya çıkar. Eğitim programlarının değerlendirme ögesi ise ideolojinin hem 

bireylerde hem de programlarda devamlılığını sürdürmek amacıyla yürütülür. İdeoloji hem bir 

özgürleşme aracı olarak hem de belirli bir dünya görüşünün tahakküm aracı olarak kullanılabilir. 

Önemli olan ideolojinin demokratik temellerde ihtiyaçların belirlenmesinde ve bunun eğitim 

programlarına yansıtılmasında işevuruk hale getirilmesidir. Sonuç olarak, ideolojinin maddi bir varlığı 

vardır: okulların günlük işlerini yapılandıran ritüeller, uygulamalar ve sosyal süreçler yani temelde 

eğitim programının uygulanışı bu maddi varlığın temelini oluşturur. İkincisi, ideoloji ne bilinç ne de 

istekli pasif bir uyum üretmez. Bunun yerine, öğrencilerin bilinçsizliğini yapılandıran anlamlar ve 

fikirler taşıyan bir temsiller sistemi olarak işlev görür (Giroux,1983). 
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ÖZET 

Bu çalışmada, sınıf öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğretmen adaylarının birleştirilmiş 

sınıflara yönelik algılarının oluşturdukları metaforlar aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma için 

veriler 2018-2019 Bahar yarıyılında bir devlet üniversitesinin son sınıfında öğrenim gören 52 öğretmen 

adayından toplanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan olgubilim deseni kullanılmıştır. 

Öğretmen adaylarından birleştirilmiş sınıf kavramına yönelik metaforlar oluşturmaları ve oluşturdukları 

metaforları açıklamaları istenmiştir. Araştırmada öğretmen adayları 41 metafor oluşturmuştur. Oluşturulan 11 

metafor ise öğretmen adayları tarafından formlar tam doldurulmadığı için analiz dışında tutulmuştur.  Geçerli 

formlardan toplanan metaforlar içerik analizi ile 5 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler birleştirilmiş 

sınıflarda zorluklar, öğrencilerin farklılıkları, sürecin bilinmezliği, planlı ve detaylı çalışma süreci, dayanışma 

süreci olarak belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Birleştirilmiş sınıf, Metafor, Öğretmen adayı 

Pre-service Primary School Teachers’ Metaphors Towards Multi-Grade Classrooms 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to determine pre-service primary school teachers’ perceptions towards multi-

grade classrooms by means of metaphors. The data were collected from 52 senior pre-service primary school 

teachers study at a public university in the spring semester of 2018-2019.  The phenomenology design that is a 

type of qualitative research methods was used.  It was asked preservice teachers to create metaphors related to 

multi-grade classrooms and to explain them within this study.  Pre-service teachers created 41 metaphors. Due to 

not filling completely a data collection form  metaphors of 11 pre-service teachers were excluded from the study.  

The collected metaphors were analyzed by using content analysis technique and they were grouped into five 

categories.  These categories were challenges in multi-grade classrooms, differences between students, an 

obscurity of a process, a necessity to planned and detailed work,  a process of solidarity. 

Keywords: Multi-grade classrooms, Metaphor, Pre-service teachers 
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GİRİŞ 

Birleştirilmiş sınıflar tek bir öğretmen sorumluluğunda birden fazla sınıf düzeyinde farklı 

özelliklere, ilgi ve yönelimlere sahip öğrencilerin bir arada eğitim öğretim gördükleri sınıflar olarak 

açıklanabilir (Binbaşıoğlu, 1999; Erdem, 2015; Sabancı, 2015).   

Bu sınıflarda verilen öğretim hizmetine ise birleştirilmiş sınıflarda öğretim denilmektedir 

(Binbaşıoğlu,1999,s.1). Birleştirilmiş sınıflarda verilen eğitim-öğretim hizmetine ilişkin yurtiçi alan 

yazında pek çok sorun ve sıkıntı ifade edilmiştir (Coşkun ve Çetinkaya, 2018; Kılıç ve Abay, 2009; 

Palavan ve Göçer, 2017; Sağ, Savaş ve Sezer, 2009). Bu çalışmaların bazılarında birleştirilmiş 

sınıflarda yapılan öğretimin avantajları olduğuna da değinilmiştir (Erdem, 2015; Samancı, 2015; 

Taşdemir, 2012). 

Birleştirilmiş sınıflar ele alındığında karşımıza çıkan en büyük güçlüklerden biri öğretmenin iş 

yükünün fazlalığıdır (Erdem, 2015; Samancı, 2015; Taşdemir, 2012). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim 

yapılan okulların fiziki şartlarının yetersizliği (Uygur ve Yelken, 2010; Sağ, Savaş ve Sezer,2009), 

öğretmenlerin bu alanda öğretim yapmaya hazır olmadan yükseköğretimden mezun olmaları ve 

yetersiz kalmaları (Erdem,2015;Taşdemir,2012), tüm kazanımlara ulaşmanın mümkün olmaması 

(Erdem,2015; Yıldız ve Köksal,2009) gibi sorunlar çalışmalarda sıkça dile getirilmiştir. 

Birleştirilmiş sınıfların avantajları arasında ise yardımlaşma ve dayanışma, bireysel çalışmaya 

teşvik, konuların farklı sınıf düzeylerine anlatımı sırasında gizil öğrenmesinin ve tekrarının 

gerçekleşmesi, demokrasi bilincinin yerleşmesi sıralanmaktadır (Erdem, 2015; Samancı, 2015; 

Taşdemir, 2012). 

Bu çalışmada Türkiye’de köyde öğretimle ilişkili önemli konulardan biri olan birleştirilmiş 

sınıflarla ilişkili  “Sınıf öğretmeni adayları birleştirilmiş sınıf kavramını hangi metaforları kullanarak 

tanımlamakta ve açıklamaktadır? “ sorusuna cevap aranmıştır. 

YÖNTEM 

Öğretmen adaylarından birleştirilmiş sınıf kavramına ilişkin metafor oluşturmaları ve 

oluşturdukları metaforları açıklamaları istenmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının “birleştirilmiş 

sınıf” kavramına yükledikleri farklı anlamların belirlemesine ve yorumlanmasına çalışılmıştır.  Bu 

sebeple çalışmada nitel araştıma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır (Yıldırım ve 

Şimşek,2008). 

Örneklem 

Amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi tercih 

edilmiş, 2018-2019 bahar yarıyılında bir devlet üniversitesi sınıf öğretmenliği programı son 

sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına ulaşılmış içlerinden çalışmaya gönüllü olan 52 

öğretmen adayından veri toplanmıştır. 

Araştırmada öğretmen adayları 41 metafor oluşturmuştur. Oluşturulan bu metaforlardan 11 

tanesi ise öğretmen adayları tarafından formlar tam doldurulmadığı için analiz dışında tutulmuştur. 
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Verilerin Toplanması 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından “Birleştirilmiş sınıf … benzer/gibidir, çünkü 

…» cümlesini 20 dakika içinde tamamlamaları istenmiştir. 

Verilerin Analiz Edilmesi ve Yorumlanması 

Elde edilen veriler 2 araştırmacı tarafından öncelikle ayrı ayrı analiz edilmiş sonrasında analiz 

üzerinde ortak görüşe varmak adına birlikte çalışılmıştır. Analiz sırasında önce metaforların 

adlandırılması, tasnifi, kategorilere ayrılması gerçekleştirilmiştir. Bu kategorilere ilişkin 2 ayrı uzman 

görüşüne başvurulmuştur. Veriler bilgisayar ortamına aktarılıp metaforlar üzerinde frekans ve yüzde 

analizleri gerçekleştirilmiştir.  Bu aşamalar aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

1. Metaforların adlandırılması aşamasında öğrencilerin belirtmiş oldukları metaforların 

kodlanması gerçekleştirilmiştir. (Örneğin, gökkuşağı…) 

2. Metaforların tasnif edilmesi aşamasında oluşturulan metaforlar incelenerek ortak 

özelliklerinin belirlenmesine çalışılmıştır. 

3. Kategori geliştirme aşamasında tasnif edilen metaforlar ortak özelliklerine göre 

temalar altında toplanmıştır. 

4. Geçerlik ve güvenirliği sağlama aşamasında araştırma sonuçlarına nasıl ulaşıldığı 

belirtilmiş, tema altında toplanan metaforlara ilişkin 2 uzmandan görüş alınmıştır. 

5. Son olarak veriler bilgisayar ortamına aktarılarak metaforlar üzerinde frekans ve 

yüzde hesaplamaları yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenliği adaylarından elde edilen verilerin içerik analizi 

sürecinde 52 katılımcıdan “birleştirilmiş sınıf” kavramı ile ilgili 41 farklı metafor üretildiği 

belirlenmiştir. Ancak bu metaforların 11’i öğretmen adaylarının formda yeterli açıklama 

yapmamalarından dolayı analiz dışında tutulmuştur. Geçerli formlardan toplanan metaforlar içerik 

analizi ile 5 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler birleştirilmiş sınıflarda zorluklar, öğrencilerin 

farklılıkları, sürecin bilinmezliği, planlı ve detaylı çalışma süreci, dayanışma süreci olarak 

belirlenmiştir. Tablo 1’de ilgili temalar , metaforlar, frekans ve yüzde bilgileri sunulmuştur. 

Tablo 1. Birleştirilmiş Sınıf Kavramına İlişkin Oluşturulan Mataforların Frekansları ve Temalara Göre 

Yüzdelik Dağılımları 

TemaTTema TEMA METAFOR FREKANS YÜZDE 

Birleştirilmiş Sınıflarda 

Zorluklar 

*Hayat 

Dik yokuşa 

Bir demet dikenli gül 

*Dağcı 

El örgüsü kazak 

Freni patlamış arabaya benzer  

Dikenli gül bahçesi 

5 %16.66 
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Öğrencilerin Farklılıkları *Türkiye 

Orman 

*Çokgen 

Kısır 

Aşure(x2) 

Sebze çorbası(x3) 

Bahçe  

Karışık çiçek buketi 

Deniz(x2) 

İnsan vücudu 

*Ülke  

Okyanus 

*Karışık kaset 

Gökkuşağı(x2) 

*Yapboz 

*Evren  

*Afrika 

15 %50 

Sürecin Bilinmezliği Sürpriz Yumurta 

Deniz  

Köklü Ağaç 

3 %10 

Planlı Ve Detaylı Çalışma 

Süreci 

Arı Kovanı 

Turist Grubu 

*Giysi Dolabı 

Trafik Işığı 

Kek 

*Uzun Matematik problemi 

Örgü 

5 %16.66 

Dayanışma Süreci Aile (x2) 2 %6.66 

*Açıklaması net olmayan metaforlar 

 

Aşağıda temalar altına yerleştirilen metaforların bazıları açıklamaları ile birlikte verilmiştir. 

Birleştirilmiş Sınıflarda Zorluklar Metafor Örnekleri ve Açıklamalar 

K29: «Birleştirilmiş sınıf el örgüsü kazağa benzer çünkü iplikleri tek tek birleştirip kazağa 

dönüştürmek için çok çaba gerekir. Birleştirilmiş sınıflarda da öğretmene büyük iş düşer.» 

K36: «Birleştirilmiş sınıf dik yokuşa benzer çünkü çıkışı çok zorlu bir süreçtir. Ama sonunda 

çok güzel bir manzara bizi bekler.» 

Öğrencilerin Farklılıkları Metafor Örnekleri ve Açıklamalar 

K27: «Birleştirilmiş sınıf okyanusa benzer çünkü içinde bin bir türlü farklı özelliklere sahip 

balık vardır tıpkı birleştirilmiş sınıflardaki öğrenciler gibi» 

K18: «Birleştirilmiş sınıf insan vücuduna benzer çünkü her bir organ aynı vücut içinde farklı 

işlev ve özelliklere sahiptir. Her organ tek başına veya diğer organlarla birlikte görevlerini yerine 

getirebilir. Bu birleştirilmiş sınıftaki farklı yaş ve özelliklere sahip öğrencilerin bir arada uyum içinde 

öğrenmesine benzer» 
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Sürecin Bilinmezliği Metafor Örnekleri ve Açıklamalar 

K2: «Birleştirilmiş sınıf köklü bir ağaca benzer çünkü her ne kadar dış tarafında olan dalları, 

çiçekleri, yaprakları görsek de içinde olup biteni ancak yakınına giderek görebiliriz.» 

K40: «Birleştirilmiş sınıf sürpriz yumurtaya benzer çünkü karşımıza ne çıkacağından habersiz 

umutla çalışırız» 

Planlı ve Detaylı Çalışma Süreci Metafor Örnekleri ve Açıklamalar 

K26: «Birleştirilmiş sınıf arı kovanına benzer çünkü hem öğretmenin hem de öğrencilerin bal 

yapmak için çok ve planlı çalışması gerekir.» 

K24: «Birleştirilmiş sınıf turist grubuna benzer çünkü iyi organize edilirse etkin katılımla 

çocuklar çok şey öğrenir. İyi organize edilmezse kaos oluşur.» 

Dayanışma Süreci Metafor Örnekleri ve Açıklamalar 

K19: « Birleştirilmiş sınıf aile gibidir çünkü büyük ve birbirini seven bir ailenin üyeleri birbiri 

için çabalar. Birleştirilmiş sınıflarda da akran desteği çok önemlidir.» 

K10: «Birleştirilmiş sınıf aile gibidir çünkü ailenin içinde de işbölümü vardır. Birleştirilmiş 

sınıflarda da işbölümü vardır. Birlikte çalışarak çok güzel işler ortaya çıkarırlar.» 

SONUÇLAR 

Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıflara ilişkin birleştirilmiş 

sınıflarda zorluklar, öğrencilerin farklılıkları, sürecin bilinmezliği, planlı ve detaylı çalışma süreci, 

dayanışma süreci olarak ifade edilen 5 kategori altında toplanan 41 metafor oluşturdukları 

görülmektedir. Bu metaforlardan 11 tanesi öğretmen adaylarının formları tam doldurmamaları 

sebebiyle değerlendirilememiştir. 30 metafor analize dahil edilebilmiştir. Oluşturulan metaforlara ve 

açıklamalara bakıldığında öğretmen adaylarının metaforik algılarının alan yazında yer bulan ve giriş 

bölümünde değindiğimiz çalışmaların pek çoğundaki gibi birleştirilmiş sınıfların hem avantajlarını 

hem de dezavantajlarını vurgular nitelikte olduğu görülmektedir. 
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ÖZET 

Latin harflerinin kabulü Atatürk’ün yapmış olduğu inkılapların en önemlilerindendir. O bu önemli 

değişikliği gerçekleştirmek için diğer temel ve öncelikli inkılapların yapılmasının gerekli olduğu düşüncesinde 

idi.  

Aslında Atatürk daha geçliğinden itibaren Arap harflerinden Latin harflerine geçişi değişik ortamlarda 

savuna gelmiştir. Cumhuriyetten önceki dönemde değişik zaman ve mekânlarda yakın arkadaşlarına ileride Arap 

harflerinin yerine Latin harflerinin kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Atatürk, bu düşüncesini resmi 

ortamlarda dile getirmemeye özen göstermiştir.  

Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’de Latin harfleri meselesi zaman zaman gündeme gelmiş ve 

hararetli tartışmalar yapılmıştır. 1924-1926 tarihleri arasında, harflerin değiştirilmesine karşı çıkanların 

çoğunlukta olması dikkat çekicidir. Fakat 1926’dan sonra yapılan yayınlarda Latin harflerinin kabul edilmesi 

düşüncesini savunanların sayısının arttığı görülmektedir. 1927 yılı sonlarına gelindiğinde ise Latin harflerine 

karşı çıkan yayınların iyice azaldığı gözlenmektedir.  

Mustafa Kemal Atatürk bütün bu tartışmaları yakından takip etmiş, ancak resmi bir görüş ortaya 

koymamıştır. 1928 yılı İlkbaharında Latin harflerinin Türkçeye uyarlanması için çalışmalar başlar ve bazı 

komisyonlar kurulur. Komisyonların çalışmalarını tamamlamasından sonra Atatürk ilk defa İstanbul’da 

Sarayburnu’nda Latin harflerine geçileceğini ilan eder. Bundan sonra da Türkiye’de büyük bir seferberlik başlar. 

Başta Atatürk olmak üzere Başbakan, TBMM Başkanı, bakanlar, milletvekilleri ülkenin birçok yerine dağılarak 

Latin harflerini halka öğretmeye başladılar. Atatürk bu amaçla Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Gelibolu, Sinop, 

Samsun, Amasya, Tokat, Sivas ve Kayseri’ye giderek bizzat halka Latin harflerini tanıtmaya ve öğretmeye 

çalışmıştır.  

Bunun yanı sıra resmi ve özel kurumlar da düzenledikleri kurslarla Latin harflerini mensuplarına 

öğretme yoluna gitmiştir.  

1 Kasım 1928’de TBMM tarafından kabul edilen Latin harfleri hakkındaki kanunun çıkarılmasında ve 

uygulanmasında Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün tutumu ve kararlılığı önemli rol oynamıştır. O’nun bu 

tavrı Harf İnkılabı’nın gerçekleşmesinde belirleyici rol oynamıştır. 

Anahtar Kelimeler : Mustafa Kemal Atatürk, Harf İnkılabı, Latin, Arap, Alfabe, Cumhuriyet 

Atatürk and the Alphabet Revolution 

ABSTRACT 

The adoption of the Latin letters is one of the most important reforms of Atatürk. He was of the opinion 

that other fundamental and priority reforms were necessary to realize this important change.  

As a matter of fact, Atatürk has been advocating the transition from Arabic letters to Latin letters in 

different environments. Atatürk, who stated to his close friends in different times and places before the republic 

that Latin letters should be accepted instead of Arabic letters, has taken care not to express this idea in official 

settings. 
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After the proclamation of the Republic have been raised from time to time issue in Turkey, Latin letters 

and heated arguments have been made. It is noteworthy that between 1924 and 1926, the majority of those who 

opposed the replacement of letters. However, after 1926, the number of those who advocated the adoption of 

Latin letters increased in publications. By the end of 1927, it was observed that the publications which opposed 

the Latin letters had decreased.  

Mustafa Kemal Atatürk followed all these discussions closely, but did not form an official opinion. In 

the spring of 1928, studies began for the adaptation of Latin letters into Turkish and some commissions were 

established. After the commissions were completed, Atatürk for the first time in Istanbul, Sarayburnu, Latin 

letters will be announced. Thereafter begins a major campaign in Turkey. The Prime Minister, especially 

Atatürk, President of the Grand National Assembly, ministers and deputies started to teach Latin letters to the 

public. For this purpose, Atatürk went to Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Gallipoli, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, 

Sivas and Kayseri and tried to introduce and teach Latin letters to the public.  

In addition, the public and private institutions have organized courses to teach Latin letters to their 

members. 

In the adoption and implementation of the law on Latin letters adopted by the Turkish Grand National 

Assembly on 1 November 1928, the attitude and determination of the “head teacher” (Başöğretmen) Mustafa 

Kemal Atatürk played an important role. His attitude played a decisive role in the realization of the Alphabet 

Revolution. 

Key Words: Mustafa Kemal Atatürk, Alphabet Revolution, Latin, Arabic, Alphabet, Republic 

 

GİRİŞ 

Latin harflerinim kabulü Atatürk’ün yapmış olduğu inkılapların en önemlilerindendir. O bu 

önemli değişikliği gerçekleştirmek için diğer temel ve öncelikli inkılapların yapılmasının gerekli 

olduğu düşüncesinde idi.      

Aslında Atatürk daha gençliğinden itibaren Arap harflerinden Latin harflerine geçişi değişik 

ortamlarda savunagelmiştir. İlk olarak daha II. Meşrutiyet’ten önce (1907) Bulgar Türkoloğu 

Manalof’a konuyu açan Atatürk, ileride eline güç geçtiğinde yapacağı yenilikleri sıralarken, Latin 

harflerine geçileceğinden de bahsetmişti. (Özerdim, 50. Yıl Sergisi, 1979) Cumhuriyetten önceki 

dönemde değişik zaman ve mekânlarda yakın arkadaşlarına, ileride Arap harflerinin yerine Latin 

harflerinin kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Atatürk, bu düşüncesini resmi ortamlarda dile 

getirmemeye özen göstermiştir.  

1919 yılının 7 Ağustos’unda, iki hafta süren Erzurum Kongresi çok önemli kararlar alarak 

sona ermişti. Kongrede Temsil Heyeti Başkanı seçilen Mustafa Kemal Paşa 7-8 Temmuz gecesi, 

yanında bulunan Mazhar Müfit Kansu’ya, zaferden sonra neleri yapacaklarını anlatırken beşinci 

madde olarak Latin harflerinin kabul edileceğini ifade etmiştir. Atatürk bu konuşma esnasında birinci 

olarak, Cumhuriyetin ilan edileceğini, ikinci olarak Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince 

gereken muamelenin yapılacağını, üçüncü olarak tesettürün kalkacağını ve dördüncü olarak da fesin 

kalkacağını, şapka giyileceğini belirtmişti. (Kansu, 1986/I, 131). Atatürk 1919’da, ileride Latin 

harflerine geçileceğini sadece yanında bulunan güvenilir insanlara ifade etmeye dikkat etmiş, 

Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar bu görüşünü her ortamda dile getirmemiştir. 
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Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasının sonra 12 Eylül 1922’de gazetecilerden Hüseyin 

Cahit (Yalçın), Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Ahmet Emin (Yalman) ve Ebuzziya Velid ile bir araya 

gelen Atatürk, Hüseyin Cahit’in “Niçin Latin yazısını almıyoruz” sorusuna “Zamanı daha 

gelmemiştir” cevabını vermişti (Şentürk, 2012, 30).   

Cumhuriyet Döneminde Latin Harfleri Tartışmaları 

Türkiye’de alfabe tartışmaları 1860’lı yıllardan itibaren başlamıştır. İlk başlarda Arap 

harflerinin ıslahı konusu daha çok tartışılırken, zamanla Arap harflerinin yerine Latin harflerinin 

alınması görüşü de dile getirilmeye başlanmıştır. Özellikle II. Meşrutiyet döneminde Latin harflerinin 

kabul edilmesi gerektiği hakkında birçok aydın (Hüseyin Cahit, Abdullah Cevdet, Celal Nuri vd.) 

düşüncelerini açıkça ortaya koymuştur (Bkz; Erat, 1991). 

Cumhuriyet döneminde Latin harfleri meselesi 1923 yılından itibaren yeniden gündeme 

gelmiş ve tartışılmaya başlanmıştır.  

Bu dönemde Latin harfleri meselesi, ilk defa 17 Şubat 1923'te İzmir'de toplanan İktisat 

Kongresi'nde karşımıza çıkmaktadır. Kongreye katılan bir işçinin "Latin Harflerinin Kabulü" 

konusundaki teklifini Kongre Başkanı Kâzım Karabekir Paşa tepki ile karşılamış ve genel toplantıda 

bu teklifi okutmamıştır. Daha sonra basına verdiği demeçte Kâzım Karabekir Paşa, çeşitli nedenlerden 

dolayı Latin harflerine karşı çıktığını ayrıntılı bir şekilde dile getirmiştir.  

Kâzım Karabekir Paşa'nın basına verdiği bu demecinden sonra Kılıçzade Hakkı, İçtihat'ta 

O’na cevap vermiş ve Kâzım Karabekir Paşa'nın ileri sürdüğü neden ve endişelerin yersiz olduğunu, 

Latin harflerinin bir an önce kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.  

Bir yıl önce Atatürk’e Latin harflerine niçin geçilmediğini soran Hüseyin Cahit de bu 

tartışmaya katılmıştır. Latin harfleri aleyhine ortaya atılan fikirlerin mantıktan ziyade hisse 

dayandığını, Arap harflerini kullanmak için hiçbir dînî mecburiyetin bulunmadığını ve milli harfler 

olmadığını belirten Hüseyin Cahit, memleketi kurtarmak için en lüzumlu tedbirlerden birisinin de 

harfleri değiştirmek olduğunu ileri sürmüştür.    

24 Şubat 1924 tarihinde İzmir Milletvekili Şükrü Saraçoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi 

görüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaparak, eğitim için çok para 

harcandığını, büyük fedakârlıklarda bulunulduğunu, fakat halkın yine de okuma-yazma bilmediğini 

dile getirmiş ve yegâne kabahati harflerde bularak konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne 

düşündüğünü sormuştur. 

Şükrü Saraçoğlu'nun alfabe meselesini bu şekilde Meclis kürsüsünden dile getirmesi basında 

geniş yankı yapmıştır. Hüseyin Cahit, teklifi olumlu karşılayarak, Latin harflerinin kabul edilmesinin 

ülke için kurtuluş yolu olacağını belirtmiştir.   

Cenab Şehabeddin de Servet-i Fünûn dergisindeki yazısıyla bu tartışmalara katılarak, imla ve 

kıraat meselelerinin Latin harflerinin kabulüyle ortadan kalkacağını ileri sürmüştür. 
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Buna mukabil bu dönemde Resimli Gazete, Tevhid-i Efkâr, İkdam ve Akşam gazetelerinin 

Latin harfleri aleyhindeki yayınlarını görmek de mümkündür. Bu bağlamda, İbrahim Alaaddin 

(Gövsa), Resimli Gazete'de, Hüseyin Cahit'in Latin harfleri lehindeki görüşlerine cevap oluşturan bir 

yazı kaleme almıştır. Aynı gazetede Ahmet Hikmet Müftüoğlu da, Latin yazısını almanın "akla, 

mantığa sığmayan çocukça bir tedbir" olduğunu ileri sürmüştür. 

Bu arada Milli Eğitim Bakanı Vasıf (Çınar) Bey, 1924 yılı içinde öğretmenlerin Latin harfleri 

karşısındaki tavrını ortaya çıkarmak için bir anket yaptırmıştır. Anket sonucunda, öğretmenlerin % 

96'sının Latin harflerine karşı olduğu ortaya çıkmıştır (Başgöz-Wilson, 1973, 116).    

1925 yılına gelindiğinde ise harf tartışmalarının basında biraz azaldığı dikkat çekmektedir. Bu 

yılın Şubat ayında Şükrü Saraçoğlu, Milli Eğitim Bakanı'dır. Bir yıl önce Arap harflerine karşı açıkça 

konuşan Saraçoğlu, bu defa tartışmalara taraf olmayacağını Meclis kürsüsünden ilan etmektedir 

(Levent, 1960, 396). 

1926 yılında Latin harflerinin kabulü meselesi yeniden hararetli bir şekilde tartışılmaya 

başlanmıştır. Bu arada Akşam gazetesinin 28 Mart 1926’da, Latin harfleri hakkında yaptığı ankete 

katılan aydınların büyük bir kısmı, harflerin değiştirilip Latin harflerinin kabulüne karşı olduklarını 

ifade etmişlerdir. Bu dönemde Fuat Köprülü, Avni Başman ve A.Zeki Velidi (Togan) gibi bazı 

aydınların, Latin harfleri aleyhinde görüş ileri sürdükleri görülmektedir. 

1926 yılı Latin harfleri tartışmalarının en yoğun dönemine rastlamaktadır. Bu dönemde Latin 

harfleri taraftarları yavaş yavaş üstünlüğü ele geçirmeye başlamışlardır. Bu yıl içinde çıkan aleyhte 

yazılar zamanla azalmaya başlamış, Latin harflerini savunanlar yeni harflerin Türkçe'ye nasıl 

uygulanacağı hakkında projeler üretmeye başlamışlardır. 

1927 yılı sonlarıyla 1928 yılının ilk yarısı, Latin harflerinin Türkçe'ye uygulanması yolunda 

önemli bir dönemi oluşturmaktadır. Çünkü, bu dönemde Latin harfleri aleyhindeki yayınlar büyük 

ölçüde azalmış, artık üstünlük Latin harfleri taraftarlarına geçmiştir. Bu arada Latin harflerinin 

Türkçe'ye nasıl uygulanacağı hakkında basında birçok yayın göze çarpmaktadır.   

Harf İnkılâbı (1928) 

1923’ten beri Cumhurbaşkanı olan ve devletin yapısında birçok değişikliğin olmasını sağlayan 

Atatürk, hâlâ harf tartışmasında resmi bir açıklama yapmamıştır. Fakat 1928 yılı ile birlikte konu 

resmi makamlar tarafından ele alınmaya başlamıştır. 1928 İlkbaharında basında yoğunlaşan Latin 

harfleri tartışmalarına Meclis ve hükümet de olumlu yaklaşmıştır. 20 Mayıs 1928'de Başbakanlığın 

Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiği emir gereğince, Haziran ayı ortalarında Türkçe'nin Latin harfleri ile 

yazılması işini düzenlemek amacıyla Bakanlığın bünyesinde resmen bir Dil Encümeni kurulmuştur 

(Şimşir, 1992, 88). Dil Encümeni aylar süren çalışmasını bir rapor haline getirerek Cumhurbaşkanı 

Atatürk'e takdim etmiştir. 

Bu arada Atatürk, Latin harflerine geçileceğinin ilk haberini 9 Ağustos 1928 günü akşamı 

İstanbul'da Gülhane Parkı'ndaki toplantıda vermiştir (Ülkütaşır, 1991, 78). Atatürk'ün burada verdiği 

nutuk, Latin harflerinin kabulü yolunda bir dönem noktasını teşkil etmektedir. Artık Latin harflerine 

geçilmesi gerektiği, devletin en yüksek makamı tarafından dile getiriliyordu. Atatürk'ün bu konuşması 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1506 

basında geniş yankı yapmıştır. Bu konuşmanın ardından Latin harflerinin kabulü ve Türkçe'ye nasıl 

tatbik edileceği hakkındaki yazılar artmış ve o tarihten sonra Türkiye'de tam bir "Harf Seferberliği" 

başlamıştır. 

Atatürk bu seferberliğe bizzat katkıda bulunmak için hemen yurt gezilerine başlamıştır. İlk 

önce Tekirdağ, Bursa ve Çanakkale ve Gelibolu’ya (Erat, 2010, 113-115; Atabay, 2019, 218-225) 

daha sonra da Sinop, Amasya, Tokat, Sivas ve Kayseri'ye giden Atatürk, gittiği her yerde devlet 

memurlarının Latin harfleriyle okuma-yazma öğrenip öğrenmediğini imtihan etmiş ve halka bu yeni 

harfleri tanıttırmıştır (Şimşir, 1992, 185-195). 

Atatürk'ün yanısıra dönemin Başbakanı İsmet İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Kâzım Özalp ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri de, halka yeni harflerin öğretilmesinde büyük 

çaba göstermişlerdir. 

Devlet erkânının bu yoğun çalışmasına basın da tam destek vermiştir. Gazete ve dergilerin 

sayfalarında Türkiye'nin her yerinde yeni harfleri öğretmek için açılan kursların haberlerini görmek ve 

Latin harflerini öven, niçin bu harflerin alınması gerektiğini belirten yazılara sıkça rastlamak 

mümkündür. Bu hazırlıklardan sonra, 11 maddeden oluşan "Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki 

Hakkındaki Kanun", Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilmiş ve 3 

Kasım'da da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (Erat, 2018, 256-259). 

11 Kasım’da Latin esasına dayanan yeni yazıyı geniş halk kitlelerine yaymak için açılacak 

olan Millet Mekteplerinin Talimatnamesi, Bakanlar Kurulu’nda kabul edildi. 1 Ocak 1929’da da 

yurdun birçok yerinde Millet Mektepleri açılmaya başlandı (İlgürel, 1981, 25-35; Yüceer, 2002, 13-

32). 

Millet Mektepleri, ilk zamanlarda heyecanla ve büyük ideallerle açılmıştı. “On-onbeş yılda 

Türkiye’de okuma-yazma bilmeyen bir tek vatandaş kalmayacak” denmişti. Fakat, başlangıçtaki o 

heyecan ve istek yıllar geçtikçe sönmeye başladı. Mektepler sekiz yıl sonra kendiliğinden ortadan 

kalktı. Bu süre boyunca Millet Mekteplerinde yaklaşık 1.200.000 yurttaş yeni harflerle okuma-yazma 

öğrendi (Şimşir, 1992, 243). 

Harf İnkılâbı’ndan sonra Millet Mekteplerinin açılması ve diğer çalışmalar sonucunda ülkede 

okuma-yazma bilenlerin sayısı hızla çoğaldı. 1927 nüfus Sayımına göre, okuma-yazma bilenlerin 

sayısı yaklaşık 1.000.000 iken (% 10.7), bu rakam 1935’te 2.500.000’a (% 19.9) çıkmıştır.  

Harf İnkılâbı, basın-yayın hayatını olumlu yönde etkilemiştir. 1928’den önce basılan kitapların 

sayısı ile devrimden sonra basılanların sayısı karşılaştırıldığında arada büyük bir fark olduğu 

gözlenmektedir. Ancak, ilk yıllarda gazete ve dergiler zor bir dönem geçirmiştir. Bu yüzden devlet 

basına maddi yardımda bulunmak zorunda kalmıştır. 

Harf İnkılâbı, Atatürk inkılâpları içinde ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü bu devrim ile 

Batılılaşma yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Bu nedenle “harf devrimi ideolojik ve kültürel bir 

devrimdir”. İnkılâbın sebebini Burhan Asaf 1931’de yazdığı bir yazıda şöyle açıklamıştır:  
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“Bu inkılâpla Gazi, (yeni) yetişen neslin geriye dönüş yolunu kesmiştir. Yetişen nesil, 

yazılmışın tesirinden kurtulacak, (yeni) yazılanın ve yazılacağın tesirine girecektir”. 

Başbakan İsmet İnönü de devrimden sonraki durumu şu ifadelerle özetlemiştir:  

“Harf inkılâbının bizde tesiri ve büyük faydası, kültür değişmesini kolaylaştırmasıdır. İster 

istemez Arap kültüründen koptuk. Arap kültürünün ve Arap dilinin tesiri hakkında yeni nesiller bizim 

kadar fikir edinemezler”. 

Ancak İsmet İnönü’nün de belirttiği bu kopukluk, bazı tedbirler alınsaydı olmayabilirdi 

(Kafesoğlu-Saray, 1988, 51). Gerçekten de 1928’den sonra yetişen nesiller ile geçmiş arasındaki bağın 

kopmaması için eski eserlerin hiç olmazsa önemlilerinin Latin harfleriyle yayınlanması büyük bir 

boşluğu doldururdu. Bu ihtiyaç günümüzde artmış olsa ki, bazı yayınevleri 1928 yılından önce 

basılmış olan birçok eseri Latin harfleri ile yayınlamaya başlamıştır. (Erat, 2013, 313-314) 

Atatürk’ün Harf İnkılâbı’ndaki Rolüne Batı Dünyasının Bakışı 

Türkiye’de harf değişikliği 1860’lı yıllardan itibaren tartışılan bir iken Cumhuriyet döneminde 

1928 yılın sonlarında bu konu Atatürk’ün iradesi ile yürürlüğe konmuştur. Çünkü harf değişikliği 

radikal bir karar olduğu için bu değişikliğin karşısında olan birçok aydın görüş ortaya koyabilmişti. 

Fakat 1928 yılının sonunda bu değişikliğe karşı çıkan aydınlar artık bu görüşlerini değiştirmeye 

başlamışlar veya karşı görüş ortaya koymamışlardır. Onların önemli bir kısmı da Latin harfleri 

taraftarlarının yanına geçmiş ve “Harf Seferberliği”ne katılmıştır. 

Türkiye’de Atatürk’ün yoğun çabalarıyla yapılan bu harf değişikliği batı basınında büyük etki 

meydana getirmişti. Gazeteler günlerce Türkiye’deki bu büyük ve köklü kültürel değişikliği ele almış 

ve övgüler yağdırmıştır. Mesela Paris’te çıkan Ekselsiyor gazetesi konu ile ilgili olarak şunları 

yazmıştır: 

“Türkiye günden güne yenileşmektedir. Gazi, Türkiye’de Harem’i ilga ile fesi çıkarttıktan 

sonra, şimdi de Türk dilinin ıslahı için uğraşmaktadır. 

“Müşarünileyh (Atatürk), bir kalem darbesiyle eski elifbayı ilga ile onun yerine –Latin 

esasından alınan- yeni Türk harflerini ikame etmiştir. Bu suretle yeni Türkiye, Avrupa’ya yaklaşmak 

yolunda kat’i bir adım daha atmış oluyor. 

Türkiye yüce menfaatleri namına bu hususta da ıslahat (reform) yapmak lazım geliyordu. 

Gazi, buna himmet etmiştir”. 

Hâkimiyeti Milliye gazetesi harf seferberliği esnasındaki çalışmaları anlatırken, İngiliz Times 

gazetesinin şunları yazdığını belirtmiştir: “Taymis (Times) gazetesi, yeni harflerimizin kabulü üzerine 

yayımladığı bir baş makalede; Bu adım ile yüzyıllardan beri Batılılar tarafından ayrı kalmış bir millet 

sayılan Türkler, Batıya her zamanından ziyade yaklaşmış oluyorlar. Bu devrim Türk halkının 

mukadderatını kendisine emanet ettiği harikulade Reisi’ne (Atatürk’e) yakışan büyük bir devrimdir” 

(Ülkütaşır, 1991, 124-128). 
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 Bu arada Fransa’nın Ankara Büyükelçisi M. de Chambrun’ün Fransa Dışişleri Bakanı M. de 

Briand’a 2 Kasım 1928’de yazmış olduğu mektuptaki şu ifadeler de Atatürk’ün inkılaptaki rolünü 

gözler önüne sermektedir:  

“Millet Meclisi, çalışmalarına başlarken, Mustafa Kemal’in öncülük ettiği Alfabe devrimini 

büyük bir çoğunlukla kabul etti.  

Bu devrimin Mustafa Kemal’in kişisel yapıtı olduğuna evvelce değinmiştim. O sadece 

Alfabenin harflerini seçmekle kalmamış, aynı zamanda kabul ettirmek için en uygun anı da çok iyi bir 

şekilde saptamıştır. 

Doğal olarak Alfabe değişikliği yeniden bir sözlük hazırlanmasını gerektirir ki halen bu 

konuda inceleme yapılmaktadır.  Bu işle görevli komisyon üyeleri, Türk dilini Arapça ve Farsça 

sözcüklerden temizleyerek yerlerine Fransızca terimler koymakta olduklarını belirttiler. Nitekim 

İçişleri Bakanı biraz abartıyla da olsa bana: ‘Geleceğin Türkçesindeki sözcüklerin yarısını Fransızca 

sözcükler oluşturacak’ demiştir”. 

Fransız L’illustration’un da 13 Ekim 1928 tarihli nüshasında özetle şu ifadeler dikkat 

çekmektedir:  

“Bu devrim (Harf değişikliği) Mustafa Kemal’in öncülüğüyle yapılanların belki de en 

olağanüstü olanıdır. Gazi Latin alfabesinin kabulünün sağlayacağı kolaylıklara ulusunu birkaç hafta 

içinde inandırmayı başarmış bulunmaktadır” (İğdemir-Özerdim, 50. Yıl Sergisi). 

Batılı gazeteci ve diplomatların da belirttiği gibi, 1 Kasım 1928’de kabul edilen Latin harfleri 

hakkındaki kanunun çıkarılmasında ve uygulanmasında, “Başöğretmen” Atatürk’ün tutumu ve 

kararlılığı önemli bir etken olmuştur. O’nun bu tavrı Harf İnkılabı’nın gerçekleşmesinde belirleyici rol 

oynamıştır.  
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ÖZET 

Celal Nuri, Osmanlı döneminden itibaren Arap harflerinin Türkçeyi ifade etmeye yetersiz olduğunu, bu 

harflerin değiştirilerek yerine Latin harflerinin kabul edilmesi gerektiğini savunan aydınlardan birisidir. Celal 

Nuri, bu konudaki görüşlerini çeşitli gazete ve dergi sayfalarında açık bir şekilde dile getirmekten çekinmemiştir. 

Celal Nuri’ye göre, Arap harfleri ile yazılan kelimeleri halk kolaylıkla öğrenememekte, özellikle okula giden 

öğrenciler okuma-yazma öğrenmek için uzun bir zaman harcamaktadırlar. Harflerin yetersizliği ve zorluğundan 

dolayı ülkenin ilerlemesi de mümkün olmamaktadır. Bu nedenle Arap harfleri değiştirilerek yerine Latin harfleri 

kabul edilmelidir. O’na göre Latin harfleri, Türkçeyi ifade etmek ve yazmak için çok uygundur. Latin harfleri 

esasına dayalı alfabeyi öğrenmek çok kolaydır. Latin harfleri kabul edilirse bütün ülke sathında kısa zamanda 

büyük bir ilerleme kaydetmek mümkün olacaktır. 

Celal Nuri (İleri), bu düşüncelerini 1923’te Cumhuriyetin ilanından sonra da hararetli bir şekilde basın-

yayın yoluyla dile getirmeye devam etmiştir. 1928 yılında Latin harflerinin kabul edilmesi yolundaki çalışmalar 

hız kazanınca, bazı gazetelerde Latin harflerinin Türkçeye nasıl tatbik edilebileceği hakkında çeşitli yazılar 

kaleme almış, Arap harflerinin kaldırılarak Latin harflerine geçilmesi sürecine katkıda bulunmuştur.     

Anahtar Kelimeler: Celâl Nuri, Harf İnkılabı, Arap, Latin, Alfabe, Osmanlı, Cumhuriyet 

Celal Nuri’s Thoughts on the Turkish Alphabet Revolution 

ABSTRACT 

Celal Nuri is one of the intellectuals who argued that since the Ottoman period, the Arabic letters were 

insufficient to express Turkish and the Latin letters should be accepted instead of these letters. Celal Nuri did not 

hesitate to express his views on this issue clearly in various newspapers and magazines. According to Celal Nuri, 

the public cannot easily learn the words written in Arabic letters, especially the students who go to school spend 

a long time learning to read and write. The country's progress is not possible due to the inadequacy and difficulty 

of letters. Therefore, Arabic letters should be changed and Latin letters should be accepted instead. According to 

him, Latin letters are very suitable for expressing and writing Turkish. The alphabet based on Latin letters is very 

easy to learn. If the Latin letters are accepted, it will be possible to make great progress on the whole country in a 

short time. 

Celal Nuri (İleri) continued to express his thoughts fervently through the press after the proclamation of 

the Republic in 1923. When the work on the adoption of Latin letters gained momentum in 1928, he wrote 

several articles on how Latin letters could be applied to Turkish in some newspapers, he contributed to the 

process of removing Arabic letters from Latin letters.  

Keywords: Celâl Nuri, Letter (Alphabet) Revolution, Arabic, Latin, Alphabet, Ottoman, Republic 
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GİRİŞ 

Celal Nuri1, II. Meşrutiyet döneminde Abdullah Cevdet, Kılıçzade Hakkı ile birlikte 

batılılaşmayı, Latin harflerine geçmeyi savunan bir Türk aydınıdır. Cumhuriyet döneminin de önde 

gelen batıcı düşünce adamlarındandır (Ülken, 1992, 399). Bu konulardaki düşüncelerini dönemin 

gazete ve dergilerinde dile getirmiş, bazı eserler de ortaya koymuştur. Cumhuriyet döneminde 

özellikle 30 Kasım 1921’den itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmesiyle devrimler ile ilgili 

düşüncelerini meclis kürsüsünden dile getirmiş, önemli görevler üstlenmiştir. 10 Şubat 1922’de 

Kanun-ı Esasî Encümeni Reisliği’ne seçilen Celal Nuri, bu görevi esnasında yaptığı çalışmalarla 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda önemli bir rol almıştır. Çünkü Anayasa’da gerekli 

değişikliği yaparak, onu Cumhuriyet’in ilanını mümkün kılacak duruma getiren çalışmayı bu Encümen 

yapmıştır.  

Celal Nuri, diğer taraftan Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı ve Halifeliğin 

kaldırılması gibi önemli kararların alındığı Meclis oturumlarında hazır bulunmuş ve önemli katkılar 

sağlamıştır. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen özellikle hukuk ve harf devrimlerinde yol 

gösterici fikirleri önemli olmuştur (Celal Nuri, 2000, 7). 

Celal Nuri, Türklerin Asyalılıktan çıkarak geri kalmışlıktan kurtulması için, “asrî” (çağdaş) bir 

devlet konumuna gelmesi için batılı düşünce tarzını alması gerektiğini savunmaktadır. O’na göre batılı 

düşünce tarzını almanın en uygun yolu, bilim ve sanat değeri taşıyan eserlerin tercüme edilmesidir. 

Avrupa’nın düşünce ve edebiyat tarihinde ölümsüz bir konuma sahip olan eserlerin Türkçe’ye 

kazandırılması, Türklerin “hayat”ı kavramalarını değiştireceği gibi, dünyaya daha geniş bir açıdan 

bakmalarını da sağlayacaktır (Celal Nuri, 2000, 14). 

Türk milletini geri bırakan bütün engellerin Cumhuriyet’in ilanıyla ortadan kaldırıldığın ve 

meydanın temizlendiğini kaydeden Celal Nuri, Türk milletinin yeni “bina”sını bu meydanda 

yükselteceğini, Türk ırkının dünyaya “kemâlini” burada göstereceğine inandığını belirtmektedir (Celal 

Nuri, 2000, 20). 

  

                                                            
1 Celal Nuri 1877’de Gelibolu’da doğdu. 1939’da İstanbul’da öldü. Galatasaray ve Hukuk Mektebi’ni bitirdi. 

Fransızca ve İngilizce’yi iyi bilmesi sayesinde Avrupa ülkelerinde geniş araştırmalar yaptı ve zengin bir düşünce 

hayatına sahip oldu. Son Osmanlı Meclisi’nde Gelibolu Mebusu olarak görev aldı. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin 1-5. Dönemlerinde de milletvekili olarak önemli hizmetler yaptı. Mecliste birçok hukuki görevler 

üstlendi. Birçok gazete ve dergilerde üç bin kadar makalesi yayınlandı. Önemli eserleri şunlardır: Tarih-i 

İstikbal, Türkçemiz, Türkleri Yükseltelim, Türk İnkılâbı, Tarih-i Tedenniyat-ı Osmaniye, Havâic-i Kanuniyemiz 

(Kanuni İhtiyaçlarımız), Kadınlarımız, Hâtemül-Enbiya (Son Peygamber), İttihâd-ı İslâm. Süleyman Hayri 

Bolay, (2002 ). “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Düşünce Tarihi”, Türkler, C. 14, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 

s. 542; “Celal Nuri İleri”, (1972). Türk Ansiklopedisi, C. XX, Ankara, s. 73. H.Z. Ülken de Celal Nuri’nin ölüm 

tarihini 1939 vermekle birlikte, doğum tarihini 1870 olarak belirtmektedir. Bkz; Hilmi Ziya Ülken, (1992). 

Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, s. 399. Celal Nuri’nin çıkardığı ve başyazarlığını yaptığı Âti ve 

İleri gazeteleri üzerine doktora çalışması yapmış olan R. Duymaz ise, Celal Nuri’nin doğum tarihinin 1882, ölüm 

tarihinin de 1938 olduğunu kaydetmektedir. bkz; Celal Nuri İleri, 2000, Türk İnkılabı, Haz., Recep Duymaz, 

İstanbul, s. 9.    
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II. Meşrutiyet Döneminde Arap ve Latin Harfleri Hakkındaki Düşünceleri
2
 

II. Meşrutiyet dönemi Türk düşünce hayatı zengin bir dönem olma özelliğini taşımaktadır. Bu 

dönemde aydınların tartıştığı konulara baktığımızda şunları görmek mümkündür; Batılılaşma, 

Halifelik-Saltanat’ın durumu, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Meali, tesettür meselesi, kadınların sosyal 

hayattaki yeri, harf meselesi vb. Bu dönemde Arap harflerinin Türkçe’yi ifade etmeye yeterli 

olmadığı, harflerin üzerine bazı işaretlerin konularak bu sorunun halledilemeyeceği, en doğru, en 

uygun yolun bu harflerin yerine Latin harflerinin kabul edilmesinin olacağını savunan birçok aydın 

vardır. Abdullah Cevdet (Hanioğlu, 1981), Hüseyin Cahit (Bengi, 2000, 33-35), Kılıçzade Hakkı 

(Hakkı, 1328, 1226-8)  gibi aydınların yanısıra bu konu üzerinde en çok duranlardın birisi de Celal 

Nuri olmuştur.  

Celâl Nuri’ye göre, Türk milleti diğer sahalarda olduğu gibi dil konusunda da büyük bir 

ilerleme gösterememiştir. O’na göre, dilin ve edebiyatın ilerlemesine ihtiyaç vardır ve bu sahalarda 

ilerleme kaydedilmedikçe devlet ve millet olarak asla bir adım bile ileri atılamaz. 

Celâl Nuri’ye göre, Arap harfleri “berbattır”. Bu harflerle bir iş görülememektedir. Harfler, 

aynı zamanda yetersizdir. Celâl Nuri, Arap harfleri ile yazılan kelimeleri halkın kolaylıkla 

öğrenemediğini ve harflerin tabii olmadığını kaydederek, bu durumun ilerlemeye büyük bir engel 

oluşturduğunu belirtmektedir. Bu harflerin halkta öğrenme ve aydınlanma isteğini söndürdüğünü de 

ileri süren Celâl Nuri, bu yüzden harflerin ıslâhı gibi boş, manasız tedbirlere başvurulacağına, bir an 

önce, büyük bir cesaretle Latin Harflerinin kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadır (Celal Nuri, 

1331, 183; Ergin, 1977, 1752).  

O’na göre, harflerin ıslahı veya bazı şekillerinin değiştirilmesi fikri, dili bir derece bozmaktan 

başka bir mana ifade etmez. Harfler de diller gibi “teşkil ve terkip” edilmez, “teşekkül ve terekküp” 

eder. Latin harflerinin kaynağının Fenike yazısı olduğunu ifade eden Celal Nuri, Arap harflerinin 

Türkçe’ye uymadığının aşikâr bir şey olduğunu belirtmektedir. O’na göre, bir okuyucu Arapça ve 

Farsça kelimeleri görür görmez, anlar, yoksa okumak heceleri, harfleri birer birer izhar etmek suretiyle 

değil. Türk dili bu kadar Arap nüfuzu altında kalmakla beraber, yine mahiyetini korumaktadır. Birçok 

sebepten dolayı Arap harfleri Türk dilinin yapısına uygun değildir (Celal Nuri, 1330, 115-116).  

O’na göre, Arap harflerini değiştirmek gerekirse, ancak doğal ve mevcut olan Latin harfleri 

gibi harfleri kabul etmek gerekir. ‘Arap harflerinin iyileştirilmesi ve kısmen değiştirilmesi için 

çalışanların ortaya koydukları şekiller kabul edilirse, herkesin kolaylıkla ve az bir zamanda okur-yazar 

olacağı’ iddiasının geçersizliği üzerinde duran Celâl Nuri, şu gerekçeyi ileri sürmektedir: Asıl mesele 

dilde kullanılan harflerin şekillerinde değildir: Esas sorun şekillerin söylenişinde değil, bilmekte, 

ezberlemektedir. Bu sebepten dolayıdır ki, İspanyolca okuma öğrenme tarzı çok kolay bir dil olmasına 

rağmen İspanyollar, en çok okur-yazar millet olamamışlardır. Fakat durumun aksine olarak okuma 

tarzı en zor olan İngilizce’yi konuşanlar, dünyanın en önde gelen milleti veya en birinci milletleri 

arasında yer almaktadırlar (Celal Nuri, 1330, 116-117). 

                                                            
2 Bu kısım (Osmanlı Dönemi) hazırlanırken,  (Türk Basınında Alfabe Meselesi 1862-1918, İ.Ü., 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 

1991) başlıklı Yüksek Lisans tezimizden önemli ölçüde yararlanılmıştır. 
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Celâl Nuri’ye göre, Arap harflerinin ıslâh ve tadili için on sene çalışılsa bile, bu yolda 

herhangi bir ilerleme sağlamak mümkün olmayacak, mevcut durum olduğu gibi kalacak, buna karşılık 

ortaya konulan gayret ve çaba da boşa gidecektir (Erat, 1991, 78-109). 

Latin harfleri kabul edildiğinde, bu harfleri yalnız Türklerin kabul etmiş olmayacağını belirten 

Celâl Nuri, Romanların da önceleri “Si’rilik-Kirilik (Kiril)” harflerini kullandığını, fakat zamanla 

Latin harflerini kabul ettiklerini hatırlatmaktadır. O’na göre, Almanlar da yavaş yavaş ‘Gotik’ 

harflerini bırakıp, Latin harflerini almaktadırlar. 

Celâl Nuri, Latin harflerinin faydasının ne olacağı ve niçin alınması gerektiği konusunda şu 

hususları dile getirmektedir: Latin harfleri hem pek doğal, hem de Türkçe’nin yazımına Arap 

harflerinden daha uygundur. Bu harflerin kabul edilmemesi için ileri sürülebilecek itirazlar o kadar 

basittir ki, tartışılmasına bile tenezzül etmeye değmez. Bu konuda ciddi bir inkılab 

gerçekleştirilebilirse, halk kolaylıkla basit metinleri okuyup yazabileceğinden milletin fikrî seviyesi, 

bir derece daha yukarıya çıkacaktır (Celal Nuri, 1331, 183; Ergin, 1977, 1753). 

Latin harflerini kabul ettikten sonra Celâl Nuri’ye göre, ifade üslûbunu, ahenkli dili, uzun 

zaman zarfında meydana getirilmiş olan edebi dili asla bozmamak şartıyla, Yurtçular gibi geriye 

gitmemek, Selanikçiler gibi çıkmaz bir yola sapmamak üzere, bir halk edebiyatı meydana getirmek 

lazımdır. Bunun yanı sıra halkı okutmak ve bilgi sahibi yapmak gerekmektedir (Celal Nuri, 1331, 

184). 

Celâl Nuri’ye göre, dilin zorluğu ile edebiyatın eksik olması vatandaşları cahil bırakmakta, 

ilerleme hevesini söndürmektedir. Kolay okunan, yazılan bir dil ve onun ilerlemiş, zengin bir edebiyatı 

bulunursa, halkın rağbet edeceğini ifade eden Celâl Nuri, böyle bir durum söz konusu olduğunda okur-

yazarların sayısının artacağını ve okuma-yazma öğrenmek için yılların harcanmayacağını 

belirtmektedir. O’na göre, hızlı bir şekilde ilerlemeye ve kaybedilen eski değerlere ihtiyaç duyuluyorsa 

bu metodun uygulanması şarttır (Celal Nuri, 1331, 184; Ülkütaşır, 1981, 29-31).  

Celâl Nuri’nin bu konuda Maarif Nezareti’ne bir teklifte bulunmaktadır: Bu metot bir 

Sancak’ta bir sene boyunca okullarda tatbik edilsin. Eğer yılın sonunda ders görenler (avam, hatta 

havas) okur-yazar olmaz, kolay bir şekilde bir şey öğrenemezlerse bu usul terk edilsin.  

 Dilin ıslâhı ve sadeleştirilmesi hakkında çeşitli görüşler ileri süren Celâl Nuri, bunun için iki 

görevin olduğunu; bu görevlerden birinin hükümete ait olduğunu, hükümetin edebiyatçıları ve dilcileri 

Encümen-i Daniş şeklinde resmen bir araya getirmesi gerektiğini belirtmektedir. İkinci görevin de 

yazarlara ait olduğunu, onların da yeni metot ve terkipleri, yeni cümleleri kullanması gerektiğini ifade 

etmektedir. 

Celâl Nuri’ye göre; dil ve edebiyat, eğitimin dayanak noktasıdır, bunlar olmadan eğitimin 

ilerlemesi mümkün değildir. Dil, eğitimin vasıtasıdır. Bu nedenle okulların ıslahının, daima dil ve 

edebiyatın ıslahatıyla dengeli bir şekilde yapılması gerekir (Celal Nuri, 1331, 184-186). 

Edebiyat ve dil ıslahatı hakkındaki düşüncelerini bu dönemde yazdığı eserlerinde geniş bir 

şekilde izah eden Celâl Nuri, bu geçiş aşamasında edebiyat ve lisan meselesinin en önemli sosyal 
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meselelerden biri olarak görülmesi gerektiğini ifade etmektedir. O’na göre, bu dönemde donanma ve 

demiryolu yapar gibi dil kurumları yapılmalıdır (Celal Nuri, 1331, 188). 

Celâl Nuri, Arap harflerinin değiştirilmesi ve Latin harflerinin kabul edilmesi hakkında ayrıca 

şu görüşleri de ileri sürmektedir: “Altaylara kadar gidileceğine, son derece fakir olan Türk dili ve 

edebiyatı biraz tasfiye edilse ve yükseltilse ‘büyük bir Türkçülük’ yapılmış olur. Mesela; Şu Sâmî ve 

lisanımızın ruhuna uymayan harfleri terk edelim. Üniversel olan Latin harflerini alalım. Arap harfleri, 

Arap ve İbrani gibi Sâmi dilleri içindir. Bu lisanlar riyaziye-i elsine olup, düsturlar, vezinler dahilinde 

cereyan eder. Her kelime târife tâbidir” (Celal Nuri, 1331/2, 165-166; Ülkütaşır, 1981, 28-29). 

Celâl Nuri’ye göre, Türkçe Arapça’nın içinde boğulmasına rağmen, Tûranî özelliğini 

kaybetmemiştir. Bu nedenle Sâmî dillerinden çok, Avrupa dillerine benzemektedir. Bu gerekçelerden 

dolayı da harfleri ayrı ayrı yazılan bir alfabenin kabul edilmesi gerektiğini belirten ve fakat yeniden 

harf icadına gerek olmadığını savunan Celâl Nuri, mevcut olan harflerin, yani Latin harflerinin 

alınması gerektiği üzerinde durmaktadır. 

Celâl Nuri, okuyucularından Latin harflerini incelemeleri ve Türklüğün geçmişini 

araştırmalarını isterken onlara (onların şahsında bütün Türk milletine) şöyle seslenmektedir: “..... 

terakki etmek istiyorsak, ân-ı vâhid zâyi etmeden Latin harflerini tedkik etmeliyiz. Bir harfi bırakıp da 

diğerini kabul eden yalnız biz olmayacağız.... Harf değiştirmekle bizde yeni bir devr-i zihni 

başlayacaktır. Biraz celâdet-i milliye gösterelim. Dilde, edebiyatta, hurûfatta, efkârda bir inkılap 

yapalım; teceddüt edelim” (Celal Nuri, 1331/2, 160). 

Yukarıda yer verilen II. Meşrutiyet dönemindeki görüşlerinden de anlaşılacağı üzere Celâl 

Nuri, Arap harflerinin Türk diline uymadığını, birçok yönden eksiklikleri bulunduğunu, bu kusurları 

gidermek için yapılacak düzenleme ve değişikliklerin de bir işe yaramayacağını savunmakta ve 

kalkınabilmek, ilerleyebilmek için Latin harflerinin kabul edilmesinden başka bir yol bulunmadığını 

ileri sürmektedir. 

Cumhuriyet Döneminde Harf İnkılabı Hakkındaki Düşünceleri 

Celâl Nuri, Cumhuriyet döneminde de zaman zaman Arap harflerinin değiştirilmesi, Latin 

harflerinin kabul edilmesi hakkındaki düşüncesini daha güçlü ve ısrarcı bir şekilde dile getirmiştir. 

Cumhuriyetin ilanından sonraki yıllarda kaleme aldığı eserlerinde Celâl Nuri, Arap harflerinin 

eksiklikleri, yetersizliği ve bu nedenlerden dolayı Latin harflerinin kabul edilmesi gerektiği hakkında 

şu düşünceleri ileri sürmüştür:  

Arap harfleri Türklerin konuştuğu dili ve çıkardığı sesleri tamamen karşılamamaktadır. Arap 

elifbasının fazlaları da eksiklikleri de bulunmaktadır. Sesli harfleri yok gibidir. İmla harfleri denilen 

elif, vav, he, ve ye harfleri kullanılarak yazılsa bile karışıklığa neden olmaktadır. Türkçenin bütün sesli 

harfleri Arap elifbasında yoktur. Arabî harekeler ise hem azdır, hem güç kullanılabilmektedir, hem de 

kullanımı yaygın değildir. Bu gerekçeler doğrultusunda mevcut Arap harflerinin değiştirilmesi 

gerektiği hususu ortaya çıkmaktadır.  

Burada şöyle bir soru gündeme gelmektedir. Acaba Latin harfleri Türk fonetiğini karşılayabilir 

mi? Celâl Nuri’ye göre, bu sorunun cevabı olumludur. Hatta Latin harflerini kullanmaya başlayan 
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diğer milletler gibi Türkler de, harfler üzerinde tasarrufta bulunarak her sesli ve sessiz harfi bir harfle 

ifade etmenin çaresini bulunabilirler. 

Celâl Nuri’ye göre, Arap harfleri ile okuma-yazma öğrenmek güç olmaktadır. Halbuki Latin 

harfleri ile bir öğrenci bir ayda rahatlıkla okuma-yazma öğrenebilir. Latin harfleri matbaacılıkta ve 

yazı makinesinin kullanımında da büyük kolaylık sağlamaktadır.   

Celâl Nuri’ye göre, harflerin değiştirilmesi gerektiği hususu bütün açıklığı ile ortada iken, 

asırlardır kullanılan Arap harflerinin bir anda kaldırılarak yerine Latin harflerinin konması doğru 

değildir. Çünkü, Arap harflerine alışan insanlar bu usulü bir anda bırakamazlar. O nedenle Latin 

harflerine geçiş süreci aşamalı olmalıdır. Bir anda, zecrî surette olmamalıdır. 

Celal Nuri’ye göre bazı gayelere inkılâbla, bazılarına inkılâbla değil, tekâmülle varılır. Arap 

alfabesinin noksanlarını nazar-ı dikkatte tutmak şartıyla şu hükmü vermek mümkündür: -Nazari 

olarak- bu harflerin değişikliğe uğraması gerekir. Fakat ani bir kararla Latin harflerini kabul suretiyle 

feyizli bir ortam oluşturmadan, bütün kitapları depoya atmadan, uluslararası harfleri başlangıçta -

yardımcı- alfabe olarak alalım. Telaffuzu zor olan özel isimleri, kelimeleri bu yeni harflerle yazalım. 

Bu yeni alfabenin de bir resmiyeti olsun. Daha sonra uzun bilimsel tartışmalardan sonra edebi bir 

lehçe tesbit edilsin ve gereğince bir sözlük oluşturulsun.İlkokullarda bu alfabe öğretilirken, kolaylığı 

görülürse bu harfler diğer öğrencilere de uygulanabilir. Dil bunu hazmederse kullanımı yaygınlaşır, 

aksi takdirde tabiatı zorlamak olamaz.  

Aynı anda iki alfabenin kullanılmasının karışıklığa neden olup olmayacağı hususunda da Celal 

Nuri şu görüşünü ileri sürmektedir: Aynı zamanda iki elifbanın mevcudiyeti karışıklığı mucip olmaz, 

zannındayım. Almanlar biri “Gotik - Kotani”, diğeri Latin çifte alfabe kullanıyorlar. Zaten -velev 

Türkçe için kullanılmasın- her Türk’ün uluslararası alfabeyi bilmesinde fayda vardır. Zaten bütün 

okullarımızda Fransızca dolayısıyla bu harfler öğretilmektedir. 

Celal Nuri’yi göre, alfabe değişikliğinde en önemli konu bir geçiş döneminin olmasıdır. Bu 

olmadığı takdirde milletin geçmişiyle gelceği arasında bir bağ kalmaz. O’na göre “bu dil yalnız bizim 

değil, usulümüzün ve fürûumuzun da malıdır”; bundan dolayı sadece bugün yaşayanlar (muasırlar) 

onun hakkında tek başına karar veremeyiz. Geçmiş asırlarda yaşayanların telaffuzlarının farklı 

olduğunu, bundan sonra geleceklerin de telaffuzlarının farklı olacağını belirten Celâl Nuri, bu gibi 

karışıklıklara karşı koyacak, birlik beraberliği sağlayacak bir alfabe olmazsa gelecekteki neslin 

geçmişteki ataları ile alakalarının kalmayacağını ifade etmektedir. Celal Nuri, bir geçiş sürecine 

(dönüşüme)izin verilirse bu mahzurların ortadan kalkacağını; kütüphaneleri kapamaya mecbur 

olmadan yavaş yavaş yeni eserler basılacağını, eskilerden faydalı olanların ihya edileceğini, bir lisan 

boşluğuna meydan verilmeden dengenin sağlanabileceğini ileri sürmektedir. 

Celal Nuri’ye göre, eğer geçmişin lisanî, bilimsel, teknik ve edebî eserleri bulunmasaydı, 

Türkçe yazılır bir dil olmasaydı, Arnavutlar gibi Latin harflerini hemen kabul etmekte bir an bile 

tereddüt edilmezdi. Fakat O’na göre, bir dilimiz var; dil kendimiz demektir; zaten bütün sosyal ve ruhî 

tarihimiz onda meknuzdur. “Lisan terkip edilmez, terekküp eder; teşkil edilmez teşekkül eder”. 

Celal Nuri, bu hususları dile getirdikten sonra harfleri değiştirmek isteyenlerin bu psikolojik, 

filolojik ve sosyal yönlere önem vermeleri gerektiğini belirtmektedir (Celal Nuri, 2000, 150-151).   
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Celal Nuri, 1925 yılında yayınladığı Türk İnkılabı (Meriç, 1984, 55-59) adlı eserinde Arap ve 

Latin harfleri hakkında şu mukayeseyi yapmaktadır: Bir lehçenin seslendirmesini tamamen yazıya 

geçirebilmek için Arap ve Latin alfabelerinde bulunan şekiller yeterli olmaz. Herkesin siması ve 

parmak izi gibi sesi de farklıdır. Kadınlar erkeklerden biraz ayrı bir sese sahiptirler. Bu ses cetvelinin 

tam olabilmesi için yüzlerce şekil icat edilmesi gerekir. Fakat hiçbir lisan böyle bir girişimde 

bulunmamıştır. Bundan dolayı cetvellerde gösterilen şekillerden başkası ayrıntıdır(talidir). Belki 

mevcut şekiller bazı telaffuz özelliklerini eda edemez. Meselâ; sâbih (sin ile yazılır) ve sâlih (sad ile 

yazılır)’deki kalın ünlü olan ‘S’lerde fark ortadadır. Fakat ne yapalım? Eğer bu iki harfin (sin ve sad) 

ayrılması gerekirse iki ‘S’ kullanılabilir. “Ha ve Hı” farkları İstanbul’da terk edilmiş gibidir. Lakin 

birçok lehçelerde bu fark açıktır. Bu halde ‘hı’ iki ‘H’ ile ifade olunur. Ancak, bu küçük üstünlüğüne 

rağmen Arap alfabesi, Latin harfleri kadar Türkçe’de bulunan sesleri karşılamıyor.  

Bir dilin bütün seslerinin olduğu gibi karşılanmasının mümkün olamayacağını belirten Celâl 

Nuri, Arap harflerinin Türkçe’nin seslerini karşılamaktan uzak olduğuna inanarak büyük bir faaliyet 

içerisine girmiş ve Latin harflerini Türkçe’nin seslerine uygulamaya çalışmıştır. Yazdığı makalelerde 

ve kitaplarda Celal Nuri, Latin harflerinden hangi harflerin mevcut alfabe ve Türkçe’nin sahip olduğu 

sesleri karşılayabileceğini ortaya koymaya çalışmıştır. Bu karşılaştırmasının sonunda şu yargıya 

varmıştır:  

Özetle Latin alfabesinde 25 şekil bulunmaktadır.  

Arap, Türk, Fars harflerinden oluşan şimdiki elifbada 34 harf vardır. 

Arap alfabesinin sesli harfleri olan (elif, vav, he, ye) iltibaslıdır. Arap alfabesinin 8 harfi (se, 

hı, zel, sad, dad, tı, zı, ayın) Türkçe’de zaiddir. 

Latin alfabesinin Türkçe’ye uyarlanması esnasında şu eksiklikler görülür: i - ö - ü -ç -. Bunlara 

şu eksiklikleri de ilave edebiliriz: - GG - GH - LL - görülüyor ki, bu noksanlık üç yerde iki nokta, bir 

yerde bir Cedille, üç yerde de ikişer harf kullanımıyla ortadan kalkar. 

(Ayın) makamında ve hemze mevkiinde (Apostrof = ‘) ve med ve imâle için sesli harfler 

üzerine (aksan sir konfleks = ^)kullanılacak olursa levha tamamlanmış olur. Bu aksana “med harekesi” 

diyebiliriz. 

Ameliyete muvafık Türkçe-Latin harfleriyle Elifba 

Sesliler: A -E - Y - I - O - Ö - U - Ü - ADED: 8 

Sessizler (tek harfli): B - C - D - F - G - H - J - K - L - M - N - P - Q - R - S - T - V - X - Z - 

aded: 19 

İşaretli sesliler: Ç - İ - adedi: 2 

Mükerrer harfli sessizler: Gh - Hh - Gg - Ll - aded: 4 
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Sonuç olarak Türk fonetiğinde 33 ses olup Latin alfabesinin yardımıyla bulunan şekilleri 

tedvin edilmiştir. Bunlardan başka (‘) ile (^)’ya ihtiyaç vardır. Şu işaretlerden başka hiçbir harekeye 

gerek yoktur (Celal Nuri, 2000, 153-158). 

1923 yılında Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye’de alfabe tartışmalarının yavaş yavaş 

arttığı görülmektedir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Arap harflerinin değiştirilmesi gerektiğini ileri 

süren aydınlar olduğu gibi, Latin harflerinin kabul edilmesini istemeyen aydınların da varlığı dikkat 

çekici bir seviyededir. 1924 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar, öğretmenlerin Latin 

harfleri karşısındaki tavrını ortaya çıkarmak için bir anket düzenlemiştir. Bu anketin sonucunda ortaya 

çıkan sonuç düşündürücüdür. Çünkü, öğretmenlerin % 96’sı Latin harflerine karşıdır (Başgöz-Wilson, 

1973, 116).    

1926 yılında Latin harflerinin Arap harfleri yerine kabul edilmesi gerektiği yolundaki tartışma 

hararetli bir şekilde devam etmektedir. Bu arada Akşam gazetesi 28 Mart 1926’da Latin harfleri 

hakkında aydınlar arasında bir anket yapmıştır. Bu ankete katılan aydınların önemli bir kısmı Latin 

harflerinin kabul edilmesine karşı olduklarını belirtmişlerdir. Latin harflerine karşı çıkanlar arasında 

Necip Asım, Muallim Cevdet, Avram Galanti, Halil Nimetullah ve İbrahim Necmi ile Halid Ziiya da 

bulunmaktadır. Latin harflerinin kabulünü isteyenler ise Refet Avni, Abdullah Cevdet ve Mustafa 

Hamit’tir. Mustafa Şekip ise kesin bir yargıya varamamıştır (Levend, 1960, 396).   

Ancak 1926 yılından sonra Türkiye’de aydınlar arasında Arap harfleri lehine, Latin harfleri 

aleyhine fikir ortaya koyanların azaldığı görülmektedir. 1927 yılında artık Latin harflerine karşı fikir 

ileri süren kişiler çok azdır. 1928 yılına geldiğimizde ise artık bütün aydınlan Latin harflerinin 

alınması gerektiğini savunmaya başlamışlardır. Bu yılın ilk yarısında meydana gelen gelişmeler harf 

devriminin zeminini oluşturmuştur. 20 Mayıs’ta Başbakanlığın Milli Eğitim Bakanlığı’na verdiği emir 

gereğince, Haziran ayı ortalarında Türkçe’nin Latin harfleri ile yazılması işini düzenlemek amacıyla 

Bakanlığın bünyesinde resmen bir “Dil Encümeni” kurulmuştur (Şimşir, 1992, 88).   

Basında da bu konuda birçok aydının yazılarına rastlamak mümkündür. Hâkimiyet-i 

Milliye’de Falih Rıfkı Atay, Cumhuriyet’te Yunus Nadi (Zengin, 1993, 33-35) ve İkdam’da Celal Nuri 

Latin harflerinin kabulü yönünde yazılar yazmışlar, önerilerini daha açık bir şekilde ortaya 

koymuşlardır. İkdam’da “Latin Harflerinin Türkçe’ye Tatbiki” başlıklı peş peşe iki yazı yazan Celal 

Nuri, Arap harflerinin Türkçe’yi ifade etmeye yeterli olmadığını ilk önce kabul etmek gerektiğini ve 

bunu tartışmanın gereksiz olduğunu belirtmektedir. Latin harflerinin de artık kabul edileceğini ve 

tartışmaya gerek olmadığını ifade etmektedir. Bundan sonra artık Türkçe’nin Latin alfabesine 

uyarlanması süreci ile uğraşmak gerektiğini kaydeden Celal Nuri, hangi seslere karşılık hangi harflerin 

alınması gerektiğini geniş bir şekilde izah etmiştir (Celal Nuri, 1928, 2). 

9 Ağustos 1928’de Atatürk’ün Sarayburnu konuşmasından sonra Türkiye’de artık “Harf 

Seferberliği” başlamış, bütün resmi ve özel kurumlar yeni harfleri öğretmek için kurslar düzenlemiştir. 

Başta Atatürk olmak üzere, Başbakan İsmet İnönü, Meclis Başkanı ve milletvekilleri ülkeni birçok 

yanına dağılarak Latin harflerini halka öğretmeye başlamıştır.  Bu yoğun faaliyetler sonunda 1 Kasım 

1928’de Meclis’in açılmasıyla 11 maddeden oluşan “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki 

Hakkındaki Kanun” kabul edilmiş ve 3 Kasım’da da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir (Şimşir, 1992, 208-215).  
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Atatürk devrimleri arasında önemli bir yere sahip olan Harf Devrimi’nin Türkiye’de 

gerçekleşmesinde, diğer aydınların yanısıra Celal Nuri İleri’nin yazdığı makale ve eserlerinin de 

büyük katkısı olmuştur.     
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ÖZET 

Beyaz Gölge 1981 yılında Türkiye’nin tek televizyon kanalında gösterime girdiğinde çok beğeni 

kazanan bir dizi olmuştur. Sakatlığından dolayı basketbolu bırakmak zorunda kalan Koç, çoğunlukla Siyah ve 

İspanyol gençlerin okuduğu liseye basketbol koçu olarak davet edilince daveti kabul eder ve öğretmen 

antrenörlüğe başlar. Türkiye'ye basketbolu sevdiren dizi olarak hatırlanan Beyaz Gölge yayını bittikten yaklaşık 

yirmi yıl sonra yine aynı televizyon kanalında bir uyarlama örneği olarak Koçum Benim dizisiye seyircisi ile 

buluşur. Özgün dizi Beyaz Gölge’den birebir sahneleri olan dizi Koçum Benim gençlik dizileri dendiği zaman 

ilk akla gelen örneklerden biridir ve gerek orta öğretimde gerekse yükseköğretimde sporun önemine ve bu 

bağlamda antrenörün bilgeliğine dikkat çekmesi açısından özgün ve önemlidir. 

Bu çalışmada, Saussure’ün gösterge modeli temel alınarak inceleme yapılmıştır. Her iki dizide de 

antrenörün bir lider öğretmen olarak mücadelesi göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiş ve Türk 

eğitim hayatında antrenör öğretmenin ne şekilde yansıtıldığı gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Elde edilen 

bulgular çerçevesinde, eğitimcileri konu alan filmlerde olduğu gibi hayatlarını eğitime adamış her branştaki 

öğretmenin sonuçta başarı kazandığı gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Eğitim Politikaları, Antrenörlük, Televizyon, Televizyon Dizisi. 

ABSTRACT 

The White Shadow debuted in 1981, Turkey's only TV channel has been a series of winning much 

acclaim. The coach, who had to quit basketball due to his injury, accepted the invitation when he was invited as a 

basketball coach to a high school where mostly Black and hispanic youth attend. The love of basketball to be 

remembered as the sequence Turkey White Shadow broadcast has ended after nearly twenty years as an example 

of an adaptation of My coach again in my sequences of the same television channels to meet with the audience. 

The original series My one-on-one series, which is one-on-one scenes from the White Shadow, is one of the first 

examples that comes to mind when it comes to the youth series, and it is unique and important in drawing 

attention to the importance of sport in both secondary and higher education and the wisdom of the coach in this 

context. 

In this study, Saussure's indicator model is used. In both series, the struggle of the coach as a leader 

teacher was examined by using semiotic analysis method and it was tried to reveal how the coach teacher is 

reflected in the Turkish education life. As a result of the findings, it has been observed that teachers in every 

branch who have devoted their lives to education, as in the films about educators, have achieved success. 

Keywords: Education Policies, Coaching, Television, Television Series. 
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GİRİŞ 

Gündelik yaşamda televizyon her sosyo-ekonomik ve kültürel ve de her yaştan izleyiciye 

sembolik temsiller sunar.  Eşgüdüm kurmaya, özdeşleşim sağlamaya yarayan en geniş görüngü alanı 

dizilerdir. 

Kimi zaman televizyon dizileriyle kimi zaman da magazin programlarıyla veya haberleriyle 

televizyon gündelik, sıradan veya alışılmışın dışında farklı kişi ve olayları kurgulayarak insanoğlu için 

yol haritaları çıkartır.  

TV, Mutlu’nun da ifade ettiği gibi (1996) gündelik hayatta insanlara iyi-kötü; doğru-yanlış; 

güzel-çirkin nedir, bilgi verir.  Bu şekilde insanoğlunun dış dünyayı kavramasına, algılarına yön 

vermesine ve de kararlar almasına kadar televizyon gündelik hayatta belirleyici bir rol oynar. 

2000’liyıllardan başlayarak Türk televizyonculuğunda dizi sektörü nitelik ve niceliksel olarak 

gelişmiştir. Alt, orta, üst kısaca her sosyo-ekonomik statü grubunun hayatlarını anlattığı için 

televizyon dizileri sıklıkla eleştirilmiştir.  En önemli eleştiri başlıklarından biri de gerçek hayatta var 

olamayacak insanların yaşamlarının Türk toplumuna sunulmasıdır.  

İnançların pekişmesinde, rol modellerin benimsenmesinde ve akılda kalıcı olma yani 

öğrenme-öğretme konusunda önemli ve güçlü bir yere sahip olan televizyon dizileri hiç kuşkusuz 

eğitimciler ve eğitimcilik adına mesleğin tanıtımı ve sevdirilmesi açısından öğretmenlere az da olsa 

yer ayırmaktadır. 

TV Dizilerinde oluşturulan senaryo ve ortaya konan çalışma basit bir temsilden ve hoşça vakit 

geçirtmekten çok ileri ve farklı boyuttadır. Kavramlar, hareketler, duygular, ifadeler hepsi sinemanın 

kendine has dili içinde görsel terimler haline gelmektedir. 

Bir drama formu olarak TV dizileri olay örgüsü, krizi, zamanı, mekanı, oyuncuları ile bir 

anlam bütünlüğü yaratır ve bu anlam bütünlüğü izleyiciler üzerinde derin mesajlar içerebilir. “Bu 

anlamlar senaristin ustalıkla oluşturduğu metnin, yönetmenin kendi yaratıcı fikirleriyle zenginleşerek, 

oyuncuların duygusal yaratımlarıyla birleşerek kitlelere ulaşmaktadır.TV Dizileri bu açıdan okunmayı 

bekleyen birer metin gibidirler.” (Erol ve ark. 2017). 

Bir göstereni gördüğümüz veya işittiğimiz zaman, onun gösterileni yani anlamı zihnimizde 

oluşmaktadır. Böylelikle anlamlama süreci gerçekleşmektedir. Göstergeler, tek başlarına, belli bir 

anlamı, güçlü bir şekilde işaret edebilirler. Bir mesajdaki anlamı oluşturan, göstergelerin toplamıdır. 

Anlamlandırma, alıcının bir göstergenin, diğer gösterilenler arasında gerçekten ifade ettiğine inandığı 

şeydir. 

TV dizileri özelinde yorumlanmayı beklenen metinler, gösterdikleri anlamın ötesinde 

seyircilere açık olmayan bazı mesajlar da iletebilmektedir. Bu mesajların yorumlanmasında 

“göstergebilim” en değerli yöntemlerden biridir. Bu bağlamda televizyon dizilerinin anlaşılmasında ve 

değer yargılarının benimsenmesinde okuma yöntemleri geliştirilebilir ve bu da verilen mesajların daha 

kolay açımlanmasında önemli bir rol oynayabilir. 
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SPOR VE SPOR EĞİTİMİ ÜZERİNE 

Spor insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzanan bir geçmişe sahip olup toplumsal 

yaşantımızın vazgeçilmez bir olgusudur. İnsanlığın varoluşumuzdan bu yana, insanoğlu bilerek ya da 

bilmeyerek sporun içinde olmuştur. Mağara devrinin ilkel insanı spor kavramından uzak, avını 

yakalamak için koşmuş, sıçramış, vücudunu çevikleştirmek zorunda kalmıştır (Fişek 1981’den akt 

Sunay 2003). 

Spor, çağımızın modern toplumlarında kültürel ve refah düzeylerinin bir göstergesi olarak 

anlam kazanan ve sosyal hayatın tüm yönlerini etkileyen önemli bir sosyal olgudur (İmamoğlu, 1992, 

s.9). 

22-25 yaş arasını kapsayan gençlik dönemi, ruhsal ve toplumsal açılardan bir kimlik kazanma 

dönemidir (Erikson 1968).  Kimliğini oluşturmaya çalıştığı bu dönemde gençler hem iç dünyalarında 

hem de dış dünya ile çeşitli sorunlar yaşarlar. Bu dönemde bir taraftan gençler kimliklerini kazanmaya 

çalışırken diğer yanda da benlik saygısı oluşturmaya çalışmaktadırlar.  Sportif faaliyetler bu dönemde 

olgunluğa erişme açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. 

Nitekim, Cotton (2000)’de benliğin ögelerinin fiziksel, akademik, atletik, toplumsal, artistik 

ve moral alanlardan oluştuğu ve spor yapma ile geliştiği; (Adana ve Kutlu 2006)’da benlik saygısı 

kavramının öğrenilmiş bir yaşantı olduğu ve yaşam boyu süren bir süreç olduğu ve sporun bu sürece 

eşlik ettiği ifade edilmiştir. 

Öte yanda Amorose ve Horn (2011)’de spor sözkonusu olduğunda takımın başarıya 

ulaşmasında, antrenörün liderlik anlayışının ve sergilediği tutumun önemli bir rol oynadığı; Yukl, 

(1998) araştırmacıların antrenörlük konusuna ilgi duyduklarını; Vazou ve ark. (2006) sporda liderlik 

konusunu; Chelladurai (1990)’da  sporun türü, liderin ve oyuncuların demografik özelliklerinin 

takımlar üzerinde etkili olduğu; Gillet ve ark., (2010)’da ise  liderlerin davranışlarının sporcularının 

performanslarını nasıl etkilediğini ortaya atılmıştır.  Literatür, antrenörün takımlar üzerinde etkili 

olduğunu göstermektedir. 

Takımlar için antrenörün ne kadar önemli olduğu üzerine yapılan bilimsel araştırmalardan 

başka antrenörün de bir eğitimci olduğu gerçeğini göstermeye çalışan televizyon dizileri de vardır. 

Türkiye’de TRT’nin ilk yıllarında yayınlanan “Beyaz Gölge” dizisi bunlardan biridir. Sporcuların, 

antrenörlerinin davranışlarının ve liderlik stillerinin, sporcuların yönelimlerinin nasıl bir ilişki 

gösterdiğini önce Beyaz Gölge sonra da bu diziden uyarlanan bir başka dizi Koçum Benim yansıtmaya 

çalışmıştır. 

GÖSTERGEBİLİMSEL OKUMA 

Göstergebilim, bir anlamı varsaymak; bir anlama başvurmaktır (Bathes, 1998:181). Barthes’a 

göre (1988) metin, bir sözcüğe verilen güncel anlamıyla yazınsal olandan ayrılır: “Estetik bir ürün 

değil, anlam aktarıcı bir kılgıdır; bir yapı değil, bir yapılanmadır; bir nesne değil, bir çalışma ve bir 

oyundur; aranıp bulunması söz konusu olan bir anlamla yüklü kapalı bir göstergeler bütünü değil, 

hareket halindeki izlerden oluşmuş bir oylumdur; metin aşaması, anlam(lama) değil ama terimin 

göstergebilimsel anlamıyla gösteren'dir” (Barthes, 1993: 13-16).  
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Göstergebilim, iki terim; bir gösterenle bir gösterilen arasında bir bağıntı varsaymaktadır 

(Bathes, 1998:182). “Göstergeler (sözlerin sonsuz çeşitliliğine göre birleşmelerine karşın), hem bir 

söylemden öbürüne hem de aynı söylem içinde yinelendiklerinden, her gösterge dilin bir öğesi 

durumuna gelir. Söz de, özü bakımından, birleşimsel bir bütün olduğundan, katışıksız, bir yaratıma 

değil de bireysel bir edime denk düşer.” (Barthes, 1993:26). 

“Claude Levi-Strauss'un çok zengin varsayımına göre, mana bir tür cebirsel simgedir (bizim 

şey ya da dalga sözcüğümüz gibi), görevi de "kendi başına anlamdan yoksun bulunan, dolayısıyla her 

türlü anlamı üstlenebilen ve tek işlevi gösterenle gösterilen arasındaki açıklığı doldurmak olan belirsiz 

bir anlamlama değeri"ni yansıtmaktır” (Bathes, 1998:127).  

“Saussure, bir nedenlilik düşüncesi içerdiğinden simgeyi hemen bir yana itip bir gösteren ile 

bir gösterilenin (bir kâğıdın ön yüzüyle arka yüzü gibi) ya da bir işitim imgesiyle bir kavramın 

birleşimi olarak tanımladığı göstergeyi benimsemiştir. Gösterilenler, göstergelerin parçası olduğundan, 

gösterge, bir gösteren ile bir gösterilenden kuruludur. Gösterenler düzlemi anlatım düzlemini, 

gösterilenler düzlemiyse içerik düzlemini oluşturur. Gösterilen, göstergeyi kullananın bundan anladığı 

"şey"dir. Böylece salt işlevsel olan bir tanıma ulaşmış oluruz: Gösterilen, göstergenin iki bağlantısal 

öğesinden biridir.  Gösterenin öz niteliği, gösterileninkiyle hemen hemen aynı türden gözlemlere yol 

açar: Katışıksız bir bağlantısal öğedir  (Barthes, 1993: 39-44).  

Yukarıdaki açıklamalar gözönünde bulundurulduğunda iki dizinin göstergesel olarak birbirine 

çok benzeyen noktaları olduğu ve içerik ve konu olarak da benzer özellikler sergilediği görülmektedir. 

BEYAZ GÖLGE VE KOÇUM BENİM  

Görsel 1    Görsel 2 

   
 
Koç Reeves, kariyerinin zirvesinde olan bir basketbolcudur ve sahada, potada sayıları ardı 

ardına alırken beklenmedik bir sakatlık geçirir; bu sakatlık onun başarılı basketbol kariyerine son 

verir.  

Koç Can da bir sakatlık geçirir; ailesi dağılır ve çocuğunun özlemi ile yaşar. 

Koç Reeves, iyileşir, toparlanır ama potalara geri dönemez. Yakın bir arkadaşının referansıyla 

sorunlu ve siyahi öğrencilerin bulunduğu bir lisenin basketbol takımını çalıştırmaya başlar. 

Koç Can da dostlarının referansıyla bir liseye geçer ve hem dersleri hem de basketbol takımı 

iyi olmayan bu lisede takımı çalıştırmaya başlar.  
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Ancak Koç Can, evinde zamanlarını televizyon karşısında geçirip ailesini özlerken tasvir 

edilirken Koç Reeves bir tedavi süreci geçirir. 

Görsel 1 ve Görsel 2’de her iki koçun da sakatlık halleri bulunmaktadır.  Görsel 1’de Koç 

Reeves sahada, potada bir rahatsızlık geçirirken tasvir edilir ve kısa sürede tekrar bir eğitimci olarak 

potalara geri döner. Koç Can ise Görsel 2’ya bakıldığında, geçirdiği sakatlıktan sonra ailesini 

kaybeder, yalnız başına yaşamaya başlar ve zamanının çoğunu evinde televizyon izleyerek geçirir. 

Görsel 3     Görsel 4 

     
 

Görsel 5 

  
 
Görsel 3 ve Görsel 4’de Amerikalı Koç’u hayatına devam ederken görürüz fakat Görsel 5 Koç 

Can için bir sınav niteliğindedir.  Öncelikle bir maçı nasıl yönettiği incelenir ve okul yönetimi Koç 

Can’a bir teklifle gelir. 

Görsel 6     Görsel 7 

  
 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1524 

Koç Can ve Koç Reeves, potalara geri dönemezler fakat edindikleri tecrübe ile okullarda 

eğitime başlarlar ve spor hayatları bir başka yöne kayarak devam eder.  Her iki koç da liseden teklif 

alırlar ve aldıkları bu teklifi değerlendirirler. 

Başlangıçta takımı oluşturan öğrenciler sorunlu, isteksiz, kendilerinin çok iyi olduklarına 

inanan ve bazı kişisel sorunlar yaşayan ve her durumda yeni koçu bağırlarına basmaya hiç de hevesli 

olamayan öğrencilerdir.  Gerek okul hayatlarından gerekse özel hayatlarında küçüklü büyüklü sorunlar 

yaşamaktadırlar. 

Hayatları oldukça zor olan ve ergenlik çağlarında bu zorluklarla mücadele edemeyen gençler 

kendilerini basketbol aracılığı ile kanıtlamaya çalışırlar fakat koçlarının yardımı olmaksızın bu engeli 

de aşamazlar. 

Görsel 6 ve Görsel 7’de iki koçun da okul yönetimi ile eğitim hayatlarının başladığı 

görülmektedir. 

Görsel 8     Görsel 9 

      
 

Görsel 10     Görsel 11 

      
 
Koçlar zamanla okulda ve okul dışında gençleri hayata hazırlar… Spor sorunları çözer. 

Görsel 8 ve Görsel 9’da bir kısmı siyahi olan öğrenciler ile Koç Reeves hem iyi birtakım 

kurma hem de tüm takımın maddi-manevi sorunlarıyla mücadele edişi örneklenmektedir. 

Görsel 10 ve Görsel 11’de ise Koç Can’ın aynı aşamalardan geçişi görülebilir. 

Koç bir öğretmen olur. 
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Görsel 12     Görsel 13 

              
 
Basketbol gençleri kötülüklerden uzak tutan bir niteliğe sahiptir. Gençler kötü huylarından ve 

alışkanlıklarından enerjilerini basketbola vermek sureti ile uzak dururlar.  Aynı zamanda spor yenen 

ve yenileni olan ve rekabetin açıkça yaşandığı bir zemin olarak gençlere kazanma ve başarıyı yaşama 

imkanı da sunar. 

    Görsel 14 

 
 
Görsel 12,13 ve 14 emek verilen bir işin sonucunun başarı olduğunu gösterirken dizlerin de 

mesajı açıkça ortaya konmaktadır; bu da sporun birleştirici ve iyileştirici etkisidir. İkincil olarak da 

spor öğretmenleri, koçları, antrenörleri hangi adı taşırlarsa taşısınlar bir eğitimci kimliğine sahiptirler. 

SONUÇ 

Bu araştırmanın amacı sporcuların, antrenörlerinin davranışlarını ve liderlik stillerini algılama 

şekillerinin öğrenciler üzerine nasıl yansıdığını gösteren bir televizyon dizisi olarak Beyaz Gölge’nin 

ve sonradan onun uyarlaması olan Koçum Benim televizyon dizisinin Türk toplumunda yarattığı 

antrenör algısının dizilerde nasıl temsil edildiğini araştırmaktır. 

Bireylerarası etkileşimlerin yoğun olduğu sportif ortamda sporcuların lider olarak gördükleri 

antrenörün davranışından etkilendikleri açıktır. Çoğu zaman rekabet ortamı özdeşleşim kurmaya 

müsaade etmese de antrenör sporcuları bir arada toplayan ve onların gerek bedensel gerekse zihinsel 

gelişimine olumlu katkılarda bulunan bir figürdür. Dizlerde kahraman olan Reeves ve Can bu 

bağlamda takım içindeki sorunlara çözüm bulan ve takımı başarılı kılan bir işlev ile ortaya 

çıkmaktadırlar. 

Algılanan liderlik davranışına bakılarak antrenörlerin yüksek düzeyde sosyal destek verme 

eğiliminde olduğunu algılayan sporcuların başarılı oldukları ve özel hatlarındaki problemleri 

çözdükleri görülmüştür. 
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Söz konusu bağıntılar ileride başka çalışmalara konu olabilecek düzeydedir. Buna göre 

sporcuların sezon süresince değişen takım başarıları sporcuların ve antrenörlerinin davranış 

algılayışları üzerine televizyon dizleri haricinde gerçek örnekler üzerinden yeni çalışmalar yapılabilir. 
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DEĞERLENDİRİLMESİ; NAİM SÜLEYMANOĞLU VAKASI 
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ÖZET 

Spor, bünyesinde barındırdığı potansiyel sayesinde eşsiz kamu diplomasisi gücüne sahiptir. Uluslararası 

arenada spor güçlü politik bir enstrümandır. Çoğu zaman yumuşak güç (soft powar) olarak diplomaside 

kullanılır. 20 yüzyılın son çeyreğinde uluslararası ilişkilerde sıkıntılı dönemler yaşayan Türkiye, kendi 

politikalarını ve haklılığını uluslararası diplomaside anlatma konusunda zorluklar yaşadı. Bu araştırmada 

Türkiye – Bulgaristan arasında yaşanan kamu diplomasi sıkıntılarında Türkiye devletinin Spor aracılığı ile 

oluşturduğu yeni politikanın farklı boyutlarının tartışılması hedeflenmiştir. 

1985’li yıllarda Bulgaristan’da yaşanan Todor Jivkov döneminde zorla Türk soydaşların isimlerinin 

değiştirilmesi, Bulgar isimlerinin verilmesi ve asimilasyon politikaları yaşanmış, Bulgar hükümeti ile ciddi 

sorunlar yaşanmıştı. Naim Süleymanoğlu’nun 1986 yılında Avustralya’da Türk Büyükelçiliğine iltica etmesi ile 

başlayan süreçte. Türkiye devleti uyguladığı politika ile Bulgaristan’da Türklere karşı zorla isim değiştirilme 

olayını dünya kamuoyu gündemine aldırarak başarılı oldu. Literatür tarama ve gözlem yöntemiyle 

gerçekleştirilen araştırmada, spor etkili kullanıldığında uluslararası boyutta çok güçlü bir enstrüman ve yumuşak 

güç olarak etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Politika, Yumuşak Güç, Naim Süleymanoğlu 

Considering Sport as a Foreign Policy Instrument in Turkey: The Case of Naim Süleymanoğlu 

ABSTRACT 

Sport has a unique diplomatic power due to it’s potential. Most of the times sport has been used as a 

“soft power” instrument. In the last quarter of the 20th century, Turkey faced several international relations 

issues in terms of expressing its’ rights and policies. This study examines the Turkey’s new approached on 

policy and its’ use in the relations between Turkey and Bulgaria through sport. 

In Todorkirkov era in 1985s, Turkish people forced to change their names into Bulgarian names and 

following assimilation policies caused serious problems. In1986, Naim Süleymanoğlu demanded asylum in 

Turkish embassy in Australia. Turkey successfully announced the Bulgaria’s force full name changing issue to 

the world. This study adopts the literature review and observation methods and it was concluded that the sport, 

when used efficiently can be a very powerful instrument and soft power. 

Key Words: Sport, Policy, Soft Power, Naim Süleymanoğlu 
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GİRİŞ 

Spor günümüzde en iyi mesaj taşıyıcı bir olgudur. Küreselleşme ile birlikte mesaj verilmesi, 

arzulanan amacın karşı tarafta oluşması eyleminde sporun rolü ve değeri tartışılmaz. 1984 yılından 

itibaren Bulgaristan’da milliyetçilik eğilimleri hızla artmış, komünist parti genel sekreteri ve devlet 

başkanı Todor Jirkov’un Türkleri zorla asimilasyon politikasına hız verilmişti. Bu uygulamaya neden 

geçildiği yönünde çeşitli spekülasyonlar olmakla birlikte Jivkov Türkleri Bulgarlaştırmak ile tarihe 

geçmek istiyordu (Lütem; 2012).  

Bir günde 300.000 Türkün Bulgaristan sınırından Türkiye’ye giriş yaptığı düşünüldüğünde 

sorunun ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Dönem soğuk savaş dönemi olduğu için 

diplomatik ilişkiler aracılığıyla sorun çözmek de hiç kolay değildi. NATO Bloku içerisinde yer alan 

Türkiye partneri olan Avrupa ülkelerinden destek beklemekteydi. 

Batı Avrupa ülkeleri, başlangıçta Türklerin zorla asimilasyonuna hiç karışmak istemediler ve 

bu nedenle de, ortada vahim bir insan hakları ihlâli olmasına rağmen, Bulgar makamları nezdinde bir 

girişimde bulunmadılar. Bunun nedeni, Batı Avrupa ülkelerinin Doğu Bloğu devletleriyle her türlü 

temasın ve özellikle ticari ilişkilerin arttığı bir dönemde, Türkleri korumaya kalkışmalarının bu 

ilişkilere gölge düşüreceği endişesi olduğu, Sofya’da o yıllarda yapmış olduğumuz görüşmelerden 

anlaşılıyordu. Bu ülkeler, Türkiye’nin, Türklere yapılan baskıları uluslararası kuruluşlara 

götürmesinden sonra, göreceli olarak, Türklerin durumuna ilgi göstermeye başladılar. Buna karşın 

ABD, Türklere yapılan muamele nedeniyle, sert bir şekilde olmasa da, Bulgaristan’ı açıkça eleştirdi. 

Ancak, bu tutum da soydaşlarımıza gösterilen ilgiden değil, Reagan Hükümetinin başta Sovyetler 

Birliği olmak üzere Doğu Bloğu Devletlerini, insan hakları ihlâlleri ile suçlayarak yıpratma 

stratejisinin bir sonucu olduğu anlaşılıyordu. Bulgaristan’da iken ismi Naum Solomonov olarak 

değiştirilen ünlü haltercimiz Naim Süleymanoğlu, Türkiye’ye kaçırıldı. Özbay; 2010).  

Sporun dünya gündemini belirlemede eşsiz gücü  

Dünya genelinde en prestijli dergi olan TİME dergisine günümüze kadar sadece 5 siyasi lider 

(M. Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Rüştü Saraçoğlu, Adnan Menderes, Kenan Evren ve Recep Tayyip 

Erdoğan) haricinde ünlü kişi olarak girebilenler arasında tek sporcu Naim Süleymanoğlu’dur. 

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, 50 yaşında yaşamını 

yitirdi. Süleymanoğlu arkasında sayısız dünya ve olimpiyat şampiyonluklarıyla, rekorlar bıraktı. 

Olimpiyatlarda "Türk Süpermen" diye çağırılan, Time dergisine kapak olan ve Paraguay'da "Süper 

Türk" adıyla şahsa özel anı pulu basılan tek Türk; Naim Süleymanoğlu’dur. 
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Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Türk nüfusun Bulgaristan'da yoğun olduğu Ahatlı, 

Mestanlı'da Türk kökenli bir maden işçisinin oğlu olarak dünyaya geldi. Süleymanoğlu, 10 yaşında 

haltere başladı. İlk olarak güreş ve futbola ilgi duysa da, vücut yapısı incelenerek haltere yönlendirildi. 

1982'de Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda hafif siklette dünya rekoru 

kırdı. İlk dünya rekorunu kırdığında 15 yaşında olan Süleymanoğlu, başarılı kariyerinin ilk ipuçlarını 

da burada verdi. Ancak Naim Süleymanoğlu, dönemin Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov'un, 

Türk kökenlilere yaptığı asimilasyon politikasından rahatsızdı. Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak 

ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter 

Şampiyonası'nın ardından Türkiye Büyükelçiliği'ne sığındı, sonrasında da Türkiye’ye iltica etti 

(https://www.bbc.com/turkce/spor-42039678). 

Naim Süleymanoğlu’nun Başarıları: 

1. İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı, 

2. 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi, 

3. 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatlarında üç kez olimpiyat 

şampiyonu oldu, 

4. Sporculuk performansında 8 Kez dünya şampiyonu oldu,  

5. Kariyerinde 46 dünya rekoru kırdı, 

6. Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, 'efsane' oldu, 

7. Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisi, 

8. 1988 yılında Time dergisine kapak oldu, 

9. 60 kg'de koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı, 
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10. 1988’de Seul olimpiyatlarında 9 dünya, 6 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer 

kazanmıştır, 

11. Türkiye’ye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur, 

12. 1992’de Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" 

seçildi. 

Sporda erişilmesi hayli güç olan başarılara erişen, üstelik de bu başarılara çok genç yaşta 

ulaşan Süleymanoğlu’nun yaşadığı Bulgaristan’da soydaşlarının da kendisi gibi isimlerinin zorla 

değiştirilerek asimilasyona tabi tutulması kabul edilir bir durum değildi. Ancak komünist sistemin katı 

şekliyle uygulanıyor olması, konunun dünya medyasına yansımasına da pek müsaade etmiyordu. 

Türkiye, Bulgaristan Türklerine uygulanan zorla asimilasyon önlemlerini bazı uluslararası 

kuruluşlara götürdü, haklı şikayetler karşısında Bulgar hükümeti; me kararı almıştır. Bulgar 

makamları,  

a) Bulgaristan’da hiç Türk olmadığı,  

b) Bulgar Müslümanlarının isteyerek Bulgar adlarını aldıkları,  

c) Böyle yapmakla asıllarına geri döndükleri. 

Gibi adeta fantastik olarak nitelendirilebilecek bir tez ortaya atmaktaydılar. Türklere reva 

görülen muamele, özellikle Avrupa ülkelerinde Türkiye’nin Bulgaristan Politikası yeterince yankı 

bulmadığı için, uluslararası kuruluşlarda yapılacak tartışmaların bazı ülkeler basınında yer alacağı 

düşünülmüştü. Diğer yandan, Bulgar Hükümeti, tüm dünyaya olumlu bir imaj verebilmeye özellikle 

önem atfettiğinden, uluslararası kuruluşlarda doğabilecek olumsuz hava ve kanının etkisinde 

kalacakları ve Türkler üzerindeki asimilasyon baskısını kaldırmasalar dahi azaltabilecekleri de ümit 

edilmiştir.  

Bulgaristan’a yönelik baskıların artması üzerine Bulgaristan’da yaşayan ve önemli görevlerde 

bulunan bir grup Türk dünya kamuoyuna duyurmak üzere zamanın Başbakanı Turgut Özal’a hitaben 

bir açık mektup yazdılar. Almış oldukları yeni isimlerini gönüllü olarak aldıklarını, esasında 

kendilerinin zaten Bulgar olduklarını ve şimdi de özlerine döndüklerini yazıyorlardı. İsim değiştirme 

meselesini Bulgaristan’ın aslında yer isimlerini değiştirerek daha 1906, 1934 yıllarında gerçekleştirmiş 

olduğunu ve birçok Türkçe yer isminin Bulgarcaya çevrildiğini belirtiyorlardı. Dolayısıyla mektupta 

adı geçen kişilerin bu işi zorla yapmadıklarını yazıyorlardı. Bu yüzden kapitalist Türkiye 

Cumhuriyetinin başbakanının kendi ülkesindeki sorunlarla uğraşması ve Bulgaristan’ın içişlerine 

karışmaması çağrısında bulunuyorlardı. Mektupta daha ziyade önde gelen yönetici, aydın ve şehir 

müftülerinin isimleri yer almaktaydı. Örneğin A. Andreev (gazeteci), S. Tassev (Bulgar 

Televizyonunda); S. Radomirov (Doktor), S. Hadžiev (Aytos bölgesi Müftüsü); E. Gavasova (Okul 

Müdürü); A Marinova (Antrenör) ve Naum Şalamanov yani Naim Süleymanoğlu vardı (Offene 

Brief;1985) 
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 Türkiye’ye İltica ve Konunun Dünya geneline Yayılması 

Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara 

katılmak için 1986 yılında Avustralya'da düzenlenen Halter Dünya Kupası sırasında Türk 

Büyükelçiliğine sığınarak iltica etti. Süleymanoğlu, 1986 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal ve 

ilgili birimlerin başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Naim, ilk önce İngiltere'nin başkenti 

Londra'ya, bir gece orada kaldıktan sonra da Türkiye'ye geldi. Uçaktan iner inmez toprağı öperek 

Türkiye'ye olan özlemini gösterdi. 

 

Bulgar Hükümeti ısrarla Türklerin gönüllü olduklarını iddia ederek dünya kamuoyunu 

yanıltmaya çalışmışsa da kısa süre sonra Naim Süleymanoğlu’nun Türkiye’ye kaçışı bütün dünyada 

flaş haber olarak geçti ve isimlerin gönüllü değil, bunun tam tersi zorla verildiği teyit edilmiş oldu. 

Bulgar hükümetinin hazırladığı broşürlerin de tamamıyla Komünist Partinin propagandası olduğu 

anlaşıldı. 

Naim Süleymanoğlu’nun Türkiye’ye iltica etmesi sonrasında özellikle 1988’den itibaren 

Türklerin daha cesur davranmaya başlamalarıdır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Birincisi, asimilasyon 

önlemlerinde bir değişiklik yapılmamış olmakla beraber, bunların uygulanmasında birçok yerde bir 

gevşeklik görülmesidir. Naim Süleymanoğlu’nun Avustralya’dan kaçarak Türkiye’ye gelmesi ve bir 

kahraman gibi karşılanması da Türkleri çok yüreklendirmiştir. En etkili unsur, Türkiye’nin kendilerini 

yalnız bırakmayacağına dair gitgide güçlenen bir inançlarından dolayı Bulgaristanlı Türkler özgüven 

içerisinde direnme mücadele etme azmi geliştirdiler. 
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Naim Süleymanoğlu adına Bulgaristan devletine ödeme yapılarak, onun Türkiye adına 

yarışması izni alındıktan sonra, ilk kez Türk Bayrağı ile yarışması anını ünlü Türk Spor gazetecileri, 

ölümünden sonra hatıralarında şöyle aktarmaktadırlar; 

Kenan Nuhut (Dönemin Halter Federasyonu Genel Sekreteri): Çok ciddi anlamda halter 

için yaratılmış bir sporcu dur. Enver Türkileri kendisini tespit etmiş, onu birtakım testlerden 

geçireceğini, haltere daha uygun gördüğünü söylemiş. Onu dünyanın bir numaralı haltercisi yapan yol 

bu şekilde açılmıştır. Bu yolun 1987 yılında Türkiye’ye uzanması da bizler için bir milat olmuştur. 

Tayfun Bayındır (Spor yazarı, kendi ifadesiyle 1987-2000 yılları arasında bir nevi "Naim 

Süleymanoğlu muhabiri"): Ben Naim’i 1985 yılında Polonya’da yapılan Avrupa Halter 

Şampiyonası’nda izlemiştim. Naim’in kaçışının hikâyesi apayrıdır. Bu kaçış, bir yıl öncesinden 

planlanıyor ve şifreli olarak yazışmalar yapılıyor. Naim, Melbourne’deki Dünya Şampiyonası’nı 

kazandıktan sonra bir anlık boşlukta kafileden ayrılıyor, bir cafe’de oturuyor, onu arkadaki tuvaletten 

kaçırıyorlar. Bir kahvehaneye götürüyorlar, sonra başka bir grupla bir caminin yolunu tutuyor. 

Geldiğinde camideki Türk topluluğu namazda, o da namaza giriyor, sonra çıkıyorlar, bir eve 

yerleşiyor. Büyükelçiliğe haber veriliyor. Özal “derhal gelecek” diyor ve Naim önce Londra’ya, 

ardından özel uçakla İstanbul’a ve son olarak Ankara’ya getiriliyor. 

Attila Gökçe: Seul’de Naim’in en önemli rakibi Bulgar Stefan Topurov’du. Naim, 56 kilo 

olarak başladığı halter kariyerinde 60 kiloda yarışıyordu. İlk haklarında ikisi de rekor kırdılar. 

Ardından Naim koparmada da, silkmede de 15’er kilo fark attı Topurov’a; toplamda 342,5 ve 312,5 

kilo kaldırdılar. Bu seansta Naim defalarca dünya rekoru kırdı. 

Ercan Taner (Gazeteci, spor yazarı, spiker): 1988 yılında olimpiyat oyunlarına 

gittiğimizde, herkes 100 metre finalini konuşuyordu. "Ben Johnson mı, Carl Lewis mi?" Bütün 

konu buydu. Biz ise Türkler olarak Naim’i konuşuyorduk ve Naim podyuma çıktı, sakin sakin 

rekorları kırmaya başladı, olimpiyat oyunlarının en çok konuşulan ismi, altın adamı oldu. Öyle ki; 

basın odasında yabancı meslektaşlarımızın bizlere bakışı bile değişmişti. Sanki olimpiyat şampiyonu 

biz olmuştuk, herkes gelip bizi tebrik ediyordu, Naim’e nasıl ulaşabileceğini soruyordu. Gazetecilik 

hayatımda en mutlu olduğum anlardan biriydi. Arkadaşımız Ertan Yüce, Naim’in yanına gitti ve 

yayında “Türk milleti adına gel sana bir sarılayım!” dedi, milyonlarca insan da tek yürek bu anı 

izledi. Oyunların ardından bir ay boyunca dünya spor basınında Naim ve Türkiye konuşuldu, sonunda 

da Naim, Time dergisine kapak oldu ( https://odatv.com/hayati-neden-film-yapilmadi-

1911171200.html). 

SONUÇ 

Dünya kamuoyunda haber değeri oluşturacak olgu geliştirmek hiç kolay değildir. Hele de 

Türkiye gibi geçmişinde İmparatorluk geleneği olan ülkelerin politikaları çoğu zaman diğer ülkeler 

için risk olarak algılanır. Bulgaristan’da insanlık ayıbı ve zorla isim değiştirilmesi gibi asimilasyon 

politikaları ve uygulamalar dünya geneli için haber değeri taşıması gerekirken o tarihlerde Türkiye 

devleti bütün diplomasisi ve gayretlerine rağmen başarılı olduğu söylenemez. 
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Naim Süleymanoğlu’nun 1986 yılında iltica etmesi ve başarı ile Türkiye’ye getirilmesi dünya 

genelinde haber oldu ve sporun kendi dinamiğinden gelen popülaritesi ile Bulgaristan’daki 

asimilasyon politikaları ve uygulamalar dünya gündemine geldi. Sporun dünya üzerindeki önemi, bir 

başka söylem ile yumuşak güç (soft powar) etkisi bir kez daha kendini gösterdi. Dönemin Başbakanı 

Turgut ÖZAL, devletim imkanlarını etkin kullanarak (örtülü ödenek) Naim Süleymanoğlu’nun 

Türkiye adına yarışabilmesini temin etmek için Bulgaristan’a 1 milyon 800 bin Dolar ödenmesi 

olmuştur (Oprescu, Nergis 2010). 

Naim Süleymanoğlu uluslararası her arenada, olimpiyat ve dünya şampiyonluklarında, her 

kırdığı olimpiyat ve dünya rekoru sonrasında dünyada gündem oldu. Her başarı sonrasında 

Bulgaristanlı Türklere yapılan zorbalıklar ve asimilasyon politikaları hatırlandı. Dünyada bu haklı 

davayı Naim Süleymanoğlu’ndan başka hiçbir medya veya bir başka enstrüman ile bu derecede etkin 

ve sonuç verici bir şekilde aktarabilmek imkanı yoktur. Bu bir taraftan da sporun diplomasi 

bağlamında etkisini göstermesi açısından da önem arz etmektedir. 

Sporcunun ve sporun toplumda uyandırdığı etkiyi tanımlaması bakımından Spor 

Gazetecisi Tayfun Bayındır’ın Naim Süleymanoğlu ile yaşadığı anısı çok öğreticidir. 1996 

Atlanta’da halterin birinci günü Halil Mutlu, ikinci günü Naim Süleymanoğlu altın madalya aldı. Daha 

sonra onları, fotoğraf çekmek için bazı eski ABD Başkanlarının taş üzerine oyulmuş rölyefleri, 

heykellerinin olduğu State Mountain’a götürmek istedim ancak kapıdaki güvenlik görevlisi tesisin 

kapalı olduğunu söyledi. Amerika, kurallar, Amerikan polisi… Halil, “Ben olimpiyat 

şampiyonuyum, bir fotoğraf çektirecektik” diye şansını denese de “Kusura bakmayın, bugün 

kapalıyız, Amerikan Başkanı da olsanız giremezsiniz” cevabını aldı. O sırada Naim camı açtı, şöyle 

bir baktı, “Keşke girebilseydik” dedi… Türkçe söyledi bunu. Adam bir anda baktı, “Pocket 

Hercule?” (Cep Herkülü) dedi… “Evet!” dedik heyecanla… İçeri gidip çok kısa bir telefon 

görüşmesi yaptı, yukarıdan bir araç geldi, içinde en az 7-8 tane güvenlik görevlisi… Geldiler, bizi 

aldılar, yukarı çıktık… Hepsi tek tek Naim’le fotoğraf çektirdiler. Hatta Halil’in şu sözünü hiç 

unutmam; üzerinde madalyası, “Ya ben de olimpiyat şampiyonuyum” dedi. Bize “Amerikan 

Başkanı gelse giremez” diyen adam, Naim’le nasıl fotoğraflar çektiriyor… Nihayetinde, biz de kendi 

istediğimiz fotoğrafı çekebildik. (https://odatv.com/hayati-neden-film-yapilmadi-1911171200.html 
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ÖZET 

Spor, 1990’lı yıllardan sonra dünya genelinde yapısal olarak hızla ticarileşti. Sporun ticarileşmesi ile 

birlikte daha önceden hiç yaşanmamış zorluklar doğdu. Özellikle de kulüp yönetimlerinde ekonomik darboğazlar 

ve borçlanmalar artık kulüpleri yönetilemez pozisyonlara doğru savurdu. Futbol kulüplerinde görülen kontrolsüz 

borçlanmaları fark eden UEFA, 2009 yılında Finansal Fair Play (FFP) Kriterlerini geliştirdi ve kendisine bağlı 

federasyonlara uygulama takvimini gönderdi. Bu sinyale rağmen Türkiye’deki futbol kulüplerinde ekonomik 

sıkıntılar yaşandığı, Süper Lig kulüplerinin tamamının ağır borç içerisinde olduğu gözlemlenmektedir. 

Kulüp yönetimlerinin profesyonelleşme bağlamında spor ekonomisi alanında yetkin yöneticilere 

şiddetle ihtiyaç duyduğu, popülizmden uzak kararlar alınması yaşanan erozyona çare olabileceği 

düşünülmektedir. Spor Ekonomisi bilim alanının temel dinamikleri yanı sıra akademik spor ekonomisi eğitimi 

programlarının da tartışmaya açılmasını hedefleyen araştırma Literatür taraması ve gözlem yöntemlerine 

dayanmaktadır. Türkiye’de UEFA tarafından geliştirilmiş FFP Kriterlerine odaklanılarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Daha da önemlisi Spor Ekonomi bilim dalı normlarıyla mezun olmuş yetkin yöneticilerin 

istihdam edildiği, sağlıklı ve rasyonel karar alabilecek uzmanlar ile yapılandırılarak yürütülebileceği, aksi 

takdirde büyük iflaslar ve yönetilemeyecek futbol kulüpleri gerçeğine ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Spor Ekonomisi, Finansal Fair Play, Kulüp, Yönetim 

Sport Economy Fact in Turkey in 21 Th Century 

ABSTRACT 

Sport rapidly began to commercialize in the world after the 1990s. After the fact, new problems began 

to arise which have never been experienced before. Especially the football clubs’ management lack of income 

and increase of debt threw the clubs into unmanageable positions.  

UEFA, seeing the uncontrolled debt situation developed the Financial Fair Play(FFP) criteria’s and send 

the responsible clubs to the agendas in 2009. Despite this signals, all the clubs in Turkey was observed to be in 

serious financial problems and debts. 

It was evaluated that the football clubs need efficient managers in order to professionalize and staying 

away from populist decision makings in order to solve these problems. The study discusses the sport economy 

education meanwhile examining the main Dynamics of the sport economy as a scientific field by using literature 

review and observation methods. Turkey can overcome its’ financial problems in football through enforcing 

UEFA FFP criteria’s. More importantly, it was concluded that in the case of inefficient managers who does not 

have sport economy field can lead to serious bankruptcies, leaving large debts to the government and 

unmanageable football clubs. 

Key Words: Sport Economy, Financial Fair Play, Club, Management 
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GİRİŞ 

Spor dahil tüm sektörlerde ve organizasyonlarda ilk kural, yapılan organizasyonun ekonomik 

planlaması ve ekonomik yapılanmasının önceden ciddi bir şekilde öngörülmesidir. Ekonomik ayakları 

yapılandırılmamış hiçbir organizasyonun başarılı olması mümkün değildir. Kısa süreli başarılar 

kurumsal bakış açısı ile değerlendirildiğinde başarı olarak kategorilendirilemez. Başarılı ve tavsiye 

edilen organizasyonlar istikrarlı olan ve geçen süreçlere rağmen saygınlığını koruyan, her yeni adımda 

üzerine koyan yapılanmalardır. 

Sporun içerisinde futbol dünya genelinde en beğenilen ve takip edilen branş olarak ilgi 

odağıdır. Türkiye genelinde spor adı altında futbol diğer branşların tamamını kapsamakta ve hem 

popülarite hem de ekonomi olarak tamamını gölgede bırakmaktadır. Futbola olan ilgi çocuk ve 

gençlerde tavan yapması uzun vadede de futbolu diğer branşlar karşısında rakipsiz bir konuma 

getirdiği / getireceği bir realitedir. Kulüpler futbolda başarılı olabilmek için birbirleriyle sert rekabete 

girmekte, bu amaç için de ilk kullanılan yöntem takımlarının eksik gördükleri pozisyonlara takviye 

yapmak için yeni futbolcuları kulüplerine kazandırmak yani bir başka söylem ile transfer yapmaktır. 

Sporun (futbol) ticarileşmesini etkileyen ana faktörler 

Modern sporun yapılandırıldığı 1896 yılındaki ilk Olimpiyat oyunlarından itibaren amatör ruh 

ile kurgulandı, bu bakış açısı hiç değişmeden 1990’lı yıllara kadar süre geldi. Sporun taşıyıcı ve 

sürükleyici gücü  "Amatörlük" ve "Gönüllülük" idi (Cerrahoğlu, 2016). Ancak 1990’lı yıllardan sonra 

başlayan yeni süreçte gelişen parametreler; 

a) Özel Televizyon Kanalları ve Yayıncılık şirketlerinin Avrupa ile Türkiye’de eş zamanlı 

olarak yayın hayatına başlamış olması, 

b) Belçikalı futbolcu Bosman1990 yılında kulübü ile olan anlaşmazlığını yargıya 

taşıması sonrasında 1995 yılı sonunda Avrupa Adalet Divanı tarafından verilen 

kararın emsal değeri taşıması ile birlikte futbolun yapısında milat değerinde gelişme 

sağlanmış olması, 

c) Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) 2009 yılında futbolun geleceğinin 

güvence altına alınabilmesi adına geliştirmiş ve 2014 yılından itibaren yürürlüğü 

konulan Finansal Fair Play (FFP) kriterleri düzenlemesi. 

Sporu dolayısıyla da futbolu direkt etkiledi ve dönüştürdü. Yukarıda belirtilen üç parametre 

sadece Türkiye’de değil, önce Avrupa’da sonra da dünya genelinde uygulamaya taşındı. Kulüp 

yönetimlerinin bakış açısı ve yapmak istedikleri; öncelikle başarılara ulaşarak taraftarlarını mutlu 

etmek ve bu başarılarını yapısal hale dönüştürerek kalıcı şekle dönüştürmektir. Burada en önemli 

kısımlarından birisi taraftarın beklentilerini gerçekleştirmektir. Taraftar memnuniyeti yakalayamayan 

kulüp yönetimlerinin kendi sürelerinin çok uzun olmayacağı da bilinen bir gerçektir. 

Kulüp yönetimlerinin ilk yapmak istedikleri (kendilerine görev olarak belirledikleri) tribünleri, 

spor salonlarını tam anlamıyla doldurmak hatta mümkün ise seyircilerin dışarıda kalmalarını temin 

etmektir. Kurumsal bağlamda ise kombile biletlerin daha sezon başlamadan satılması, maçlar 
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başlamadan sezonun tüm gelirlerini toplayıp kasalarına koyabilmektir. Bunu gerçekleştirmenin en 

kestirme yolu ise taraftarı mutlu etmek, şampiyonluğa oynayan bir ekip kurabilmektir. Böylelikle de; 

a) Daha fazla kulüp logolu ürün satışı gerçekleştirmek, 

b) Daha fazla reklama ulaşabilmek, 

c) Daha fazla ve uzun süreli sponsorlar ile buluşmaktır. 

Sıralanan faktörlere ulaşmanın yolu kombine bilet sayısı yanında seyirci ve izleyici sayılarında 

rekorlar kırmaktır. Çünkü kulüplerin gelir kalemlerinde Televizyon Yayın gelirleri ve Müşterek 

Bahislerden sonra en dikkat çekici kalem Reklam ve Sponsor gelirleridir. Reklam verenler ile 

Sponsorların en ilgilendikleri konu kulüplerin taraftar sayıları ile taraftarların takımları adına 

gösterdikleri coşku ile etraflarına yaydıkları sinerjidir. 

 
(Avrupa’da toplam ilk beş ligin gelirler kıyaslaması, Kaynak; DFL, 2013) 

 

Avrupa’da futbol kulüplerinin gelir kalemlerinde de TV Yayınları en büyük gelir kalemi 

olmasına rağmen diğer gelir kalemleri de hatırı sayılır bir dilimdedir. Bayern München toplam 

gelirinin % 30’u ürün gelirleri oluştururken (Akşar; 2016) % 23 oranında da sponsorlardan gelir elde 

etmektedir.  

Ancak Türkiye’de istisnasız tüm süper lig kulüpleri TV Yayın gelirleri ile ayakta kalmaktadır. 

İstanbul dışındaki futbol kulüplerinin ise tek gelir kaynağı yayın gelirleri olması çok sağlıksız 

ekonomik yapılanmayı göstermektedir. Şüphesiz ki bu durum tek başına yönetim kademesinin 

tercihleri ile açıklanamaz. Sağlıksız bir ekonomi politikalarının tarihi geçmişi vardır. 
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Toplamda Top20 Kulübün 2012 yılı gelirleri milyon € (Deloitte, 2012) 

 

Kulüpler bazında gelirler incelendiğinde Avrupa genelinde en değerli 6. Lig olan Türkiye 

süper liginden hiçbir kulüp Avrupa’daki ilk 20 arasına girememektedir. Kulüp yönetimi profesyonellik 

gerektirmekte, TV gelirlerini beklemek değil, kombine bilet satışı ile ürün gelirleri olmak üzere, 

sponsor gelirleri ve reklam gelirleri üzerine çalışmalar yaparak gelirleri çeşitlendirmek gerekmektedir.  

Bu değerlendirme haricinde Türkiye’deki süper ligin en çok gelir elde eden Galatasaray, 

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi kulüplerin borçları rekor düzeyde olup, bazıları kötü 

yönetimden dolayı transfer yasağı yanı sıra UEFA’nın FFP Kriterleri bağlamında çeşitli yaptırımlarla 

karşı karşıyadır. Bu tablo çok açık bir şekilde kötü yönetimin segilendiğinin göstergesidir. 

Süper Ligin değeri Avrupa’da altıncı sırada geliyor 

21.11.2016 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından süper lig ve 1. Lig TV 

yayın ihalesi 5 yıllığına yapıldı ve 590 milyon Dolar karşılığında Digiturk tarafından kazanıldı. 

Türkiye Süper Liginin 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarına ait 

naklen TV yayın ilahesi ihalesine 5 firma katılmış, başvuru kriterlerine haiz iki firmanın yarışını 

Digiturk kazanmıştı.  

 
https://www.tff.org/default.aspx?pageID=285&ftxtID=26245 
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UEFA İcra Kurulu 2009 yılında futbolu finansal açıdan güzelleştirmek adına Finansal Fair 

Play (FFP) kurallarını geliştirmek için bir Finansal Adil Oyun ve Toplumsal Sorumluluk Komitesi 

kurdu. FFP, 6 (altı) ilkenin hayata geçirilmesini planladı. Bu amaçla UEFA Finansal Fair Play 

Komitesi, UEFA'ya bağlı tüm federasyonlarda profesyonel futbol kulüplerinin / futbol ailesinin 2014-

15 sezonuna kadar bu ilkelere uymalarını, bunun için gerekli yasal-yönetsel yapılanmaları 

sonuçlandırılmasını talep etti, süreci itinayla takip edip ve denetlemeyi sürdürüyor. 

"Futbolun krize yuvarlanmasına veya ölümüne seyirci kalmayacağız" diyen Platini Finansal 

Fair Play hareketini başlattı. Bu kurallar bütünü ile uygulandığı takdirde, futbol eski sağlığına 

kavuşacağı öngörülmüştür. Para "futbolun kanındaki şekere" benzetilmekte, fazla para futbolun 

sağlığını bozmakta yaklaşımı ileri sürülmektedir. Bu amaçla FFP ile kulüplerin kendi aralarında da 

daha dengeli ve rekabetçi mücadele hedeflenmektedir.  

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) İcra Kurulu (Executive Committee) 2009 

yılında oy birliği ile aldığı kararda; Futbolun daha iyi geleceğe sahip olması için Finansal Fair Play 

(FFP) kurallarını bir gereklilik olarak gördü. Türk Futbol Yöneticisi Şenez Erzik’in başkanlığında 

Finansal Adil Oyun ve Toplumsal Sorumluluk Komitesi (Financial Fair Play and Social Responsibility 

Committe) kuruldu. UEFA, futbolda kontrolsüz borçlanmalar ve istenilmeyen iflasları önleyebilmek 

adına geliştirdiği FFP konsepti ile altı ilkenin uygulamaya geçirilmesini hedefliyor. Bu amaçla UEFA 

Finansal Fair Play Komitesi, UEFA'ya bağlı yerel federasyonlardaki profesyonel futbol kulüplerinin, 

en geç 2014-15 sezonuna kadar geliştirilen ilkelere uymalarını, bu konuda öngörülen yönetsel 

tedbirlerin alınmasını talep ediyor. Bu ilkeleri kararlılıkla izliyor ve denetliyor. Yıllık cirosu 5 Milyon 

Euro’nun altında olan futbol kulüplerinin muaf tutulduğu FFP altı temel hedefi sıralandığında ( 

Cerrahoğlu, 2016); 

1. Futbolun finansmanında kulüpleri mali disiplinlerini sağlamaya yöneltmek ve 

daha rasyonel olmalarına katkıda bulunmak, 

2. Futbol kulüplerinin yönetiminde yükselen ücret, maaş ve transfer giderlerinin 

kulüp bütçeleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek,  

3. Futbol Kulüplerini denk bütçe oranında da rekabet edilebileceğine ikna etmek, 

4. Futbol Kulüplerini alt yapılarına yatırım yaparak, genç yeteneklerin bulunması ve 

yetiştirilmesine yönelik uzun ve kalıcı yatırımlara yönlendirmek, 

5. Avrupalı futbol kulüplerinin varlıklarını koruyarak uzun süreli devamlılıklarını 

sağlayabilmek, finansal olumsuzluklardan uzak tutmak. 

FİFA yasakları kapsamında cezalı Türk Futbol Kulüpleri 

Kulüp ekonomisinde sorunlar yaşayan, iyi yönetilemeyen Türk futbol kulüpleri yaptırımlara 

uğradı;  
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1. Trabzonspor oyuncusu Emanuel Mars’ın 1 Milyon Dolar transfer bedelini ödemediği 

için 2017 yılından itibaren 2019 yılı başına kadar transfer yapamama cezasına 

çarptırılmış, 

2. Kayserispor 2016 – 2017 sezonunda oyuncularına olan ödemelerini yapmaması 

neticesinde FİFA’ya başvuran Adnane Tighadouini’nin müracaatı üzerine transfer 

yasağına uğradı, 

3. Borçları nedeniyle Bursasporun tranfer tahtası halen kapalıdır, 

4. Antalyaspor kendi oyuncularına olan borçlarını ödemediğinden tranfer tahtası halen 

kapalıdır, 

5. Ankaragücü kulübünün de transfer tahtasını kapalıdır,  

6. Eskişehirspor da hem transfer yasağı hem de transfer tahtası kapalıdır, 

7. Osmanlıspor da hem tahtası kapalı hem de transfer yasağı ile karşı karşıyadır, 

8. Karabükspor taransfer tahtası kapalı, 

9. Balıkesirspor FİFA Transfer yasağı ile cezalıdır, 

10. Denizlisporun da transfer tahtası kapalıdır. 

(https://www.sporx.com/futbol/ekstra/11-kulube-transfer-yasagizirveSXGLQ39960SXQ?sira=2) 

 

Bu durum sadece Ayberk’in görünen kısmıdır, aynı durumda daha birçok kulübün olduğu sır 

değildir. FİFA ve UEFA mali kriterlerini yerine getirmekte zorlanan Türk futbol kulüplerine sert 

yaptırımlar uygulanacağı ve esneklik tanınmayacağını açıklayan TFF’nin kararlılığı duyuruldu. 

Trabzonspor, TFF'nin Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rahatça transfer yapabilmesi için 

sapma oranını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasına tepki gösterdi. Yeni durumda takımların limitleri 

ve sapma oranları tablo ile çıkartılmıştır; 

 

https://kralspor.ensonhaber.com/takimlarin-harcama-limitleri-2019-12-11.html 
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TFF’nin mali konularda kararlılığı uzun sürmemiş  

TFF’nin 9.12.2019 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının 

"Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" başlıklı bölümünde yapmış olduğu değişiklikler tartışmalara 

sebebiyet vermiştir. TFF yaptığı yeni düzenlemesini; 28 Haziran 2019 tarihinden sonra değişen 

koşullar nedeniyle Takım Harcama Limitlerinin hesaplanması konusunda yeni bir değerlendirme 

yapılması zaruri olmuştur. Bu kapsamda; yayıncı kuruluşla 2 Ağustos 2019 tarihinde ek sözleşmenin 

yapılmasının ardından naklen yayın gelirlerinin yüzde 13'ü geçen oranda azalması ve reel faiz 

oranlarının düşmesi sonrasında Kulüpler Birliği'nin talebi de değerlendirilerek; 

1. 2019-2020 sezonu için Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinde kabul edilebilir 

sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine, 

2. Kurula başvuru halinde, Takım Harcama Limitleri belirlenirken kulüplerin son bilanço 

tarihindeki finansal kredilerine uygulanan TL - Libor+5 faiz oranı yerine güncel reel 

borçlanma faiz oranlarına göre finansman giderlerinin hesaplanmasına, 

3. Süper Lig'e yükselen kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin hesaplanmasında ise 

Süper Lig'i 7-15 sırasında tamamlamış takımların ortalamasının alınarak hesaplanması 

usulünün yanı sıra, bu kulüplerin Takım Harcama Limiti'ne esas gelir ve gider 

kalemlerini bağımsız denetim şirketi tarafından onaylanmış raporları ile kurula 

başvurmaları halinde talimatta ön görülen esaslara göre hesaplanmasına karar 

verilmiştir https://www.tff.org/default.aspx?pageID=285&ftxtID=32669).  

Süper lig kulüplerinden başta Trabzonspor ve Sivas spor olmak üzere TFF’nin esneklik 

kararına sert tepkiler gösterilmektedir. 2019 – 2020 Süer lig Cemil Usta sezonun ilk devresinin 

bitimine 3 hafta kala ligde lider durumda olan Sivas spor ile 4. Sırada bulunan Trabzon spor, TFF’nin 

yeni kararı ile kendilerine haksız rekabet maruz kaldıklarından dolayı Tahkim kuruluna şikayetleri söz 

konusudur; 

1. Trabzonspor olarak, haziran ayında aldığınız Lisans Talimatı kararına tamamen 

uyduk. Ekonomik olarak oyuncu giderlerimizi düşürdük ve sponsorluk anlaşmaları, 

oyuncu satışları ile gelirlerimizi artırdık. Ancak gelinen süreçte biz ödüllendirmeyi 

beklerken siz adeta bizi cezalandırıp, hiçbir ekonomik düzenleme yapmaya kulüpleri 

ödüllendirdiniz. 

2. Lig devam ederken yaptığınız bu değişiklik ligde yarış içerisinde bulunduğumuz diğer 

takımlara çok ciddi avantaj sağladı. Biz devre arasındaki transfer çalışmalarını sizin 

belirlediğiniz kriterler doğrultusunda yönetmeyi düşünürken yaptığınız değişiklikle 

diğer takımlara sağladığınız transfer avantajı haksız bir rekabete neden oldu. Adaletsiz 

bir ortam oluşturdunuz. 

3. Sezon başında biz UEFA ile Finansal Fair-Play kriterlerine harfiyen uyma konusunda 

anlaşma imzalarken, siz de Türkiye'de futbolun tek yetkilisi olarak, finansal 

kısıtlamalara gideceğiniz konusunda taahhütlerde bulunmuştunuz. Ancak gelinen 
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süreçte sadece bize verdiğiniz sözleri yerine getirmemekle kalmayıp, UEFA ile 

yapılan sözlü ve yazılı anlaşmaları da hiçe saydınız. 

4. Lisans talimatı konusunda asla geri adım atmayacağınızı ısrarla vurguladığınız için ve 

bizler de size güvendiğimiz için, sezon başında Yusuf Yazıcı gibi önemli bir 

oyuncumuzu transfer bütçesinde yer açabilmek ve ekonomik olarak rahatlayabilmek 

için gönderdik. Birçok oyuncumuzla yüksek maliyet nedeniyle yolları ayırdık ve 

mevcut oyuncularımızın ödemelerinde kısıtlamaya gittik. Ancak aldığınız karar 

nedeniyle rakiplerimize karşı önemli bir avantajı yitirmemize neden olmuştur. 

5. Trabzonspor olarak Tahkim'e yaptığımız bu başvurunun ivedi bir şekilde görüşülüp, 

yaratılan haksız rekabet ortamının ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Aksi taktirde 

tüm hukuki haklarımızı Avrupa arenasında arayacağımızın bilinmesini isteriz. 

Trabzonspor kulübü ekonomik olarak attığı adımlarla Türk futbolunda birçok kulübe 

örnek olurken ödüllendirilmek yerine cezalandırılmıştır.  

http://www.hurriyet.com.tr/sporarena/iste-madde-madde-trabzonsporun-itiraz-dilekcesi-

41396490 

TFF’nin döviz kuru üzerinden eksik ödemeler ile yayıncı kuruluşun ödemelerinde 

planlanandan eksik bir ödeme yapılmış olmasından kaynaklanan sıkı politikasının gevşetmesinin mali 

disiplin anlamında makul bir gerekçe olmadığı, aksine bu durumun ekonominin daraldığına gerekçe 

yapılarak daha da sıkı politika takip edilme gereğinden uzak davranıldığı görülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de başta süper lig kulüpleri ekonomik yönden iyi yönetilemedikleri, UEFA ve FİFA 

nezdinde kendilerine verilen transfer yasakları başta olmak üzere, yüksek borçları sebebiyle 

görülmektedir. TFF’ye düşen görev kulüplerin kontrolsüz borçlanmalarına kararlı katı davranmamak 

iken (UEFA FFP Kriterlerini ısrarla uygulamak) aksine kararlar alınmaktadır. UEFA FFP Kriterlerine 

harfiyen uyan ve sezon başı kulüp bütçesini ve transfer politikasını bu esaslar doğrultusunda planlayan 

kulüpler, rakiplerine karşı zor durumda kalmaktadır. Lobi faaliyetlerine dayanamayan TFF yönetimi 

en hayati konularda popülist davranmaları süper ligin geleceğini riske etmek anlamına gelmektedir. 

Türkiye’de devletin, özel sektörün ve spor kulüplerinin spor ekonomisi eğitimi almış yetkin 

personele şiddetle ihtiyaç duyulduğu, kulüplerin anormal ve kontrolsüz borçlanmalarından da 

anlaşılmaktadır. Spor ve ekonomi ilişkisine hakim yetişmiş uzman elemana piyasanın çok ciddi bir 

talebi söz konusu iken bu talebi anlayacak, değerlendirecek ve yönlendirecek yeni eğitim 

programlarına ihtiyaç vardır. ABD ve Avrupa örneklerinden görüleceği üzere spor bilimleri alanında 

en hızlı gelişen yeni bilim dalı Spor Ekonomisidir (Cerrahoğlu, 2016). 

Spor ekonomisi özelinde futbol ekonomisi olarak şekillenen durumda, kulüp yönetimlerinin 

disiplin dışı davranışlarını kontrol ile görevli olan federasyonun baskılara dayanamayarak, kendi 

kararlarını da ihlal eden yeni düzenlemelere gidiyor olmaları popülizmin ne denli hakim olduğunun 

göstergesidir. Kulüplerin masraflı transferlerden kaçınarak, küçülmeleri daha profesyonel yönetime 

yönelmeleri ve bununla bağlantılı olarak altyapıya yönelmeleri uzun yıllardır kaçınılmaz bir çare 
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olduğu bilindiği halde sürekli ötelenmekte, uygulamaya taşınılmamaktadır. Kulüpler arasında yaşanan 

sert rekabette öne geçme gayretleri, açı reçete olarak tanımlanabilecek sıkı mali disiplini sürekli tehir 

ettirmekte, TFF gibi üst yapıların taviz ve töleransları mali disiplini riske etmektedir. Trabzon spor ve 

Sivas spor gibi TFF’nin sezon başı talimatlarına harfiyen uyan kulüpler aleyhine durum söz 

konusudur. 

Profesyonel futbol kulüpleri profesyonel A takım yanı sıra amatör takım ve genç takımlarının 

her kademesinde ekonomi bilgisine haiz ve mali disipline uyan yöneticileri istihdam ederek, bilimsel 

davranmaları kendi ekonomilerine pozitif yansıyacaktır. Ancak daha da önemlisi Kulüp başkanı ve 

yönetim sportif başarıdan önce mali disiplini birinci kriter olarak belirlemeli, federasyon gibi üst 

kuruluşlar da bu iradenin en sağlam destekçileri olmalı, popülist tutum ve tavırlardan ısrarla 

kaçınılmalıdır.  
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SPORCULARIN ELEŞTİREL YAKLAŞIMLARI VE POLİTİK MESAJLARI 

 

Necati CERRAHOĞLU 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü 

necerrahoglu@comu.edu.tr  

 

ÖZET 

Spor tüm dünya genelinde mesaj taşıyıcı özelliğinden dolayı rakipsizdir. Spor organizasyonları dünya 

genelinde büyük ilgi ile takip edildiği için bölgesel, ulusal ve küresel anlamda mesaj vermek isteyenler için 

benzersiz bir zemin oluşturur. Şiddet, etnik ayrımcılık, ırkçı tavırlar, ırkçılık karşıtı tutum, küresel mesaj, çevreci 

söylem, savaş karşıtı, askeri darbeye tolerans, mülteci karşıtı politikalara tepki vb. gibi politik mesajlar vererek 

risk aldıkları, bu davranışlar karşısında da bazen cezai yaptırımlara uğradıkları gözlemlenmektedir. 

Feyisa Lilesa, Cathy Freeman, Tommie Smith ve John Carlos, Muhammed Ali, Colin Kaepernick, Josip 

Simunic, Paolo di Canio, Alain Sutter, Felix Baumgartner, Dennis Rodman gibi sporcular incelenmiştir. 

Basketbol, Futbol, Paraşüt Atlayıcısı, Amerikan Futbolu, Boks ve Atlet olan sporcuların verdikleri mesajlar bu 

araştırmanın konusudur. Toplamda 12 sporcunun mesajları bu araştırmanın konusudur. Literatür taraması ve 

gözlem yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmada; spor kamuoyunun beğendiği / eleştirdiği mesajlarda Savaş 

karşıtı – çevreci – nükleer karşıtlığı yanı sıra ırkçılık – ırkçılık karşıtı - siyahlara şiddet – mülteci gibi spor dışı 

ancak toplumsal olayların gündeme getirildiği bir platform ile kitlelere çok net mesajlar iletilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Sporcu, Politika 

Critical Approaches and Political Messages of Athletes 

ABSTRACT 

Sport doesn’t have any rival due to its’ quality to send messages universally. It provides a unique 

ground for giving regional, national and international messages because it is being followed everywhere in the 

world. They are taking risks by expressing their political ideas and even can face legal charges because of their 

messages about violence, discrimination, racist behaviours, anti-racist manners, global message, 

environmentalist statements, antimilitarism, tolerance to the coup, reactions to anti-refugee policies etc.  

Such athletes (at total 12) as Feyisa Lilesa, Cathy Freeman, Tommie Smith and John Carlos, 

Muhammed Ali, Colin Kaepernick, Josip Simunic, Paolodi Canio, Alain Sutter, Felix Baumgartner, Berti Vogts, 

Dennis Rodman were examined. Basketball, Football, Parachute Jumper, American Football, Box athletes’ 

messages are the subjects of this study. Such messages carrying racist/anti-racist, environmentalist, anti-nuclear, 

anti-war violence against the black athletes taking the applause or the critization of the public was studied by 

using literature review and observation methods and concluded that sport can provide a platform for carrying 

clear messages regarding the social events happening out of sports. 

Key Words: Sport, Athlete, Policy 
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GİRİŞ 

Sporun dünya gelinde yakaladığı popülarite dolayısıyla da olayın kahramanları olan sporcuları 

da kapsamaktadır. Sporcular günümüzde en yüksek düzeyde mesaj taşıyıcı pozisyona ulaşmışlardır. 

Dünya Şampiyonaları ve daha da önemlisi olimpiyatlarda sporcular tüm dünyanın gündemindedirler. 

Sporcuların her anı, yedikleri, gezdikleri, yaşadıkları dolayısıyla da her davranışları medya tarafından 

anlık takip edilmekte ve haber değeri taşımaktadırlar. 

Bu popülaritenin farkında olan sporculardan bazıları bölgesinde, ülkesinde veya dünya 

genelinde yaşanan olaylara bazen tepki vermekte, eleştiriler getirmekte, onların bu durumları medya 

tarafından anında haber yapıldığı için önem arz etmektedirler. Dünya üzerinde çok farklı ülkeler, çok 

farklı kültürler, çok farklı yönetim sistemleri ve çok farklı ideolojiler olduğu için zaman zaman 

çekişmeler, gerilimler ve savaşlar yaşanmakta, bu konular dünya medyasına taşınmakta, bazen de 

kapalı rejimlerde olanlar veya yaşananların dünya medyasına taşınmasında zorluklar söz konusudur. 

Sporcuların kişisel popülariteleri haber değeri taşırken özellikle de canlı yayınlarda yaşanan 

davranışlar gündem belirlemektedir. Canlı yayınların doğası gereği mesaj veren önceden kontrol 

edilemediğinden dolayı sporcuların üzerinde olan objektifler, onları cesaretlendirmekte doğru 

bildikleri konularda veya inandıkları mevzuları dile getirmekten çekinmemektedirler.  

Sporcular bazen de genel kabullerin dışında rahatsız edici mesajalar verdikleri, ırkçı ayrılıkçı 

ve dışlayıcı davrandıkları da olmaktadır. Bu durumlarda ilgili yönetsel kurallar kapsamında 

cezalandırıcı müeyyideler devreye girmektedir. 

Sporcular bazen bütün tepkileri göze alarak protest davranabilmekte, bazı ideolojileri veya 

baskıcı yönetimleri eleştirmekten geri durmamaktadır. Böylelikle de risk almaktadırlar ancak bunu 

göze alarak hareket eden sporcular bir yerde liderlik örneği de sergilemektedirler. Bazen kendi 

kulüpleri bazen federasyonlar bazen de ülke yönetimleri tarafından cezalandırılmayı göze alarak 

tepkisel davranan sporcular kendilerince doğru olan mesajları iletmekten geri durmamaktadırlar. 

Sporcuların verdikleri mesajlar her ne kadar politik olarak algılansa da içlerinde çok net insan 

hakları bağlamında doğru ve yerinde çıkışlar da söz konusudur. Dünya genelinde yaşanan olaylarda 

bazen siyasetçilerin ve diplomatların çeşitli gerekçelerden dolayı (ülkeler arası çıkar çatışmaları veya 

bloklar arası dayanışma vb. gibi gerekçeler) seslendiremedikleri, imtina ettikleri mesajlardan da 

memnuniyet duydukları bir gerçektir. Bu bağlamda genellikle de Batı Avrupa ülkelerinde ve Amerika 

Birleşik Devletlerinde daha özet ile demokrasinin yaşandığı ülke sporcularında bu mesajların daha net 

verildiği, Rusya ve Çin gibi kapalı rejimlerin olduğu ülke sporcularının araştırma alanında mesaj 

veremedikleri, baskıcı rejimlerden çekindikleri gözlemlenmektedir. 

Sporcuların verdikleri mesajların kategorilendirilmesi 

Sporcular dünya medyasının gözü önünde yakaladıkları fırsatları değerlendirmekte, 

tasarladıkları mesajları cesur bir şekilde sergilemektedirler. II. Dünya savaşı sonrası yaşanılan 

acılardan dersler çıkartılarak dünya yeniden şekillendirildi. Her ne kadar sporcuların verdikleri politik 

mesajlar araştırmanın konusu ise de bazen sporcuların doğal davranışlarının uluslararası medya 

tarafından bazı politik tartışmalara konu yapıldığı, suiistimal edildiği böylelikle de amacı dışına 
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taşırıldığı durumlar da söz konusu olup, yaşanmış birkaç olay da bu araştırmaya dahil edilmesi uygun 

görülmüştür. 

Yenidünyanın en gözde kahramanları sporcular oldu ve sporcular yakaladıkları popülariteyi 

çeşitli şekillerde değerlendirdikleri, olumlu veya olumsuz anlamda değerlendirilebilecek mesajlar 

verdikleri, bu mesajlar genel anlamda kategorilendirildiğinide; 

 Genel Kabuller dışında ve rahatsız edici düzeyde Irkçı ve Mülteci Karşıtı Yaklaşımlar, 

 Etnik Ayrımcılığa dikkat çeken pozitif sayılabilecek tepkiler, 

 Çevreci ve pozitif tutum ve tepkiler, 

 Genel Kabullere uyumlu Irkçılık karşıtı protestolar, 

 Asimilasyon politikalarına yönelik tavırlar, 

 Ülke yönetimlerine muhalif politik mesajlar, 

 Sade davranışların yasaklı tavır gibi takdim edilmesi. 

Her meslek mensubunun kendi işini yapması gerekir gibi klasik yaklaşım ile birlikte sporcular 

da toplumda yaşayan bireyler olduğu için sosyolojik gelişmelerden etkilenirler, bu etkileri kimileri 

içinde tutarken kimileri de medyada uygun pozisyon bulduğunda dünyayı sarsacak şekilde 

davranmaktan geri durmaz. Genellikle sporcuların meslekleri dışında beyanat vermeleri, haber 

olmaları spor yöneticileri tarafından pek arzulanmaz zira uluslararası federasyonlar ve çatı örgüt 

yönetmeliklerinde bazı davranışlar yaptırımlara tabi olduğundan ceza alınması ihtimalinden dolayı 

olaya mesafeli durulur. Bazen de ülke yöneticileri devletlerin milli politikaları dışına çıkılması 

durumunda çok ağır yaptırımları sadece beyanat veren sporculara değil, onların antrenörlerine, kafile 

yöneticilerine, federasyon başkanlarına bazen de Spor Bakanı pozisyonundaki yöneticilere 

uygulandığı da olmaktadır. Genellikle bu denli ağır ceza ve yaptırımlar demokrasiden uzak ve kapalı 

rejim süren ülkelerde olmaktadır. 

Uluslararası spor organizasyonlarda veya olimpiyatlar gibi her dört yılda bir düzenlenen özel 

seremonilerde sporcular en çetin rakipleri ile yarışırken tüm eforunu sarf eder ve başarılı olmak için 

her türlü özveride bulunur. Mesaj vermek isteyen sporcular için en isabetli an ve ortam şüphesiz 

madalya törenleridir. Çünkü dünyanın bütün medya mensupları ve kameraların o an kendisine 

döndüğünün farkındadır. Bu anda mesaj verip, bu mesajın da olası bedellerini ödeyen sporcular da bu 

araştırmaya konu edilmektedir. Bir sporcu için olabilecek en kötü durum artık bir daha o ortamı 

bulamaması yani yarışma hakkının elinden alınmasıdır. Ancak verilecek bazı örneklerde de görüleceği 

üzere sporcular bazen bu büyük riski almaktan çekinmeyerek dünya tarihine geçmiş, bugün saygı ile 

anılmaktadırlar. 
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Genel Kabuller dışında ve rahatsız edici düzeyde Irkçı ve Mülteci Karşıtı Yaklaşımlar 

Paolo di Canio: Eski İtalyan futbol yıldızı Paolo Di Canio, kendini itiraf eden bir faşist olarak 

kabul edildi. Lazio Rome'da profesyonel olarak aktif olarak çalışırken, taraftarlarını stadyumda birkaç 

kez uzanmış sağ kolu ile karşıladı. Almanya'da buna Hitler selamı denir. İtalya'da, İtalya'nın eski lideri 

Benito Mussolini'yi andırıyor. Di Canio'nun üst kolu ona saygı gösteren bir dövmeyle süslenmiştir. 

 

Josip Simunic: Hırvat futbolcu, eski Bundesliga profesyoneli Simuniç, Dünya Kupasında 

İzlanda'ya karşı elenmesinden sonra 2013 sonunda çirkin sahnelere neden oldu. 35 yaşındaki 

Zagreb’de Ustascha sloganıyla mikrofona kükredi. Ustasha, 1929 yılında kurulmuş gizi - terörist bir 

öğür, faşist İtalya ve Ulusal Sosyalist Almanya’ya yakınlığıyla tanınan örgüttür.  

 
Felix Baumgartner: Neredeyse 40 km yükseklikte stratosferden paraşütle sıçramasıyla 

tanınan Avusturyalı sporcu Felix Baumgartner, 2016'nın başlarında öfkeli bir fırtınaya neden oldu: 

Göçmenlerin çaresiz bir şekilde Macaristan’a ulaşmalarından sonra, onlara karşı sert önlemlere baş 

vuran Macar Başbakanı Viktor Orbán'ı Nobel Barış Ödülü için önerdi.  
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Etnik Ayrımcılığa dikkat çeken pozitif sayılabilecek tepkiler 

Cathy Freeman: Avustralyalı koşucu Freeman, Sidney Olimpiyatları'nda ulusal kahraman 

haline gelmeden altı yıl önce muhafazakârların bir bölümünün gönlünü ele geçirdi. 1994'te İngiliz 

Milletler Topluluğu Oyunlarında, bir Aborjin olan Freeman, Avustralya Aborjinlerinin bayrağını 

gururla taşıdı. Etnik gruplarının toplumdaki ayrımcılığına dikkat çekmek istiyor. 

 

Feyisa Lilesa: Feyisa Lilesa, Rio'daki Olimpiyat maratonunda ikinci sırayı bitirdiğinde 

kollarını geçti, ellerini yumrukladı. Etiyopyalı, bu jestle Oromo kabilesinin anavatanında meydana 

geldiği adaletsizliği belirtmek istiyor. Ülkedeki en büyük etnik grup olmalarına rağmen, çok az politik 

etkiye sahipler. Protestolar şiddetle bastırılıyor. 

 

Çevreci ve pozitif tutum ve tepkiler 

İsviçre milli takımı: Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 1996: Milli marş boyunca İsviçreli 

futbolcular, İsveç'e karşı oynanan maçta "Stop it Chirac" başlığını işaretler. Güney Pasifik'teki Fransız nükleer 

bomba testlerine karşı gösteri yapmak istiyorlar. Geçmişe bakıldığında çok fazla soruna neden olan spontan 

eylem, daha sonra Bayern oyuncusu Alain Sutter tarafından başlatılmış olmalıydı. 
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Genel Kabullere uyumlu Irkçılık karşıtı protestolar 

Muhammed Ali: 1967'de Vietnam'da ABD Ordusu için savaş çabalarını reddetti. Hapisten 

çıkarıldı, ancak boks yasağı 1970'e kadar devam etti. ABD’deki çoğunluğun kayıp savaş çabalarını 

kınamadan çok önce Ali açık bir pozisyon almıştı. Zamanla Vietnam Savaşı'na karşı protesto sembolü, 

aynı zamanda sivil haklar hareketi için de bir sembol oldu. 

 

Tommie Smith ve John Carlos: İki Amerikan 200 metrelik koşucusunun resmi Tommie 

Smith (sağdan 2.) ve John Carlos (sağ) bir simge haline geldi. Mexico City'deki 1968 Olimpiyat 

Oyunları'nın ödül töreninde yumruklarını siyah eldivenle, siyah nüfusun siyasal ve ekonomik 

bağımsızlığı için kampanya yapan siyah güç hareketinin işareti olarak yükseltti. 

 

Colin Kaepernick: Ağustos 2016'da Colin Kaepernick, her maçtan önce oynanan ABD milli 

marşına dayanamadı. Aksine: San Francisco 49’ların oyun kurucusu, ırkçılığı ve siyahlara karşı polis 

şiddetini protesto etmek için çöktü. ABD başkan adayı Trump'ın tweetleri tarafından beslenen bir 

skandala dönüştü. Yeni sezonda Kaepernick'in yeni bir sözleşmesi halen yoktur. 

 
http://www.hurriyet.com.tr/sporarena/galeri-trump-cildirdi-tarihi-karar-cikti-colin-kaepernick-41374066/3 
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Asimilasyon politikalarına yönelik tavırlar 

Naim Süleymanoğlu: 1967 Bulgaristan doğumludur, dünya ve olimpiyat şampiyonu, 1980’li 

yıllarda başlatılan zorla isim değiştirilmesi ve baskıları protesto etmek için 1986 yılında Türkiye’ye 

iltica etti. Time dergisine kapak oldu, Bulgaristan’da yaşanan olayları böylelikle hür dünyaya duyurdu. 

 

Ülke yönetimlerine muhalif politik mesajlar 

Dennis Rodman: Basketbol oyuncusu ve eski NBA yıldızı Rodman, ABD’de Kuzey Kore’ye 

yaptığı gezilerde yanlış anlaşılmalara neden oldu. K. Koreli lider Kim ile dostane ilişkisi anavatanında 

pek başarılı olamadı. Rodman, diğer şeylerin yanı sıra, bir kukla gibi muamele etmekle suçlandı. 

 
https://onedio.com/haber/skandallar-krali-dennis-rodman--233337 

 

Sade davranışların yasaklı tavır gibi takdim edilmesi 

Özil ve Gündoğan: Türk kökenli Alman futbolcular, başarılarından dolayı Alman Milli 

takımında oynuyorlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Londra ziyaretinde kendisi ile 

fotoğraf çektirmiş olmaları büyük spekülasyonlara sebep oldu. Daha sonra Rusya Euro 2018’de 

başarısız olarak elenen Almanya’da fatura Özil’e kesilince, DFB ve siyasiler protestolara karşı 

açıklama yapmayınca Mesut Özil milli takımı bırakma kararı aldı. 
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Mesut Özil: Gelselkirchen 1988 doğumlu olup, Alman Milli takımı ile şampiyonluklar 

yaşamış, aktif futbol hayatını halen Arsenal kulübünde sürdürmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin 

Uygur Türklerine uyguladığı asimilasyon politikalarını eleştirdiği için gündem oldu. Çin Hükümeti bu 

tavırdan dolayı büyük hoşnutsuzluk yaşamaktadır. 

 
https://www.takvim.com.tr/spor/2019/12/16/cinliler-mesut-ozilin-uygur-turkleri-ile-ilgili-aciklamalarini-hazmedemedi 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma alanında dünyanın farklı ülkelerinden farklı tarihlerde farklı sporcular ve spor 

takımlarından sıralanan örneklerden de görüleceği üzere mesajlar dünya medyasında gündem 

belirlemekle kalmamış yarım asırdan fazla geçen sürede bile aktüelliklerini korumaktadır. 

Elit sporcular dünya genelinde yaşayan birer değerdirler, davranışları başta çocuk ve gençler 

olmak üzere geniş kitleler üzerinde kalıcı etkisi ve tesiri vardır. Özellikle de madalya törenleri 

dünyaya mesaj vermek için eşsiz fırsatlar sunar, bu anlarda verilen mesajların sansürlenmesi veya tevil  

gibi imkanlar söz konusu olmaz. 

Özgürlükler ve insan hakları bağlamında yapılan çıkışlar ve gösterilen protestolar genellikle 

demokratik ülkelerde gözlemlenirken, kapalı rejimlerde mutlak sansür göze çarpmaktadır. Evrensel 

değerler ile bağdaşmayan ırkçı, ayrımcı, yabancı düşmanlığı ve mülteci karşıtlığı söylemlerinin de 

azımsanamayacak düzeyde olması düşündürücüdür. Ancak bu tavırlara karşı entelektüel STK’ların 

kararlı duruşları kayda değer gelişler arasındadır. 
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Etnisite ayrımcılığına vurgu yapan mesajlar kabul görürken, siyahlara karşı girişilen ayrımcı 

ve ırkçı yaklaşımlar ses getirmektedir. Sporcular yeniçağın kahramanları olarak öne çıkmaktadır. 

1985’li yıllarda Bulgaristan’da yaşanan zorla isim değiştirme ve asimilasyon politikaları ile Türkiye 

çok ciddi mücadele etmeye çalışmış, o zaman Bulgaristan’ın Varşova Paktı üyesi olmasından dolayı 

fazla mesafe alamamıştır. Türkiye konuyu birçok uluslararası platformlara taşıdığı halde, konu dünya 

medyası gündemine gelememiş. Naim Süleymanoğlu’nun iltica etmiş olması dünya genelinde gündem 

olmuş, bu sayede Türkiye devletinin hedefleri gerçekleşebilmiştir. 

Süleymanoğlu’nun ailesini bırakarak Türkiye’ye iltica etmesi sonrasında Bulgaristan’daki 

Türkler büyük bir cesaret kazanarak var olma mücadelesinde kararlı duruş sergilemişlerdir. Bulgar 

makamları dönemin Türk Başbakanı Turgut Özal’a mektuplar yazdırarak propaganda yaptı. Mektupta 

isim değişikliklerinin kişilerin kendi rızası ile yapıldığını ve kapitalist Türkiye Cumhuriyetinin kendi 

ülkesindeki sorunlarla uğraşması ve Bulgaristan’ın içişlerine karışmaması çağrısında bulunuyorlardı. 

Bulgaristan’ının önde gelen yönetici, aydın ve şehir müftülerinin isimleri yer almaktaydı. A. Andreev 

(gazeteci), S. Tassev (Bulgar Televizyonunda); S. Radomirov (Doktor), S. Hadžiev (Aytos bölgesi 

Müftüsü); E. Gavasova (Okul Müdürü); A Marinova (Antrenör) ve Naum Şalamanov yani Naim 

Süleymanoğlu vardı (Offene Brief;1985). 

Naim Süleymanoğlu uluslararası her arenada, olimpiyat ve dünya şampiyonluklarında, her 

kırdığı olimpiyat ve dünya rekoru sonrasında dünyada gündem oldu. Her başarı sonrasında 

Bulgaristanlı Türklere yapılan zorbalıklar ve asimilasyon politikaları hatırlandı. Dünyada bu haklı 

davayı Naim Süleymanoğlu’ndan başka hiçbir medya veya bir başka enstrüman ile bu derecede etkin 

ve sonuç verici bir şekilde aktarabilmek imkanı yoktur. Bu bir taraftan da sporun diplomasi 

bağlamında etkisini göstermesi açısından da önem arz etmektedir. 

Daha sonra Naim Süleymanoğlu’nun Time dergisine "Herkes Kazanıyor" başlığıyla kapak 

olması ve 1988 yılında ABD Başkanı Regan’ın kendisini bir saate yakın Beyaz Sarayda ağırlaması 

Bulgaristan üzerinde ciddi baskı oluşturdu. 

 
https://onedio.com/haber/time-dergisine-kapak-olmus-10-turk-267301 

 

Sporcunun ve sporun toplumda uyandırdığı etkiyi tanımlaması bakımından Spor Gazetecisi 

Tayfun Bayındır’ın Naim Süleymanoğlu ile yaşadığı anısı çok öğreticidir. 1996 Atlanta’da halterin 

https://onedio.com/haber/time-dergisine-kapak-olmus-10-turk-267301
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birinci günü Halil Mutlu, ikinci günü Naim Süleymanoğlu altın madalya aldı. Daha sonra onları, 

fotoğraf çekmek için bazı eski ABD Başkanlarının taş üzerine oyulmuş rölyefleri, heykellerinin 

olduğu State Mountain’a götürmek istedim ancak kapıdaki güvenlik görevlisi tesisin kapalı olduğunu 

söyledi. Amerika, kurallar, Amerikan polisi… Halil, “Ben olimpiyat şampiyonuyum, bir fotoğraf 

çektirecektik” diye şansını denese de “Kusura bakmayın, bugün kapalıyız, Amerikan Başkanı da 

olsanız giremezsiniz” cevabını aldı. O sırada Naim camı açtı, şöyle bir baktı, “Keşke 

girebilseydik” dedi… Türkçe söyledi bunu. Adam bir anda baktı, “Pocket Hercule?” (Cep Herkülü) 

dedi… “Evet!” dedik heyecanla… İçeri gidip çok kısa bir telefon görüşmesi yaptı, yukarıdan bir araç 

geldi, içinde en az 7-8 tane güvenlik görevlisi… Geldiler, bizi aldılar, yukarı çıktık… Hepsi tek tek 

Naim’le fotoğraf çektirdiler. Hatta Halil’in şu sözünü hiç unutmam; üzerinde madalyası, “Ya ben de 

olimpiyat şampiyonuyum” dedi. Bize “Amerikan Başkanı gelse giremez” diyen adam, Naim’le 

nasıl fotoğraflar çektiriyor… Nihayetinde, biz de kendi istediğimiz fotoğrafı çekebildik. 

(https://odatv.com/hayati-neden-film-yapilmadi-1911171200.html 

Mesut Özil "Ey Doğu Türkistan. Ümmetin kanayan yarası" diye başlayan açıklamasında; 

“Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam’dan uzaklaştırmaya çalışanlara 

karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur’anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler 

yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların 

yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm 

bunlara rağmen. Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler 

mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: ‘Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese 

duyurun!’ Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken 

Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, 

namussuzluktur… Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair 

hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, 

Doğu Türkistan’daki kardeşlerimize yardım eyle… Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en 

hayırlısıdır…” cümleleriyle sonlandırdı. Bu beyanat büyük ilgi gördü, en fazla da Çin Halk 

Cumhuriyeti’ni rahatsız etti.  

Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırdı. Çin 

hükümeti, ülkede hizmet veren web arama motoru şirketlerine “Mesut Özil” aramalarını bloke etme 

talimatı verdi. Sosyal medya ağlarında ise Mesut Özil’in resmi sayfalarının görüntülenmesini 

engellediği bildirilen Çin tüm gücüyle Özil’in Doğu Türkistan ile ilgili söylediği sözleri 

vatandaşlarından saklamaya çalışıyor. Çin’in yerel sosyal medya mecrası Baidu’da da Özil’in geçtiği 

paylaşımların bloke edildiği belirtiliyor. https://skor.sozcu.com.tr/2019/12/17/kriz-buyuyor-cinden-

mesut-ozil-icin-yeni-sansur-1427090/ 

ABD Dışişleri bakanı Pompeo Özil’e destek verdi; Özil ve Arsenal'in Twitter hesaplarını 

alıntıladığı paylaşımında, "Çin Komünist Partisi'nin propaganda kuruluşları Mesut Özil'i ve 

Arsenal'i tüm sezon boyunca sansürleyebilir fakat hakikat üstün gelir. Çin Komünist Partisi 

Uygurlara ve diğer dini azınlıklara yönelik ağır insan hakları ihlallerini saklayamaz." ifadelerini 

kullandı ( https://www.cnnturk.com/dunya/abd-disisleri-bakani-pompeodan-mesut-ozile-destek). 

Doğu Türkistan’da Çin Halk Cumhuriyetinin sebebiyet verdiği baskılar günümüzde 

yaşanmakta ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 17.12.2019 tarihli açıklamasıyla Mesut Özil’e destek 

https://www.cnnturk.com/haberleri/merkez
https://www.cnnturk.com/haberleri/mesut-ozil
https://www.cnnturk.com/dunya/abd-disisleri-bakani-pompeodan-mesut-ozile-destek
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olurken insan hakları ihlallerinin gizlenemeyeceğini açıkladı. Araştırma örnekleminde sunulduğu 

üzere Muhammed Ali’nin protestosunun 1967 yılında gerçekleştiği dikkate alındığında modern 

dünyada yarım asırdan itibaren sporcular barış, insan hakları ve eşitlik çağrıları yapmaktadır. 

Sporcular aracılığıyla yapılan politik çağrılar yankı bulmakta ve dünya medyasında yaygın olarak 

dolaşmaktadır. Bu durum da göstermektedir ki; Sporcular çok ciddi mesaj taşıyıcıdırlar ve abartısız 

dünya gündemini belirleme gücüne sahiptirler. 
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TÜRKİYE’DE SPOR GAZETECİLERİNİN ELEŞTİREL YORUMLARINDA ŞENOL GÜNEŞ 

ANALİZİ 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü 

necerrahoglu@comu.edu.tr  

 

ÖZET 

Spor gazeteciliği, 5N – 1K esasına göre yapılandırılır. Yorum yapmak sübjektif düşünce açıklaması olsa 

da nesnel (objektif) verilere dayanması gerekir. 

Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupasında çeyrek finale ulaşmış ve Dünya 3.lüğü başarısı yakalamış, 2002 

yılında da FİFA tarafından yılın Antrenörü seçilmiştir. UEFA tarafından 2018 yılında Elit Teknik Direktörler 

seminerine Türkiye’den davet edilen tek kişidir.  

09.02.2019 tarihinde Şenol Güneş’in TFF tarafından Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirildiği 

açıklanması üzerine BJK’da görevine devam edip / etmeyeceği üzerine medyada yapılan sert eleştirilerde; 

Güneş’in Tazminat ödememek için BJK’dan ayrılmadığı yönünde gerçek dışı yorumlar üzerine başlayan 

polemik bu araştırmanın konusudur.  

Literatür taraması, Video Analiz yöntemi ve gözleme dayanan araştırmada Spor Gazeteciliğinde kırmızı 

çizgilerin aşıldığı ve yorumların gerçek verilere dayanmadan yapılabildiği sonucuna ulaşıldı. Yorumlarda kişilik 

haklarının ihlal edildiği, itibar sarsıcı yayınlar yapıldığı, gazetecilerinden mesleğin etik kodlarına bağlı kalma 

kültürünün ihlal edildiği sonuçlarına ulaşıldı. 

Anahtar Kelimeler: Spor Gazeteciliği, Futbol, Etik Kodlar 

Analysis of Şenol Güneş Through Turkish Sport Journalists’ Critizasition 

ABSTRACT 

Sport Journalism is structured around the 5 W and H questions principal.Eventhough making comments 

can be a subjective matter, it must be based on objective evidences. 

Şenol Güneş reached the quarter finals of the 2002 World Cup, achieved 3rd place in the World Cup 

and was named the Coach of the Year by FIFA in 2002. In 2018, he was the only person from Turkey invited to 

UEFA’s Elite Trainer seminary. 

The subject of this study is the false comments regarding to his uncertain departure from Beşiktaş 

Football Team discussions  and rouch critizatition from the commentators regarding his desicion to stay in order 

to avoid paying indemnity polemics started after the Şenol Güneş’s appointment to the Turkish National Football 

Team Headccoach position by Turkish Football Federation in 09.02.2019. It was concluded in the study  that the 

comments and news can be based on untrue facts and evidences in Turkish Sport Journalism by using literature 

review, video analysis and observation methods. It was also concluded that such offenses as violation of personal 

rights, breaching the ethic codes of journalism and making reputation harming broadcasts taking place in sport 

journalism. 

Key Words: Sport Journalism, Football, Ethic Codes 

mailto:necerrahoglu@comu.edu.tr
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GİRİŞ 

Spor gazeteciliği, gazetecilik bilim dalının bir alt disiplini olarak gazetecilikte var olan temel 

kriterleri 5 N, 1 K prensiplerini kapsar. Araştırdığı ve haber yaptığı her yayında bu prensipler 

dahilinde davranması gerekir. Gazeteciler ve yorumcular halk adına hareket eder, denetleme görevi 

üstlenir. Bu görevi icra ederken kamuoyu adına hareket ettiği var sayıldığı için korunur. Yaptığı haber 

veya yorumlarda hiç bir şekilde kaynağını açıklamaz, açıklamaya da zorlanamaz, bu koruyucu kalkan 

kendisine daha rahat davranabilmesi, kamuoyu adına denetimini daha verimli yapabilmesine katkı 

verebilmesi adına öngörülmüştür. 

Gazeteci veya Spor Gazetecisinden beklenen toplumu aydınlatması, kamuoyu adına görev icra 

etmesidir. Bu icra sırasında yalan – abartı – gerçekliği şüpheli konulara mesafeli olması, kamuoyunu 

doğtu bilgilendirmesi ana davranış kalıpları arasındadır. Spor gazetecileri arasında olan ve bazen 

sadece yorumculuk görevi yapan kişiler gazete – spor gazetesi – TV ekranlarından ilgililere hitap 

etmektedir. Genellikle daha çok dikkat çekmek, kendisine tanınırlık sağlayabilmek için sert, 

mesnetsiz, temelsiz bazen de gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayacak düzeyde söylemler yapıldığı 

gözlemlenmektedir. 

Spor medyasında futbol medyası ezici bir pozisyon almış olup, spor programı adı altında 

genellikle futbol programı yapılmaktadır. Bu durum 1990’lı yıllar öncesinde sadece Kamu TV 

Kanalları (TRT) olduğu dönemde de olmakla birlikte 1990 sonrası Özel TV Kanallarının hayata 

geçmesiyle birlikte çok daha artmıştır. Özel TV Kanalları neredeyse tek başına futbol yayınları 

yapmaktadır. 

TV ve gazetelerde spor yayınlarında bazen sporcular bazen de spor adamları hakkında 

haberler ve yorumlarda sert ve kırıcı boyutlar söz konusudur. Takımların hakkında genel anlamda 

haber ve yorumlar yapılırken, bazen de sporcular ve Teknik Direktörler hakkında direk şahsiyeti 

ilgilendiren boyutlarda yayınlara rastlanmaktadır. Şahsiyeti ilgilendiren haber ve yorumlar yapılırken 

gazetecilik tekniği olarak olayın "tarafların bilgilerine başvurularak" yayın yapmak gerekirken, bu 

kurala riayet edilmeden üstelik de kişilerin "namus", "haysiyet" ve "şerefine" yönelik haber ve 

yorumlar yapıldığı, "kişilik haklarına saygısızlık" yanı sıra "taraftar önünde hedef yapılma" ve 

toplum içinde küçük düşürücü" tarzlara da rastlanılmaktadır. 

Bu tarz spor yayını yapılması karşısında spor gazeteciliği meslek örgütleri de çaresiz 

kalmakta, çoğu zaman da Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) hedef alınmakta, işlevi 

sorgulanmaktadır. 

Şenol Güneş’in kariyeri 

İlk profesyonel sözleşmesini 1969 yılında Sebatspor'la yapan Güneş, 

performansıyla 1972 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. 1974 yılında Trabzonspor'u birinci lige 

çıkaran takımın bir parçasıydı. Tam 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yapan Güneş, 1987 yılında futbolu 

bırakana kadar 413 maça çıktı. Ayrıca 1978 - 1979 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Güneş, 

Türkiye rekoru kırdı, dünyada da 17. oldu. Milli Takım kariyerine 1975 yılında Türkiye U-21 

takımında başlayan başarılı kaleci, 1976 yılında Türkiye A Milli Takımı'na geçiş yaptı ve burada 31 
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maça çıktı. Futbolcu olarak son maçına 1987 yılında Trabzonspor'da çıkan Güneş, bir yıl sonra aynı 

takıma teknik direktör olarak dönüş yaptı. Sozonlara göre Teknik Direktör olarak; 

 1988-89: Trabzonspor 

 1989-92: Boluspor 

 1992-93: İstanbulspor 

 1993-97: Trabzonspor 

 1997-98: Antalyaspor 

 1998-99: Sakaryaspor 

 2000-04: Türkiye A Milli Futbol Takımı 

 2005: Trabzonspor 

 2007-09: Seoul 

 2009-13: Trabzonspor 

 2014-15: Bursaspor 

 2015-19 : Beşiktaş 

 

Dört farklı dönem Trabzonspor'u yöneten Güneş, dört defa Türkiye ikinciliği yaşadı. 2011-

2012 sezonunda Trabzonspor'un tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımın 

başındaki isimdi. Ayrıca yurt dışında görev yapan nadir Türk teknik adamlardan biri olan Şenol 

Güneş, 2007-2009 seneleri arasında Güney Kore takımı Seoul'u çalıştırdı. 2015 yılından bu yana 

Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam, ilk sezonunda kariyerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu 

yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gördüğü 2015-16 sezonunda da şampiyonluk yaşayan 

Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu. 2000-2004 seneleri arasında 

Türkiye A Milli Futbol Takımını çalıştıran Şenol Güneş, takımı 1954 senesinden sonra ilk kez FIFA 

Dünya Kupası'na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nde bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye 

tarihindeki en büyük başarıyı yaşattı. 2003 yılındaki Konfederasyonlar Kupası'nda da aynı başarıyı 

tekrarladı. 

Şenol Güneş UEFA Elit Antrenörler Toplantısına davet edildi 

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren 

toplantıda Avrupa ve dünya futbolunun sorunları masaya yatırıldı. Toplantının ardından AA 

muhabirine açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, toplantının faydalı geçtiğini belirterek, "Öncelikle 

futbolun gelişimiyle ilgili dün, bugün ve yarınla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Aynı zamanda bu 

görüş alışverişinin yanında yarışma içerisindeki antrenör arkadaşlarımızla yeni fikirler ürettiğimiz bir 

toplantı oldu. Üst düzey antrenörlerin görüşleri alındı. Yapılacak yeniliklerle ilgili kimin ne görüşü 

varsa ortaya konuldu. VAR sistemiyle ilgili konulara girildi." diye konuştu. 

UEFA'nın davetiyle toplantıya katılan Güneş, futbola ilişkin pek çok konunun ele alındığını 

ifade ederek, bunlar arasında transfer konusu, takım kadrolarının sayıları, oyuncu değişiklikleri ve 

kulüp yapılarıyla ilgili yeni fikirlerin tartışıldığını aktardı. Toplantıda tartışılan konuların, tavsiye 

niteliğinde karar alınarak futbol dünyasına sunulacağını anlatan Güneş, ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki 

üst düzey takımların artıları, takımların ve oyuncuların gelişimi, hem eğitim hem yarışmanın nasıl 

olacağıyla ilgili konuları konuşma fırsatı bulduklarını söyledi. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1557 

UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı'nda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol 

Güneş'in yanı sıra Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafael Benitez 

(Newcastle United), Sergio Conceiçao (Porto), Unai Emery (Arsenal), Paulo Fonseca (Shakhtar 

Donetsk), Rudi Garcia (Olympique Marsilya), Julen Lopetegui (Real Madrid), Jose Mourinho 

(Manchester United), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Arsene Wenger gibi Avrupa'nın önde 

gelen teknik adamları yer aldı (https://www.sabah.com.tr/spor/futbol/2018/09/04/senol-gunes-uefa-

elit-kulup-teknik-direktorleri-toplantisina-katildi). 

 

Şenol Güneş’in Basın Toplantısı 

10 Mart 2019 tarihinde maç sonrası Şenol Güneş yaptığı basın toplantısında; 

 "Sahada oynana oyun para oyunu değildir, ayak oyunudur, ayakla oynanan oyundur.  

 Bugünkü arkadaşlar namusuyla oynadılar, bir namussuzluk yapmadılar.  

 Beraberlik de olabilir. Bunu para ile, tazminatla, seyirci bağırdı falan.  

 Ne yapacağız, adam mı döveceğiz?  

 Futbolla alakalı şeylerin dışına çıktı,  

 insanla ilgili şeylerin dışına çıktık.  

 Sen beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun ama geçmişi bırak, buraya bak.  

 Tezgahı yapanlar sana da yem mi attılar?  

 Başka şey için arıyorsun, arasana hocam tazminat mı var diye?" 

 Alacak konusunu, tazminat konusunu konuşursam o da sahaya çıkamaz, başkası da 

çıkamaz. 

 Benim de bağlı olduğum bir kurum var, kurumun da kararları var.  

 Biraz saygınız olsun.  

 Seyirci kazansanız da bağırıyor, sahadaki oyuncunun sorumlusu benim.  

 Bugünkü maçta berabere kalsak, mucize.  

 Fenerbahçe maçı da öyle. Biz başarılı değiliz ki zaten!" 

 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1558 

"Namus kavramının da önüne çıkarak, günü kullanarak saldırmak isteyenlere, yapmayın, bu 

doğru olabilir. Seyirci bir olumsuzluk gösterebilir, aklıselim olan taraftar onları susturabilmeli. 

Beşiktaş büyük kulüp, onun için. '2-3 gün önce ekrana çıkıp, 'Ya taraftar sahaya inerse' diyenler mutlu 

oldu işte. Ama onlar Beşiktaşlı değil" 

"Kimseye namussuzluk yapmadık." diyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü, "İşimizi iyi yaptık. 

'Yok tazminat, yok para peşinde' yorumları... Ayıptır, ahlaksızlıktır. Gitmem çok kolay, başkanla 

kavga ederim. Paramı aldım, verdim ne konuşuyorsunuz. Olmayan şeyleri konuşup kargaşa yapmayın. 

Ben giderim zaten. Kulübüm de var, ortada kalmıyorum. Sıradan insan da değilim. Tazminat yok, 

başkan da söyledi." Taraftarların tepkisine saygı duyduğunu kaydeden Güneş, "Takım iyi oynuyor, 

oyuncuya olumsuz etkide bulunuyorsa sıkıntısını ben çekerim. Buraya taraftar sevsin diye gelmedim. 

Taraftarların çoğunluğunun da sevdiğini biliyorum. Acıyı da sevinci de paylaşan takım değil miydik? 

Süleyman Seba'dan, Hakkı'dan, Şeref'ten bahsediyoruz. Bu kavgalarla büyüklüğümüzü kaybediyoruz. 

Beşiktaş camiasının buna izin vermemesi lazım. Bağırdılar da ne oldu? Yarın tribünden aşağı inse ne 

olacak? Ben gitsem de düzelmez." ifadelerini kullandı. 

Kendisinin namussuzlukla suçlandığına dikkati çeken Güneş, "Para mı çalıyorum? Bu oyunu 

bırakın. Taraftar nezdinde her türlü tepkiyi saygıyla karşılıyorum. Kişiliğimi, onurumu zedeleyecek 

hiçbir şeyi hak etmedim. İstifa ettiğimi söyleyenler, para kovaladığımı söyleyenler; istifa isteniyorsa 

size vermem ki, başkan orada." değerlendirmesinde bulundu. 

Maç sonrası tribünleri alkışlamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, şunları söyledi: 

"Duygularım, tepkilerim, kızgınlıklarım olabilir ama hata yapma hakkım yok. Büyük bir 

kurumun başındayım. Acılarım var, hiç paylaşmadım. Oyuncuların duygularına bakın. Ne yaptılar, 

ellerinden geleni yaptılar, savaştılar. Korkum seyirciyle kopuşun olması. Bunu düzeltemezsiniz. Ben 

onların ortasında olup, tribünleri selamlamalarını düşündüm. Bu oyuncuların hepsi gidecek mi, bu 

travmayı görmeyecek mi? Hoca dümen çeviriyorsa görürler, öyle bir şey olmadığını da biliyorlar. Bu 

camianın parçalanmasına izin verilmemeli. Bu takımı yolda bulmadım. Başkan çile çekerek geldi." 

Başkan Fikret Orman'ın soyunma odasına gelmesine değinen Güneş, "Başkan kulübü seviyor, kulübün 

ekonomisi için uğraşıyor. Takımda moral bozukluğu olursa destek vermeye çalışıyor. Başkanın niyeti 

takımı bir arada tutabilmek." diye konuştu. 

"Beşiktaş için ne yapabiliriz diye kalıyorum." değerlendirmesinde bulunan Güneş, "Gitmem 

sonrası bir hoca gerekiyor, maliyeti var. Yönetim var, kongresi var. Duruşumda sıkıntı yok. Tepkilere 

rağmen sevgiyi hala devam ettiriyorum. Gülü seven dikenine katlanır. Bazen diken ben oluyorum. 

Gelmemi istemeyen yöneticiler vardı, şimdi gitmeyeyim diye yönetime saldıranlar var. İstifa 

edecekmişim, bana mesajlar geliyor, 'sakın ha' diyenler var. Şimdi gitmiyorum. Gitsem 'bırakıp kaçtı' 

diyecekler. Ben buradayım. Şu günkü heyecanımla haftaya olacak heyecanım değişmeyecek." 

ifadelerini kullandı. Arnavutluk ve Moldova maçlarında A Milli Takım'ın başında yer alacak Güneş, 

kadroyla ilgili kararını 15 Mart tarihinde açıklayacağını herkesle görüştüğünü ve fikirlerini aldığını 

sözlerine ekledi. (https://www.haberturk.com/senol-gunes-ten-zehir-zemberek-sozler-bizim-

namusumuz-paradan-onemlidir-2398651-spor). 
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Tartışmanın Spor Gazeteciliği Etik boyutu 

Spor gazeteciliğinin geçmiş performansı pek de başarılı değildir. Kişiler hakkında ileri sürülen 

iddiaların fikri takibi söz konusu olmayıp, spor gazetecileri savlarının arkasında durma kültürünün 

yaygın olmadığı sabittir.  

Spor kariyeri başarılar ile dolu olan Şenol Güneş, UEFA tarafından da elit Antrenörler 

toplantısına davet edilerek, kariyerine ilavelerde bulunmuş, daha da önemlisi bugüne kadar 

kamuoyunda hiçbir taşkınlığı yansımamamış her zaman örnek bir yaşantısı olan ve olaylara daima bir 

öğretmen yaklaşımı sergileyen başarılı bir teknik direktördür. Bu başarıları gereği sezon sona erene 

kadar BJK ile A Milli Futbol takımını birlikte çalıştırılması karara bağlanmış ve sözleşme imzalamış 

bir pozisyonda iken başında olduğu BJK Kulübünde işler istenilen kıvamda yolunda gitmezken, 

taraftarlar arasında da bir hoşnutsuzluk yaşanırken aleyhinde gerçek olmayan söylemler yapıldı. 

Şenol Güneş’in "Tazminat alabilmek için istifa etmiyor" söylemi, gerçeği yansıtmadığı için 

sert tepkisine sebebiyet verdi. NTV dijital kanalın Futbol Net programında da masaya yatırılan konu 

hakkında spor gazetecileri farklı görüşler ileri sürdüler. 

 Şenol Güneş’in bu durumda artık bırakması gerekir, 

 Yeteri kadar para kazandı, 

 Artık feragat etmesi gerekir, 

 Fedakarlık yapması gerekiyor, 

 

Onurlu her birey gibi Şenol Güneş de olmayan bir gerekçe ile itham edilmesi, karalanmasına 

tepki göstermiş ve basın toplantısında sesini yükseltmiştir. Spor gazetecileri meslek örgütü olan TSYD 

benzer durumlarda itidal çağrısı yapmakta, ancak sesi duyulmamaktadır. TSYD Derneğinin saygınlığı 

ve prestiji artık eskisi gibi olmayıp, bu meslek örgütü kaale alınmamaktadır. Böylelikle de spor 

gazetecilerini bağlayan herhangi bir meslek örgütü ve dolayısıyla da meslek örgütü etik kriterleri söz 

konusu değildir. Ortada kaos ortamı olup, durum spor gazetecileri ve yorumcuların insafına kalmıştır. 

Kendileri meslek etiğine bağlı kalmadığı zamanlarda sadece medya yöneticilerinin denetimi ile 

izleyici veya okuyucuların beğenmediği programları izlemesinder – okumasınlar gibi bir yönyeme 

indirgenmektedirler. Ya da son çare olan haksızlığa uğrayanlar durumu yargıya intikal ettirmelerinden 
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başka yol kalmamaktadır ki bu durum da sporcuların ve teknik adamların tasvip etmedikleri son 

çaredir. Oysa ki meslek örgütlerinin işlevsel çalışarak gerçek dışı haber ve yorumlar karşısında daha 

işlevsel hareket ederek, benzer durumların tekrarlanmaması için kurumsal sonuçlar ortaya koyması 

beklenir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

20.04.2001 tarihli TSYD Bildirgesinde mesleğin birçok sorununa vurgu yapmıştır, şöyle ki; 

 Gazete ve TV Kanallarında yaşanan her bir olumsuzluktan dolayı TSYD nerede? 

Tarzındaki suçlayıcı yaklaşımlar tepkilere muhatap edilmektedir, 

 TSYD’yı ilgilendirsin veya ilgilendirmesin her olay TSYD Derneğine fatura edilmeğe 

çalışılmaktadır, 

 Hepimizi rahatsız eden gelişmelere karşı tedbir alınmakta ancak bunlar her zaman 

kamuoyuna yansıması da gerekmemektedir, 

 Bazı arkadaşlar meslek ve kurum aidiyeti gibi kavramlardan haberleri olduğu 

kuşkuludur, 

Vb. açıklamalar yaparak mesleğin etik durumunu ortaya koymuştur (Cerrahoğlu, 2004). 

Aradan geçen 18 yıla rağmen olumsuz gidişe mani olunamamış, bozulma ve keyfilikler 

artarak devam etmektedir. "Basın ahlak kuralları" ya da "Basın Meslek İlkeleri" olarak adlandırılan 

kurallar bir başka söylem ile haber üretiminde dürüstlük ilkesi gereği olayın tüm taraflarının görüşüne 

başvurulması gereği vardır (Cerrahoğlu; 2006). Bazı spor gazetecileri ve spor yorumcularının en 

küçük bir meslek etiği ve kaygısı söz konusu değildir. Hatta mesleğin erozyona uğraması gibi bir 

olumsuzluğa sebebiyet vermiş olması kendilerini en küçük bir şekilde dahi rahatsız etmediği 

gözlenlendiği sonuçlar mevcuttur. Örneğin iletişim bilimcisi İrvan spor gazetecilerini iletişim 

araştırmalarında negatif bir taraf olarak katogorize edebilmektedir (İrvan; 1999). Spor Yorumcularının 

kendi mesleklerinin saygınlığını önemsememeleri ve duyarlılık sergilememesi üzerinde durulması çok 

ciddi bir konudur. 

Spor gazetecileri, 1985’li yıllara kadar icra edilen şekline büyük bir özlem duymaktadır. Bu 

dönemlerde meslek, erbabları tarafından yönetilmekte ve denetlenmekte idi. Bu döneme "Mesleğin 

Altın Yılları" denilmektedir (Cerrahoğlu; 2004b). Bu özlem artarak büyüdüğü ortadadır. 

Genel olarak spor medyasında gözlemlenen durum; "saldırgan yorumlar" ve "haksız 

ithamlara" saha içerisinde pozitif sonuçlar alınarak cevap verilmesi gibi bir anlayış hakimdir. Böyle 

bir sonuç her zaman elde etmek de mümkün değildir. Kaldı ki mevcut sorunlar böyle bir yöntem ile de 

çözülemez. TSYD gibi meslek örgütlerinin de işlevselliği olmadığında olumsuzlukların yaşanılması da 

kaçınılmaz görülmektedir. Fikir özgürlüğü başlığı altında yaşananların da açıklanma imkanı yoktur. 

Yaşanan sorunsalın çözümü uzak vadede spor gazeteciliği akademik eğitiminin sunulması, RTÜK 

yanı sıra Gazete ve TV Kanalları üst yöneticilerinin duyarlı davranması, kamuoyuna yayılan yanlış ve 

maksadını aşan ifadeler arz eden mesajları kurum içerisinde denetleyen mekanizmaları harekete 

geçirmeleriyle sağlanabileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Eğitim sürecinde öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmesi ve kazanımlara tam olarak erişebilmeleri için 

kullanılan araçlardan biri de ödevdir. Ödev, eğitimin okul dışına uzanan önemli bir kolu olarak da düşünülebilir. 

Ödevler amacı ve uygulanış şekline göre değişiklikler göstermektedir. Öğrenciye verilen ödevin sıklığı, 

yoğunluğu ve öğrencinin ilgi ve akademik başarısına uygunluğu en önemli konulardandır. Öğrencilere verilen 

ödevin ilgi ve akademik düzeye uygunluğu ödevin düzenli olarak yapılması ve faydalı olmasına doğrudan etki 

etmektedir. Bu araştırma ödevlerin eğitim kurumlarındaki belirleyicileri ve denetleyicileri olan öğretmenlerin 

öğrencinin ilgi ve akademik düzeyine göre ödev verilmesine yönelik görüşlerini incelemektedir. Nitel araştırma 

yöntemlerinden olgubilim deseninde planlanan araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formuyla 

toplanmıştır. İçerik analizi kullanılarak elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin daha çok günlük ödev 

verdikleri, öğrencilerin dersteki performanslarının dikkate alındığı, zamanın kısıtlı olmasından dolayı bireysel 

ödev hazırlamanın zor olduğu, kolay ödevlerde öğrencilerin daha fazla motive olduğu ve öğrenci için ödevlerin 

bir sorumluluk olduğu yönünde sonuçlar ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ev ödevi, Sınıf öğretmeni, Akademik düzey.  

Teachers' Opinions About Giving Homework in Accordance with Students' Interest and 

Academic Level 

ABSTRACT 

Homework is one of the tools used to practice what students have learned during the education process 

and to have full access to the gains. Homework can also be considered as an important branch of education 

extending out of school. The homeworks vary according to the purpose and application method. The frequency, 

intensity and suitability for student interest and academic achievement of the homework is one of the important 

issues. The appropriateness to the academic level and students’ interest of the homework given to students have 

a direct effect on students’ doing the homework regularly. This study examines the opinions of teachers, who are 

the determinants and supervisors of homeworks educational institutions, about assigning homeworks according 

to the students' interest and academic level. The data of the study, which was planned in the phenomenology 

design, was collected through a semi-structured interview form. According to the findings obtained using content 

analysis; it was found that teachers gave mostly daily homeworks, students' performance in the lesson is taken 

into consideration, it is difficult to prepare individual homework due to limited time, students are more 

motivated with easy homeworks and homeworks are a responsibility for the student. 

Keyword: Homework, classroom teacher, academic level. 
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GİRİŞ 

Öğrencilerin öğrenme serüvenleri birçok yöntem ve teknikle desteklenmektedir. Öğrenme çok 

yönlü etkileşim gerektiren uzun bir süreçtir. Öğrenme sürecinde doğrudan olarak kullanılan 

yöntemlerden bir tanesi de ödevdir. Öğrencilerin okullarında gördükleri dersler dışında akranlarıyla 

veya yalnız başına problem çözmeyi, bilimsel düşünmeyi ve bilginin kaynağına ulaşmayı amaçlayan 

çalışmalar ödev olarak adlandırılmaktadır (Şahin & Altınbay, 2008). 

Ödev öğrencinin tek başına yapacağı bir etkinlik olması yanında aileye de sorumluluklar 

verebilmektedir. Bazı ödevler aileye maddi veya manevi sorumluluklar yüklemektedir. Öğrencilere 

verilen ödevlerin amacına ulaşmada ailelere öğrencini ödevini kontrol etmek, öğrenciye rehber olmak 

ve öğrencinin ihtiyaç duyduğu araç gereç ile ortamı sağlamak gibi büyük sorumluluklar düşmektedir  

(Gümüşeli, 2004). 

Ödev öğrencinin sadece akademik başarısının artması değil, diğer olumlu özelliklerinin de 

gelişimine katkı sağlamaktadır. Ödevler öğrencilerin başarılarına katkı sağlamak yanında öğrencinin 

disiplinli çalışması, sorumluluk kazanması ve bağımsızlık kazanmasına da katkı sağlamaktadır 

(Kapıkıran & Kıran, 1999). Öğretmenler tarafından öğrencinin sorumluluk kazanması, akademik 

başarısının artması, bilimsel bilgiye ulaşarak yorumlaması amacıyla verilen ödevlerin önemli bir yönü 

de öğrencinin ilgi ve akademik düzeyine uygunluğudur. 

Öğrenciler ilgi alanlarına ve düzeylerine uygun olan yönergeleri zorlanmadan ve severek 

yerine getirmektedirler. Okulda sunulan bir konunun temel mantığı öğrenci tarafından kavranmamışsa 

daha sonra zorlama ile yaptırılan tekrarların faydadan çok zararı olacaktır. Öğrencilerin okulda 

öğrendiklerini pekiştiren ve yeni öğrenmelere kaynak sağlayan ödevler verilebildiği gibi öğrencileri 

zorlayan ve öğrenciyi başarısızlık hissine sürükleyen ödevler de bulunmaktadır. Ödevleri hazırlayan 

ve kontrollerini sağlayan öğretmenlerin öğrencinin ödev yapma sürecindeki etkisi açıkça ortadadır. 

Öğretmenlerin ödevleri kendileri hazırlamada veya hazır ödevleri öğrenciye göre seçmelerinde etkili 

olan faktörler son yıllarda araştırmalara konu olmaktır.  

Öğrenmeyi doğrudan etkileyen öğrenme stratejilerinden olan ev ödevleri özellikle ülkemizde 

tatil dönemleri başlangıcında daha sık olmak üzere pedagojik değeri sürekli tartışılan bir konu 

durumundadır. Hatta yasaklanması ya da sınırlanması yönünde dördüncü demokrasi gücü haline gelen 

medya tarafından sürekli gündeme getirilen ödevler konusu aileler ve öğretmenler tarafından tercih 

edilmeye devam eden bir öğrenme aracı olarak görülmektedir. Öğrencilerin kendi kendilerine 

öğrenmelerinde bu sorumluluğu almalarına yardım eden ödevler özellikle ilkokul yıllarında daha da 

büyük önem arz etmektedir. Potansiyellerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri açısından ödevlerin seçimi 

ve takibi öğretmenlere düşen en kritik görevlerdendir.  

 Özellikle temel eğitim yılları, öğrencilerin örgün eğitime dahil olup sınıf öğretmeni 

gibi bir lider eşliğinde ilgilerini keşfettikleri, akademik olarak belirli düzeylere eriştikleri ilk yıllardır. 

Bu açıdan çocukların ilgilerinin belirlenmesi ve ders kazanımlarına uygun olarak yönlendirilmesi sınıf 

öğretmenlerinin önemli sorumluluklarından birisidir. Özellikle öğrencilerin ödevlere karşı tutumları 

ilkokulun ilk yıllarında edindikleri tecrübelerle ilişkili olduğundan sınıf öğretmenlerinin verdikleri 

ödevlerin amaçları, türleri, süreleri, gereklilikleri, kontrolleri, çocukların ilgi alanlarına uygunluğu ve 
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akademik olarak düzeylerine göre olup olmadığı hassas bir önem taşımaktadır. Bu yüzden bu 

araştırmanın amacı öğrencilere verilen ödevlerin öğrencilerin ilgi ve akademik düzeylerine 

uygunluğunu hakkında öğretmen görüşlerini incelemektir. 

YÖNTEM 

Öğretmenlerin öğrencinin ilgi ve akademik düzeyine yönelik ödev verilmesine yönelik 

görüşlerini inceleyen bu araştırma olgubilim deseninde planlanmıştır. Olgubilim deseninde bilgiye 

ulaşmak amacıyla seçilen kaynaklar konuyu deneyim eden bireylerden oluşmaktadır (Büyüköztürk, 

Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014). Yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanan 

veriler ise içerik analizi tekniği kullanılarak anlamlı hale getirilmiştir. 

Tablo 1’de araştırmada katılımcı olarak yer alan sınıf öğretmenlerinin kıdem durumları ve 

görev yaptıkları sınıf düzeyleri belirtilmiştir.  

Tablo 1: Çalışma Grubu 

Branşı Kıdem Yılı Okuttuğu Sınıf 

Sınıf Öğretmeni 7 4 

Sınıf Öğretmeni 8 4 

Sınıf Öğretmeni 8 1 

Sınıf Öğretmeni 8 3 

Sınıf Öğretmeni 23 1 

Sınıf Öğretmeni 8 1 

Sınıf Öğretmeni 8 4 

Sınıf Öğretmeni 6 2 

Sınıf Öğretmeni 12 3 

Sınıf Öğretmeni 11 3 

 

Çalışma grubu araştırma sorularını gönüllü olarak yanıtlamayı kabul eden 10 sınıf 

öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan sınıf öğretmenlerinin kıdemlerinin 6 yıl ile 

23 yıl arası değiştiği ve ilkokulun her sınıf düzeyini temsil eden bir görev durumu olduğu 

gözükmektedir. 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı 5 sorudan oluşturulan bir yarı yapılandırılmış 

görüşme formudur. Görüşme formu oluşturulurken literatür taraması sonucu belirlenen sorular için 

uzman görüşleri alınmış ve sınıf öğretmenleri ile de sorular üzerine müzakere edilmiştir. Son aşamada 

belirlenen sorular ile görüşme formu uygulama için hazır hale getirilmiştir. Yarı yapılandırılmış 

görüşme formu şu sorulardan oluşmaktadır: 

1. Hangi sıklıkta ödev vermeyi tercih ediyorsunuz? 

2. Öğrencilerin ilgi ve akademik düzeyini nasıl belirliyorsunuz? 

3. Öğrencilerin ilgi ve akademik düzeyine uygun ödev hazırlayabiliyor musunuz, 

hazırlayamıyorsanız nedenlerini anlatınız. 

4. Öğrenciye düzey üstü ve düzey altı ödev verdiğinizde ne gibi durumlarla 

karşılaşıyorsunuz? 
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5. Öğrencinin ilgi ve akademik düzeyine uygun ödev hazırlanmasının öğrencinin ödev 

yapma alışkanlığına etkisi var mı? 

Yukarıda verilmiş olan görüşme soruları yoluyla araştırmacıların topladığı veriler içerik 

analizi kullanarak anlamlı hale getirilmiştir. Metin içindeki kelimeleri kodlama yapılarak daha küçük 

kategoriler haline getirme yöntemi olan içerik analizinde (Büyüköztürk vd., 2017) kodlayıcılar arası 

tutarlığın yüksek olması (%81) araştırmanın geçerlik ve güvenirliği için önemlidir. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırma çalışma gurubundan toplanan verilerin içerik analizi kullanarak anlamlı 

hale getirilmiş sonuçları yer almaktadır. 

“Hangi sıklıkta ödev vermeyi tercih ediyorsunuz?” sorusuna sınıf öğretmenlerinin verdiği 

yanıtlar Tablo 2’ de sunulmuştur.  

Tablo 2: Ödev Verme Sıklığı 

Kategori n=10 

Günlük ödev verilmesi 6 

Haftada üç gün ödev verilmesi 3 

Haftada bir gün ödev verilmesi 1 

 

Araştırma sorularına cevap veren öğretmenler öğrencilere ödev verme zaman aralığına göre en 

çok günlük ödev vermektedirler. Bunun yanında 3 günlük ve haftada bir ödev veren öğretmenlerin 

olduğu da anlaşılmaktadır. 

“Öğrencilerin ilgi ve akademik düzeyini nasıl belirliyorsunuz?” sorusuna sınıf öğretmenlerinin 

verdiği yanıtlar Tablo 3’ te sunulmuştur.  

Tablo 3: Öğrencinin İlgi ve Akademik Düzeyinin Belirlenmesi 

Kategori n=10 

Sınav sonuçlarına göre belirlenmesi 1 

Dersteki performansının dikkate alınarak belirlenmesi 7 

Dersteki performansı ve sınav başarısının dikkate alınarak belirlenmesi 2 

 

Öğrencilerin akademik düzeyinin belirlenmesi konusunda öğretmenler çoğunlukla öğrencinin 

dersteki performansını dikkate aldıklarını söylemişlerdir. Bazı öğretmenler ise yazılı sınav sonuçlarını 

veya sınav başarısı ile ders performansını beraber değerlendirdikleri yönünde görüş bildirmişlerdir. 

“Öğrencilerin ilgi ve akademik düzeyine uygun ödev hazırlayabiliyor musunuz?” sorusuna 

sınıf öğretmenlerinin verdiği yanıtlar Tablo 4’ te sunulmuştur. 

Tablo 4: Öğrencinin İlgi ve Akademik Düzeyine Uygun Ödev Hazırlanması 

Kategori n=10 

Zaman yeterli olmadığı için bireysel ödev hazırlayamama 6 

Sadece kaynaştırma öğrencilerine bireysel ödev hazırlama 4 
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Öğrenci ödevlerinin ilgi ve akademik başarıya uygunluğu konusundaki soruya öğretmenlerin 6 

tanesi zaman yeterli olmadığından bireysel ödev hazırlayamadığını 4 sınıf öğretmeni ise sadece 

kaynaştırma öğrencilerine bireysel ödev hazırladıklarını belirtmişlerdir. 

“Öğrenciye düzey üstü ve düzey altı ödev verdiğinizde ne gibi durumlarla karşılaşıyorsunuz?” 

sorusuna sınıf öğretmenlerinin verdiği yanıtlar Tablo 5’ te sunulmuştur. 

Tablo 5: Öğrencinin Akademik Düzeyine Üstünde ve Altında Ödev Verilmesi 

Kategori n=10 

Fazla ödevin caymayı getirmesi kolay ödevin ise faydasız olması 2 

Kolay ödevin öğrenciyi daha çok motive ediyor olması 

Kolay ödev olunca yapılması zor ödevde ise ailenin öğrenciyi zorlaması 

Zor ödevde çocuğun aileden destek alması 

Zor ödev öğrenciye faydalı kolay ödevin ise öğrenciye caydırıcı olması 

3 

2 

2 

1 

 

Öğrencinin akademik düzeyinin üstünde veya altında ödev verme durumuna yönelik soruya 

verilen cevaplara göre fazla ödevin öğrenciyi ödev yapmadan caydırdığı, kolay ödevin öğrenciyi 

motive ettiği, zor ödevde öğrencinin aileye daha çok başvurduğu ve kolay ödevin öğrenciyi motive 

etmediği yönünde cevaplar verildiği gözlenmektedir. 

“Öğrencinin ilgi ve akademik düzeyine uygun ödev hazırlanmasının öğrencinin ödev yapma 

alışkanlığına etkisi var mı?” sorusuna sınıf öğretmenlerinin verdiği yanıtlar Tablo 6’ da sunulmuştur. 

Tablo 6: Öğrencinin Akademik Düzeyine Uygun Ödev Verilmesinin Ödev Yapma Alışkanlığına 

Etkisi 

Kategori n=10 

Ödev yapma alışkanlığının aile ilgisine bağlı olması 1 

Ödev yapma alışkanlığını olumlu etkilemesi 

Ödevin sorumluluk gerektirdiği ve fazla ödevin etkilememesi 

Etkilemeyip sadece eğlenceli ödevin ödev yapma alışkanlığını etkilemesi 

5 

3 

1 

 

Öğrenciye uygun ödevin öğrencinin ödev yapma alışkanlığına etkisine yönelik soruya verilen 

cevaplara göre öğretmenler ödev yapma alışkanlığının aile ilgisine bağlı olması, ödev yapma 

alışkanlığını olumlu etkilemesi, ödev yapma alışkanlığını etkilememsi ve sadece eğlenceli ödevlerin 

ödev yapma alışkanlığını etkilediği yönünde görüşler belirtmişlerdir. Ayrıca bazı öğretmen 

cevaplarına göre ödevin sorumluluk gerektirdiği ve fazla ödevin sorumluluk geliştirmeyeceği görüşler 

ortaya çıkmıştır. 

SONUÇ 

Öğrencilerin ilgilerine ve akademik düzeylerine uygun ödevler verilmesi konusunda sınıf 

öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymaya çalışan bu araştırmanın bulgularına göre öğretmenlerin 

daha çok günübirlik ödevler verdikleri, öğrencinin hangi akademik düzeyde olduğu konusunda yorum 

yapması gerektiğinde ders içi performansının daha çok göz önünde bulundurulduğu, sadece 

kaynaştırma öğrencilerine özel ödevlerin hazırlandığı, öğrencinin yapabileceği ödevin öğrenciyi 

motive ettiği ve öğrenciye uygun ödevin öğrencinin ödev yapma alışkanlığına katkı sağladığı 

anlaşılmıştır.  
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Öğretmenler genellikle öğrencileri dinamik tutmak ve öğrencilerin öğrettiklerini pekiştirmek 

için günlük ödevler verdikleri ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin yeterli zamanları olmadığı gerekçesiyle 

öğrencilere bireysel ödevler hazırlayamadıkları ortaya çıkmıştır. Ülkemizde özellikle büyükşehirlerde 

okuluna devam eden öğrencilerin sınıflarının 30 ile 40 öğrenci mevcudunun üzerinde olabildiği 

gerçeği bu görüşe destek olmaktadır. Öğrenciye verilen ödevin gerektiğinden zor ya da kolay 

olmasının öğrenciye kazandırılmak istenen beceriyi kazandırmada olumsuz etkilediği ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle öğrenciye verilecek zor ödevin caydırıcı, kolay ödevin ise motive etme 

dışında katkısı olmadığı belirtilmiştir. Öğretmenlerin öğrencilere göre ödev hazırlayamamaları 

öğrencilerin öğrenme sürecinde yeterince ödev uygulamasından faydalanamadığını göstermektedir. 

Acar’ a (2013) göre de öğretmenlerin genel olarak öğrenciye göre ödev hazırlamadığı ve bunun sebebi 

olarak da zamanlarının olmadığı belirtilmektedir. Ayrıca ödevlerin öğrencilerin maddi ve manevi 

anlamda gereklilikleri karşılamayacağı düzeyde olması verimsiz bir uygulama haline gelmesine sebep 

olacaktır. Öğrencilerin evlerinde yeterli destek bulamaması ve maddi destek alamaması ödevin 

eşitliksiz bir uygulama haline gelmesine sebep olacaktır. (Yeşilyurt, 2006: 49). 

Öğrencilerin ödevlerden daha verimli bir şekilde yararlanabilmeleri için bireysel ödev 

uygulaması kesinlikle vazgeçilmemesi gereken bir konudur. Bireysel ödev uygulaması konusunda 

zaman kısıtlılığı ve sınıf mevcudu fazlalığı karşımıza çıkan en temel engelleyici faktörlerdir. 

Öğretmenlerin bireysel ödev uygulamasının önünde engel olan bu durumların dezavantajlarını ortadan 

kaldıracak teknolojik çözümler sunan uygulamalar denenmelidir.  
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ÖZET 

Öğrencilerin okuldaki eğitimlerine ara verme nedenlerinden bir tanesi sağlık durumu nedeniyle tedavi 

süresince evde veya hastanede kalmak zorunda olmalarıdır. Türkiye’de sağlık durumu nedeniyle okullarına 

devam edemeyen öğrencilerin eğitimine evde veya hastanede davam edilmektedir. En az 12 hafta süreyle sağlık 

durumu nedeniyle okuluna devam edemeyeceğini gösteren sağlık raporu alan öğrenciler hakkında evde eğitim 

kararı verilmektedir. Evde eğitim uygulaması tedavi gören öğrenciler için çözüm niteliğinde olsa da 

geliştirilmesi gereken yönleri bulunmaktadır. Evde eğitim uygulamasının baş aktörlerinden olan öğretmenlerin 

bu konudaki görüşleri önemli görülmektedir. Evde eğitim hizmetinin geliştirilmesi gereken yönlerini öğretmen 

görüşlerine göre incelemeyi amaçlayan bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninde 

planlanmıştır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla uzman görüşleri alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına 

bakıldığında; öğrencinin ihtiyacına yönelik öğretmen yetiştirilmesi, evde eğitime yönelik ders araçları 

geliştirilmesi, tedavi gören öğrencilerin eğitim hayatları konusunda öğretmen uzmanlaştırma eğitimlerinin 

geliştirilmesi ve öğrenciye göre ders sürelerinin planlanması gibi konuların evde eğitimin geliştirilmesi gereken 

yönleri olarak görüldüğü anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Evde Eğitim, hastanede eğitim, evde eğitim öğretmeni. 

Teachers' Opinions About the Aspects of Home Education that need Improvement 

ABSTRACT 

One of the reasons students stop their education at school is that they have to stay at home or in hospital 

during the treatment period because of their health condition. In Turkey students who can not attend school 

because of their health conditions continue to their education at home or in the hospital. A home education 

decision is made for students who receive a medical report indicating that they cannot attend school for at least 

12 weeks due to health status. Although home education is a solution for students receiving treatment, there are 

aspects that need to be improved. The opinions of teachers who are one of the main actors of home education on 

this issue are seen as important. This research, which aims to examine the aspects of home education service that 

should be improved according to the teachers' opinions, is planned in the phenomenology design of qualitative 

research methods. In order to collect the research data, semi-structured interview form prepared by taking expert 

opinions was used. Content analysis was used in the analysis of the obtained data. When the research findings 

are examined; it is understood that the subjects such as training teachers for the needs of the students, developing 

lesson tools for home education, developing teacher specialization trainings on the education life of the students 

receiving treatment and planning the duration of the lessons according to the students are seen as aspects that 

need to be improved at home education. 

 Keyword: Home education, hospital education, home education teacher. 
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GİRİŞ 

Öğrencilerin eğitim aldıkları süre içinde birçok faktör etkilidir. Bu faktörlerden içinde önemli 

yer tutan okul devamlılığı çeşitli sebeplere bağlanabilmektedir. Okul devamlılığı eğitimin amacına 

ulaşmasında önemli yer tutmaktadır. Öğrenciler eğitimlerine devam ettikleri süre içinde çeşitli 

nedenlerden dolayı okullarına bir süreliğine ara vermek zorunda kalabilmektedirler. Okul 

devamlılığına engel olacak durumlar engellilik ve sağlık durumu olabilmektedir. Okul çağındaki 

öğrenciler anne ve babasından çok okulu, arkadaşlarını ve sosyal aktiviteleri önemserler. Çocuklar 

sağlık durumları nedeniyle okullarından uzaklaştıklarında sınıftaki yerini ve arkadaşlarını 

kaybedecekleri için endişe yaşarlar  (Gültekin ve Baran, 2005). Öğrencilerin bu durumlardan dolayı 

okula devamsızlığı dezavantajını ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli çözümler doğmuştur (Susam, 

Demir ve Şahin, 2019). Tüm bireyler eşit şartlarda eğitim sunulması sağlık sorunu yaşadığı için 

okuluna devam edemeyen çocuklara pozitif ayrımcılık yaparak erişilebilir eğitim ortamları 

sağlanmalıdır (Bauman, 2001). Öğrencilerin eğitimlerine ara verme nedenlerinden biri de sağlık 

durumlarından dolayı evde veya hastanede tedavi görmek zorunda olmalarıdır. Sağlık durumu 

nedeniyle tedavi gördüğü sürece okuluna devam edemeyen öğrenciler gerekli şartlara uymaları halinde 

evde veya hastanede eğitim görmektedir. Bunun için evde eğitim görmek isteyen öğrenci velilerinin 

tedavi gören öğrencinin en az 12 hafta okuluna devam edemeyeceğini gösteren raporu ile bölgesinde 

bulundukları rehberlik ve araştırma merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de evde eğitim uygulaması yaygınlaşmakta 

ve eğitimin amaçları doğrultusunda yapılandırılmaktadır. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre 

evde eğitim öğrencilerin zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık 

problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da 

yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı durumlarda uygulanmaktadır (MEB, 

2018). Öğrenciler evde veya hastanede tedavi gördükleri süre içinde bazı risklerden korunmak 

amacıyla evde eğitim görebilmektedirler. Evde eğitim gören öğrenciler hastanelerde hastane okulu 

olması ya da hastane odasında eğitim görmesinin uygun olması durumunda hastanelerde de eğitim 

görebilmektedirler. (Bolat, 2018). Hastanede tedavi gören çocuğa tıbbi hizmetler yanında sosyal, 

psikolojik ve eğitim hizmetleri verilmektedir. Tedavisine hastanede veya evde devam edildiği için 

okuluna devam edilemeyen öğrencinin dezavantajlı durumları ortaya çıkmaktadır ve bunları ortadan 

kaldırmak öğrencinin gelişimi açısından önemli bir konudur (Er, 2006). 

Öğrencilerin okullarına devamlılığını etkileyen tedavi süreçleri evde eğitim almalarına neden 

olabilmektedir (Susam, Demir ve Şahin, 2019). Evde eğitimin öğrencilerin sağlık problemi gibi bir 

sebepten dolayı okula devam edememesine bağlı olarak evde eğitim alması aile ve öğrenci için faydalı 

bir uygulama olduğu ortada olmakla beraber öğrencilerin sağlık sorunları yaşasalar dahi eşit şartlarda 

eğitim alma haklarının sağlanması nedeniyle okul eğitimiyle kıyaslandığında geliştirilmesi gereken 

yönleri bulunmaktadır. Evde eğitim öğrencilerinin iyileştikten sonra okul eğitimine yani akranlarıyla 

aynı eğitime devam edeceği ve aynı sınavlara gireceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu araştırma 

sağlık durumları nedeniyle okuluna devam edemediği için evde veya hastanede eğitim alan 

öğrencilerin eğitiminde görevli öğretmenlerin bu eğitim uygulamasının geliştirilmesi gereken 

yönlerine ilişkin görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. 
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YÖNTEM 

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü için evde veya hastanede eğitim gören öğrencilerin 

eğitimine yönelik geliştirilmesi gereken yönleri araştıran bu çalışma olgubilim deseninde 

planlanmıştır. Bu desende verilere ulaşmak amacıyla seçilen kaynaklar, konuyu yaşayan ve deneyim 

edinen bireylerden oluşmaktadır. (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014). 

Tablo 1’de araştırmaya katılan öğretmenlerin branşları, kıdem durumları, evde eğitimde 

çalıştıkları süre ve evde eğitim uygulamasından faydalanan öğrencilerin bulundukları sınıf düzeyleri 

verilmektedir.   

Tablo 1: Çalışma Grubunun Özellikleri 

Branş 
Kıdem  

Yılı 

Evde Eğitimde Görev 

Yılı 

Evde eğitim 

öğrencisinin sınıfı 

Özel Eğitim Öğretmeni 14 4 Anasınıfı 

Sınıf Öğretmeni 13 2 2 

Teknoloji Tasarım Öğretmeni 4 1 6 

Matematik Öğretmeni 23 6 10 

Kimya Öğretmeni 26 6 9 

Matematik Öğretmeni 23 2 8 

Özel Eğitim Öğretmeni 30 1 9 

Türkçe Öğretmeni 31 3 7 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni 32 3 5 

Sınıf Öğretmeni 13 2 11 

 

Sınıf öğretmeni, sosyal bilgiler öğretmeni, kimya öğretmeni, matematik öğretmeni, Türkçe 

öğretmeni, teknoloji ve tasarım öğretmeni ile özel eğitim öğretmenlerinden oluşan çalışma grubunun 4 

ile 32 yıl arası kıdemlere sahip oldukları, evde eğitim konusunda azami 6 yıla kadar tecrübelerinin 

olduğu, anasınıfından 11. sınıfa kadar farklı sınıflarda bulunan öğrencilere evde eğitim verdikleri göze 

çarpan hususlardır. 

Araştırmada veri toplamak amacı ile oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formunun 

hazırlanmasında literatür taraması sonucu oluşturulan sorular uzman görüşüne sunulmuş, ardından 

evde eğitim uygulamasına katılan 3 öğretmenle anlaşılabilirliği konusunda incelenmiştir. Daha sonra 

son hali verilen görüşme formunun gönüllü öğretmenlere uygulanması sağlanmıştır. Araştırmacılar 

tarafından görüşme soruları yoluyla toplanan veriler içerik analizi tekniği kullanılarak anlamlı hale 

getirilmiştir.   

Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu 6 sorudan oluşmuştur. Formu 

oluşturan sorular şunlardır: 

1. Evde eğitimde görev alacak öğretmenler hangi kriterlere göre seçilmelidir? 

2. Evde eğitimde ders aracı eksiklikleri nelerdir? Nasıl çözümler üretilebilir? 

3. Evde eğitimde görevli öğretmenlerin hangi mesleki gelişim eğitimlerine ihtiyaçları 

vardır? 

4. Evde eğitim alan öğrenci velileri hangi konularda eğitim ihtiyaçları duymaktadır? 
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5. Evde eğitim gören öğrencinin ders saati süresi ve sıklığı nasıl olmalıdır? 

6. Evde eğitim alan öğrencilerin memnuniyet düzeylerini açıklar mısınız? 

Yukarıda verilmiş olan görüşme soruları yoluyla araştırmacıların topladığı veriler içerik 

analizi kullanarak anlamlı hale getirilmiştir. Metin içindeki kelimeleri kodlama yapılarak daha küçük 

kategoriler haline getirme yöntemi olan içerik analizinde (Büyüköztürk vd., 2017) kodlayıcılar arası 

tutarlığın yüksek olması (%8080) araştırmanın geçerlik ve güvenirliği için önemlidir. 

BULGULAR 

Bu bölümde sağlık durumu nedeniyle okuluna devam edemediği için eğitimine evde veya 

hastanede devam eden öğrencilerin eğitiminin geliştirilmesi gereken yönlerine yönelik öğretmen 

görüşlerini incelemek amacıyla elde edilen bulgular yer almaktadır. 

“Evde eğitimde görev alacak öğretmenler hangi kriterlere göre seçilmelidir?” sorusuna 

öğretmenlerin verdikleri yanıtlar Tablo 2’ de verilmiştir.  

Tablo 2: Evde Eğitime Öğretmen Görevlendirme Kriterleri 

Kategori n=10 

Çocuğun ihtiyacına göre seçilmesi 4 

Evde eğitimde uzmanlaşmış olması 1 

Tecrübeli olması 1 

Gönüllü ve kendini güncelleyen öğretmen olması 4 

 

Evde eğitim hizmetinde görevlendirilecek öğretmenlerin öğrencinin ihtiyacına cevap verecek 

niteliklere sahip olması ve gönüllü olarak bu hizmette görev alması en önemli iki kriter olarak 

görülmüştür. Ayrıca evde eğitimde görevlendirilecek öğretmenlerin tecrübeli ve evde eğitim 

konusunda uzmanlaşmış öğretmenler arasından seçilmesi önemli hususlar olarak görülmüştür. 

“Evde eğitimde ders aracı eksiklikleri nelerdir? Nasıl çözümler üretilebilir?” sorusuna 

öğretmenlerin verdikleri yanıtlar Tablo 3’ te verilmiştir. 

Tablo 3: Evde Eğitimde Ders Aracı Eksikleri ve Çözümleri 

Kategori n=10 

Öğretmen ve ailenin sağladığı teknolojik ders araçlarının kullanılması 5 

Öğretmen ve ailenin sağladığı masa ile sandalye gibi araçların kullanılması 2 

Öğretmen ve ailenin sağladığı yazılı dokümanların kullanılması 3 

 

Evde eğitim hizmetine yönelik ders araçlarını daha çok ailenin sağladığı ve evde eğitime 

yönelik özelliklere sahip ders araçlarının kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Evde eğitimden yaralanan 

aile ve evde eğitim için görevlendirilen öğretmenini dersleri işleyebilmek için daha çok masa-

sandalye, teknolojik araçlar (bilgisayar veya tablet bilgisayar) ve yazılı dokümanlar temin ettikleri 

görüşler arasında yer almaktadır. 

“Evde eğitimde görevli öğretmenlerin hangi mesleki gelişim eğitimlerine ihtiyaçları vardır?” 

sorusuna öğretmenlerin verdikleri yanıtlar Tablo 4’ te verilmiştir. 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1572 

Tablo 4: Öğretmenlerin ihtiyaç Duyduğu Eğitimler 

Kategori n=10 

Özel eğitim ve hasta çocuğu anlayabilme eğitimi 4 

Tedavi gören çocuğun durumuna yönelik eğitim 4 

Özel eğitim ve hasta çocuğu anlayabilme 1 

Özel eğitim 1 

 

Evde eğitimde görev yapan öğretmenler özel eğitim ve hasta çocuğu anlama eğitimi ile tedavi 

gören çocuğun durumu konusunda eğitim almalarının en önemli eğitim ihtiyaçlarından olduğunu 

belirtmişlerdir. Öğretmenlerin eğitim yöntem ve teknikleriyle ilgili değil de dersine girdikleri tedavi 

gören öğrencinin durumu hakkında bilgi ve beceriye sahip olmak istedikleri görüşleri arasındadır.  

“Evde eğitim alan öğrenci velileri hangi konularda eğitim ihtiyaçları duymaktadır?” sorusuna 

öğretmenlerin verdikleri yanıtlar Tablo 5’ te verilmiştir. 

Tablo 5: Velilerin ihtiyaç Duyduğu Eğitimler 

Kategori n=10 

Hasta çocukların eğitim hayatı 3 

Özel durumlu çocuğun eğitimi 2 

Hasta çocuğu ile ilgili yapabilecekleri 5 

 

Katılımcı görüşlerine göre velilerin ihtiyaç duydukları eğitimler hasta çocuğun eğitim hayatı, 

özel durumlu çocuğun eğitimi ve hasta çocukla ilgili kendi yapabileceklerine yönelik olmalıdır. 

Ayarıca eğitimlerine evde veya hastanede devam eden öğrencilerin ailelerinin daha çok hasta çocukla 

ilgili neler yapabileceklerini içeren eğitimlere ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. 

“Evde eğitim gören öğrencinin ders saati süresi ve sıklığı nasıl olmalıdır?” sorusuna 

öğretmenlerin verdikleri yanıtlar Tablo 6’ da verilmiştir. 

Tablo 6: Evde Eğitimde Ders Süresi 

Kategori n=10 

Her öğrenciye farklı olması 6 

En fazla 3 saat olması 1 

Günde 2 saat ders olması 1 

Günde 2 saat ders olması 1 

Bir saati geçmemesi 1 

 

Araştırmaya katılan öğretmenler sağlık sorunu nedeniyle evde veya hastanede eğitim gören 

öğrencinin ders saatlerine yönelik olarak ise her öğrencinin farklı ders süresi ve ders saatinde eğitim 

görmesi konusunda görüş bildirilmiştir. Ayrıca en fazla 3 saat olması, günde 2 saat olması ve bir saati 

geçmemesi konularında da görüşler vardır. 

“Evde eğitim alan öğrencilerin memnuniyet düzeylerini açıklar mısınız?” sorusuna 

öğretmenlerin verdikleri yanıtlar Tablo 7’ de verilmiştir. 
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Tablo 7: Öğrencinin Memnuniyeti 

Kategori n=10 

Memnun olup bazen sıkılması 2 

Başarı hissi öğrencinin memnun olmasını sağlaması 2 

Öğretmenlerle bağ kurarak mutlu olması 6 

 

Katılımcı görüşlerine göre evde eğitim gördüğü için okulundan ve akranlarından uzak kalan 

öğrencilerin daha çok öğretmenleriyle bağ kurarak mutlu olduğu yönünde görüş bildirilmiştir. 

Öğrencilerin genel olarak evde eğitimden memnun oldukları ve başarı hissinin öğrenciyi memnun 

ettiği yönünde görüşler ortaya çıkmıştır. 

SONUÇ 

Evde eğitim hizmeti Türkiye’de sadece sağlık durumu nedeniyle okuluna devam edemeyen 

öğrenciler için uygulandığı ve son yıllarda yaygınlaşmaya başladığından geliştirilmesi gereken 

yönlerinin olduğu her gün biraz daha gündeme gelmektedir. Yıldırım’ a göre (2015) aileler ve evde 

eğitimde görevli öğretmenler evde eğitim uygulamasını çok faydalı bulmuşlar ve öğrenci adına bu 

uygulamadan memnun kalmışlardır. Evde eğitim uygulamasının geniş bir açıdan değerlendiren Şad ’a 

göre (2010) evde eğitimin giderek yaygınlaşması sağladığı yararlara bağlanabilmektedir. Okul 

eğitiminden farklı olduğu ortada olan evde eğitim uygulamasının kendine has eksikleri ve buna bağlı 

olarak geliştirilmesi gereken yönleri ortaya çıkmaktadır.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde evde eğitim öğretmenlerinin 

seçilmesinde çocuğun ihtiyacı ve sağlık durumuna göre kendini güncelleyen öğretmenler arasından 

seçim yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Evde eğitim uygulamasının özel bir uygulama olduğu ve 

uzmanlık gerektirdiği gerekçesiyle görev alacak öğretmenlerin bu alanda uzmanlaşması beklenen bir 

gelişme olarak açıklanabilmektedir. Bu noktada yola çıkarak evde eğitimde görev alacak öğretmenlere 

yönelik mesleki gelişim programları uygulamaya başlanmalıdır. Susam’ a (2018) göre evde eğitimde 

görev alacak öğretmen için mesleki gelişim eğitimler planlanması evde eğitim uygulamasının 

gelişimine katkı sağlayacaktır. 

Evde eğitim sürecinde eğitim hizmetlerinin amacına ulaşması konusunda önemli yer tutan bir 

konuda ders aracı eksiklikleridir. Evde eğitme gelen öğretmenin okuldaki imkanları eve taşıma imkanı 

olmaması nedeniyle ders aracı eksiklerini giderilmesi önemli bir konudur. Sonuçlar incelendiğinde 

evde eğitimde ders aracı eksiklikleri öğretmen ve aile tarafından giderilmektedir. Bu noktadan yola 

çıkarak belediyeler ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ders aracı eksikliğini tamamlama yönünde bir 

çalışmalarını olmadığı ama olabileceği anlaşılmaktadır. Evde eğitim, ailesi ve öğretmenlerinin eğitim 

ihtiyaçlarına bakıldığında daha çok tedavi gören öğrenciyi anlama ve tedavi sürecinde uygulanacak 

yöntem ve teknikler konusunda eğitimlere ihtiyaçlarının olduğu anlaşılmıştır.  

Evde eğitim gören öğrencilerin ders sürelerinin öğrencilere göre değişmesi gerekliliği de 

katılımcılar tarafında belirtilmiş önemli bir görüştür. Evde eğitim gören her öğrencinin sağlık durumu 

ve tedavi süresince dikkati farklı olabilmektedir. Bu nedenle her öğrenci için farklı ders süreleri 

ayarlanması faydalı olacaktır. Evde eğitim gören öğrencilerin umutsuzluklarını engelleyen ve motive 

eden bir durum olarak evlerine öğretmen gelmesi önemli olarak değerlendirilmiştir. Öğrencinin tekrar 

dış dünyaya bağlanması ve okuluna devam edebileceği umudu kazanması için evine öğretmen gelerek 
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eğitimine devam etmesinin çok önemli olduğu söylenebilir. Evinde veya hastanede tedavi gören 

öğrencilerin eğitim hayatları açısından büyük eksiklikler yaşadıkları ve bu öğrencilerinin eğitim 

hayatlarının devam ettirilmesi büyük önem taşımaktadır (Gültekin ve Baran, 2005). Tedavisi 

nedeniyle      okuluna devam edemediği için evde veya hastanede eğitimine devam edilen öğrencilerin 

sosyal ve psikolojik eksiklerinin giderilmesi verilen eğitimin verimliliğine doğrudan etki edecektir (Er, 

2006). Evde eğitim uygulaması okul eğitiminden çok farklı olması yanında geliştirilmesi gereken 

birçok yön barındırmaktadır. Evde eğitim uygulamasının geliştirilmesine katkı sağlayacak 

araştırmaların bu uygulamanın ders aracı ihtiyacını gidermesini konu alması beklenebilir. 
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ÖZET 

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, problemli internet kullanımının ilişkili olduğu 

değişkenler, problemli internet kullanımının olası sonuçları ve problemli internet kullanımına sahip bireylerin 

özelliklerinin neler olduğu araştırmacıların ilgi duyduğu konulardan biri olmuştur. Problemli internet 

kullanımında lise öğrencileri risk altındaki gruplardan biridir ancak lise öğrencilerinde problemli internet 

kullanımıyla ilişkili değişkenlerin incelendiği sınırlı sayıda araştırma mevcuttur. Bu araştırmanın amacı lise 

öğrencilerinde farklı bağlanma tarzlarının internet kullanımıyla ilişkisinin incelenmesidir. Korelasyonel bir 

araştırma deseni kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmada, araştırmanın çalışma grubunu Orta Anadolu 

Bölgesi’nde lise öğrenimine devam etmekte olan 183 (%52.5 kadın, Ortalama Yaş: 16.40, Standart Sapma: 

1.34) lise öğrencisi oluşturmuştur. Öğrenciler sosyodemografik sorular, Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği Kısa 

Formu ve İlişkiler Ölçeğini içeren veri toplama araçlarını cevaplamıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon 

analizi ve hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda lise öğrencilerinin cinsiyeti, yaşı, 

günlük internet kullanım süresi kontrol edildiğinde güvenli bağlanma ve saplantılı bağlanma düzeyleri yüksek 

olan bireylerin problemli internet kullanım düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırma sınırlı sayıda 

ortaöğretime devam eden, göreceli olarak gelir düzeyi yüksek lise öğrencileri üzerinde gerçekleştirildiğinden 

araştırma sonuçları benzer örneklemlere genellenebilir. Problemli internet kullanımına yönelik psikososyal 

müdahalelerin hedef kitlelerinden biri saplantılı bağlanma tarzına sahip ergenler olabilir. Lise öğrencilerinin 

bağlanma tarzlarının belirlenerek saplantılı bağlanma tarzına sahip ergenlerin sağlıklı yakın ilişkiler kurmasına 

yardımcı olmaya yönelik psikososyal müdahaleler problemli internet kullanımının önlenmesine yardımcı 

olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Problemli İnternet Kullanımı, Bağlanma Tarzları, Lise Öğrencileri 

ABSTRACT 

Along with the widespread use of the internet, factors associated with problematic internet use have 

become one of the topics that researchers are interested in, such as the possible consequences of problematic 

internet use and the characteristics of individuals with problematic internet use. High school students are one of 

the groups at risk in problematic internet use, but limited empirical evidence exists related to problematic 

internet use in high school students. The aim of this study was to examine the association between different 

attachment styles and problematic internet use in high school students. Using a correlational research design, 

participants were 183 (52.5% female, M: 16.40, S.D.: 1.34) high school students in the Central Anatolian Region 

of Turkey.  Students responded to a data collection instruments including sociodemographic questions, the 

Young Internet Addiction Scale Short Form, and the Relationships Questionnaire. Data were analysed using 

Pearson correlation analysis and hierarchical regression. The results of this study demonstrated that preoccupied 

and secure attachment style positively associated with problematic internet use after controlling for the gender, 

age and daily internet usage. Since this study carried out high school students with a relatively high-income 

level, the results of this study can be generalized to similar samples.  One of the target groups of psychosocial 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1576 

interventions for problematic internet use may be the adolescents with preoccupied attachment styles. Identifying 

high school students with preoccupied attachment styles and helping them to establish healthy close relationships 

can help to prevent problematic internet use.  

Keyword: Problematic Internet Use, Attachment Styles, High School Students 

 

1. GİRİŞ 

Problemli internet kullanımı; internette çok fazla zaman harcama, bunu kontrol etmede 

yetersizlik, internet kullanılmadığında geri çekilme, insanlarla yüz yüze iletişim yerine çevrim içi 

ilişkilerde daha rahat hissetme ve daha kolay davranış yönetimi hissiyle ilgili biliş ve davranışlar 

örüntüsü olarak tanımlanmaktadır (Caplan, 2002; Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla ve McElroy, 

2000). Ayrıca ruh halini değiştirmek için internet kullanımı, kişisel ve sosyal problemler gibi bazı 

olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir (Caplan, 2002). İstatistiki raporlar dünya genelinde tahmini 

4.2 milyar internet kullanıcısı olduğunu göstermektedir (Internet World Stats, 2017). Günümüzde 

internetin e-öğrenme, bilgiye kolay ulaşım sağlama, alışveriş gibi farklı amaçlarla kullanılmaktadır.  

Ancak problemli internet kullanımı akademik başarı düşüklüğü (Ng ve Wiemer-Hastings, 2005), aile 

ve kişilerarası ilişkilerde sorunlar (Young, 2007), depresyon  (Young ve Rogers, 1998) gibi pek çok 

olumsuz durumu da beraberinde getirebilmektedir. 

Gençler arasında problemli internet kullanımının olası nedenlerini incelemek amacıyla birçok 

araştırma gerçekleştirildiği görülmektedir. Gerçekleştirilen araştırmalar problemli internet 

kullanımıyla ilgili olası nedenlerin dışsal ve içsel nedenler olmak üzere ikiye ayrılabileceğini 

göstermektedir.  Çevrimiçi iletişim programları (örn., elektronik posta, hızlı mesajlaşma programları) 

ve çevrimiçi oyunlar dışsal faktörler olarak değerlendirilmektedir (Tone, Zhao ve Yan, 2014; Yadav, 

Banwari, Parmar ve Maniar, 2013). Duygusal bağlanma, utangaçlık, denetim odağı, yalnızlık ve düşük 

benlik saygısı gibi psikolojik nitelikler ise içsel faktörler arasında sıralanmaktadır (Fu, Watkins ve 

Hui, 2004; Park, Kang ve Kim, 2014; Schimmenti, Guglielmucci, Barbasio ve Granieri, 2012).  

Problemli internet kullanımıyla ilişkili içsel faktörlerden biri olan bağlanma; bireyin 

yaşamının ilk yıllarında kendisine bakım veren kişi ile olan yaşantısının, kendi kişiliği ve kişiler arası 

ilişkilere yaklaşım biçimi açısından kalıcı sonuçları olarak tanımlanmaktadır (Bowlby, 2003; 

Mikulincer ve Shaver, 2007). Bağlanma tarzlarının klasik betimlemesi; güvenli, saplantılı, kayıtsız ve 

korkulu bağlanma olmak üzere dört temel sınıflamayı içermektedir. Güvenli bağlanan bireyler hem 

yakınlıktan hem de bağımsızlıktan rahatsızlık duymazlar. Hem kendileriyle hem de eşleriyle ilgili 

olumlu bir bakış açısına sahiptirler ve stresli zamanlarda yüksek düzeyde bir başa çıkma kapasitesi 

sergilerler. Saplantılı bağlanma tarzına sahip olan bireylerin kendilerine ilişkin algıları daha az olumlu 

ve değer düşürücüdür. Bu tür bağlanma tarzına sahip bireyler diğerlerine yakın olmaya ilişkin güçlü 

bir istek duymalarına rağmen buna ilişkin kendilerinden emin olmak ve güvenli ilişki hissi konusunda 

güçlük yaşarlar. Kayıtsız bağlanma tarzına sahip olan bireylerin ise kendilerine çok fazla değer 

verdikleri ve yakın ilişkilerinde veya genel olarak diğerleriyle ilişkilerinde yakınlığın önemini 

değersizleştirdikleri belirlenmiştir. Bu bağlanma tarzına sahip bireyler büyük ölçüde bağımsız ve öz-

yeterlik bakımından üst düzeydedir. Son olarak korkulu bağlanma tarzına sahip bireyler, yakın ilişki 

kurma isteği ile yakınlıktan rahatsızlık duyma hissi arasında bir çatışma yaşamaktadır. Eşlerinin 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1577 

niyetlerine veya ilişkide kendi değerlerine ilişkin bir güvensizlik duygusu yaşarlar ve genellikle 

ilişkide yakınlıktan kaçınırlar (Bowlby, 2003; Mikulincer ve Shaver, 2007).  

İnternette çok fazla zaman harcama, internet temelli etkinliklerin bazı olumsuz ilişki 

deneyimlerini önleme olasılığı, sosyal ağlardaki çevrimiçi etkileşim, sohbet ve forumların sosyal 

izolasyon hislerini azaltması,  internet üzerinden belirsiz kimlikle yürütülen iletişim; çevrim içi temas 

ve ilişkiler bazı bağlanma tarzına sahip bireyler için motivasyon artırıcı bir faktör olabilir.  Problemli 

internet kullanımı ve bağlanma konusunda yapılan bir araştırmada 245 yetişkinden elde edilen veriler 

problemli internet kullanımının güvensiz bağlanma tarzı (örn., saplantılı, kayıtsız bağlanma) ve sınırlı 

kişilerarası ilişkiler bir sonucu olduğu bulunmuştur (Eichenberg, Schott, Decker ve Sindelar, 2017).  

İnternetin yaygın bir şekilde kullanılmasıyla, problemli internet kullanımı ergenler ve genç 

yetişkinler arasında önemli bir problem haline gelmeye başlamıştır (Kaltiala-Heino, Lintonen ve 

Rimpelä, 2004; Park ve diğerleri, 2014; Young ve Rogers, 1998). Problemli internet kullanımı 

ergenlerin öznel iyi oluşuna yönelik olası bir tehdit oluşturduğu için problemli internet kullanımını 

araştırmak son derece önemli bir çalışma konusu haline dönüşmüş ve ergenler arasında problemli 

internet kullanımıyla ilgili olası risk ve koruyucu faktörleri belirleyebilmek amacıyla birçok araştırma 

gerçekleştirilmiştir (Park ve diğerleri, 2014). Ancak, problemli internet kullanımının ilişkili olduğu 

değişkenlerden biri olan bağlanma tarzlarının lise öğrencileri arasında problemli internet kullanımıyla 

ilişkisini anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı 

farklı bağlanma tarzlarının problemli internet kullanımıyla ilişkisini incelemektir. 

YÖNTEM 

Araştırma Deseni  

Bu araştırma lise öğrencilerinde farklı bağlanma tarzlarının problemli internet kullanımıyla 

ilişkisinin incelendiği kesitsel bir araştırmadır (Howitt ve Cramer, 2014).  

Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu Orta Anadolu Bölgesi’nde özel bir öğretim kursuna hafta sonu 

devam etmekte olan 183 öğrenci oluşturmuştur. Öğrenciler olasılığa dayalı olmayan örnekleme 

yöntemlerinden biri olan uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiştir (Howitt ve Cramer, 2014). 

Öğrencilerin 96’sı (%52.5) kadın ve 87’si (%47.5) erkektir. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin 

yaş aralığı 14 ile 20 arasında değişmekte olup, ortalama yaşları 16.40’dır (S.s: 1.34). Sınıf düzeyine 

göre ise öğrencilerin çoğu onuncu sınıf öğrencisi olup (%35.5, n=65), bu öğrencileri on ikinci sınıf 

(%21.9, n=40), dokuzuncu sınıf (%19.7, n=36) ve onbirinci sınıf (%18.6, n=34) öğrencileri takip 

etmektedir. Sekiz öğrenci sınıf düzeyini bildirmemiştir (%4.4, n=8). Öğrencilerin günlük ortalama 

internet kullanım süreleri 0 ile 9 saat arasında değişmekte olup, ortalama internet kullanım süreleri 

2.97 (S.s: 1.72) saattir. 

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1578 

Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu: Öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, sınıf düzeyi ve günlük internet kullanım 

süresi hakkında bilgi toplamak amacıyla bu form kullanılmıştır.  

Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu (YİBT-KF): Öğrencilerin problemli internet 

kullanım düzeylerini ölçmek amacıyla ilk olarak Young (1998) tarafından geliştirilen 20 maddelik 

Young İnternet Bağımlılığı Testi’nin Pawlikowski, Altstötter-Gleich ve Brand (2013) tarafından 

oluşturulan 12 maddelik kısa formu kullanılmıştır. Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu’nun 

Türkçeye uyarlama, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları ergenler ve üniversite öğrencileri üzerinde 

Kutlu, Savcı, Demir ve Aysan (2016) tarafından gerçekleştirilmiştir. YİBT-KF 12 sorudan oluşmakta 

ve katılımcılar her bir sorunun kendileri için ne düzeyde uygun olduğunu Hiçbir zaman (1)’dan Her 

zaman (5)’a uzanan seçeneklerden birini işaretleyerek belirtmektedir.  Testten alınabilecek puanlar 12 

ile 60 arasında değişmekte olup, alınan puanların artması internet bağımlılığı düzeylerinin arttığına 

işaret etmektedir. YİBT-KF’nin bu çalışma için hesaplanan Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı .84’ 

tür. YİBT-KF’den örnek bir soru “Hangi sıklıkta planladığınızdan daha fazla internette kalırsınız?” 

şeklindedir.  

İlişkiler Anketi (İA): Öğrencilerin güvenli, korkulu, saplantılı ve kayıtsız bağlanma 

düzeylerini belirleyebilmek amacıyla Bartholomew (1990) tarafından geliştirilen İA kullanılmıştır. 

İA’nın geçerliliği ve güvenirliliği Sümer ve Güngör (1999) tarafından bağlanma tarzları ölçeklerinin 

Türk kültüründe uygulanabilirliğine ilişkin gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışmada incelenmiş ve 

ölçeğin yeterli düzeyde eşdeğer ölçekler geçerliliğine ve test tekrar test güvenirliliğine sahip olduğu 

bulunmuştur. İA, katılımcılar yakın duygusal ilişkilerinde dört bağlanma tarzına ne düzeyde sahip 

olduğunu belirleyebilmek amacıyla güvenli, korkulu, saplantılı ve kayıtsız bağlanma tarzlarını ifade 

eden dört farklı paragrafın kendileri için ne düzeyde uygun olduğunu Beni hiç tanımlamıyor (1)’dan 

Beni tamamen tanımlıyor (7)’a uzanan seçeneklerden birini işaretleyerek değerlendirmektedir. 

Katılımcıların her bir bağlanma tarzından alabilecekleri puanlar 1 ile 7 arasında değişmekte ve alınan 

puanların artması katılımcıların ilgili bağlanma tarzlarının yüksek olduğuna işaret etmektedir.  

Prosedür  

Araştırmaya konu olan veriler üçüncü araştırmacı tarafından Orta Karadeniz Bölgesi’nde bir 

ilde özel öğretim kursuna devam etmekte olan hafta sonu grubu lise öğrencilerinden toplanmıştır. İlgili 

özel öğretim kursundan gerekli izinlerin alınmasını takiben uygulamalar üçüncü araştırmacı tarafından 

Mart 2018- Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar gerçekleştirilmeden önce 

araştırmanın etik kuralları hakkında öğrencilere bilgi verilmiştir. Bu bağlamda, öğrencilere 

araştırmaya katılımın gönüllü olduğu, veri toplama araçlarına verdikleri cevapların gizli kalacağı ve 

araştırma amacı dışında kullanılmayacağı, araştırmanın başlangıcında, ortasında ya da sonunda 

herhangi bir yaptırıma uğramadan araştırmadan çekilebilecekleri hakkında bilgi verilmiştir. 

Öğrencilerin aynı zamanda araştırmaya katılmak için sözlü onamları alınmıştır. Araştırmaya katılmayı 

reddeden bir öğrenci olmamıştır. Öğrenciler veri toplama aracını yaklaşık olarak 15 dakika içerisinde 

cevaplamıştır.  
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İstatistiksel Analiz  

Tüm istatistiksel işlemler SPSS 23 veri analizi programında gerçekleştirilmiştir.  Analizler 

gerçekleştirilmeden önce verilerin doğruluğu, kayıp ve aykırı değerler, kullanılan istatistiksel 

analizlerin varsayımları incelenmiştir (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2014; Tabachnick ve Fidell, 

2012). Veri setinde tüm değişkenlerin değerlerinin beklenen değer aralıklarında olduğu görülmüştür. 

Veri toplama araçları ilk olarak 187 lise öğrencisine uygulanmasına rağmen, ölçeklerin büyük bir 

kısmını cevaplamayan üç katılımcı veri setinden çıkarılmıştır. Daha sonra sınırlı sayıda kayıp değere 

beklenti-maksimizasyon algoritması kullanılarak veri atama işlemi gerçekleştirilmiştir. Veri setinde bir 

tek değişkenli aykırı değer tespit edilerek veri setinden çıkarılmıştır (Tabachnick ve Fidell, 2012). 

Sonuç olarak, analizler 183 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların cinsiyeti, yaşı, sınıf düzeyi 

ve internet kullanım süreleri hakkında bilgi vermek amacıyla betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. 

Uygun olan analizlerde normallik, doğrusallık, regresyon hatalarının normalliği, eş varyanslılık ve 

çoklu doğrusallık varsayımlarının incelenmesi ve karşılandığının görülmesini takiben cinsiyet, yaş, 

internet kullanım süresi, bağlanma tarzları ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkiler Pearson 

korelasyon analizi ile incelenmiştir. Katılımcıların cinsiyeti, yaşı ve internet kullanım süreleri kontrol 

edildiğinde farklı bağlanma tarzlarının internet bağımlılığı puanlarıyla ilişkisi hiyerarşik regresyon 

analizi aracılığıyla incelenmiştir. Araştırmada kullanılan verilere açık erişimli bir veri paylaşım sitesi 

olan Open Science Framework adresinden erişilebilir (https://osf.io/mpnry). Tüm istatistiksel 

analizlerde hipotezlerin test edilmesinde p <.05 anlamlılık düzeyi kullanılmıştır.  

BULGULAR  

Tablo 1’de cinsiyet, yaş, internet kullanım süresi, bağlanma tarzları ve internet bağımlılığı 

değişkenleri arasındaki korelasyon değerleri ve değişkenlerin ortalama ve standart sapma değerleri 

görülmektedir.  

Tablo 1 Pearson korelasyon analizi sonuçları 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Cinsiyet         

2. Yaş -.03        

3.  İks .11 -.03       

4. Güvenli -.07 .10 .00      

5. Korkulu -.16* -.02 -.19 -.39***     

6. Saplantılı .02 -.14 .02 -.05 .23**    

7.Kayıtsız .14 .03 .02 .18 .07 -.11   

8. İnternet bağımlılığı .08 .16* .33*** .11 .06 .30*** .00  

Ortalama 1.48 16.40 2.97 4.26 3.79 3.65 4.19 31.10 

Standart Sapma .50 1.34 1.72 1.67 1.96 2.01 1.96 9.17 

Not.  Cinsiyet: 1: Kadın, 2: Erkek olarak kodlanmıştır. İks: Günlük internet kullanım süresi, *p < .05,  

**p < .01,*** p < .001.  

Tablo 1’de görüldüğü gibi internet bağımlılığı puanları cinsiyet (r= .08, p > .05), güvenli 

bağlanma puanları (r= .11, p > .05), korkulu bağlanma puanları (r= .06, p > .05) ve kayıtsız bağlanma 

puanlarıyla (r= .00, p > .05) ile ilişkili değilken, yaş (r= .16, p < .05) ile düşük düzeyde günlük 

internet kullanım süresi (r= .33, p < .001) ve saplantılı bağlanma (r= .30, p < .001) puanlarıyla orta 

düzeyde pozitif yönde ilişkilidir.  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1580 

Katılımcıların cinsiyetleri, yaşları ve günlük internet kullanım süreleri kontrol edildiğinde 

farklı bağlanma tarzlarının internet bağımlılığı puanlarını ne düzeyde yordadığını belirleyebilmek 

amacıyla hiyerarşik regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizi 

sonuçları Tablo 2’de görülmektedir.  

Tablo 2 İnternet Bağımlılığı Puanlarının Yordanmasına İlişkin Gerçekleştirilen Hiyerarşik Regresyon 

Analizi Sonuçları 

Değişken 
Aşama 1 Aşama 2 

B SH β t p B SH β t p 

Cinsiyet .88 1.29 .05 .69 .494 1.47 1.25 .08 1.17 .243 

Yaş 1.14 .48 .17 2.39 .018* 1.34 .45 .20 2.97 .003** 

İks 1.67 .37 .31 4.46 .001*** 1.79 .36 .34 5.01 .001*** 

Güvenli      .94 .41 .17 2.30 .022* 

Korkulu      .68 .37 .15 1.88 .062 

Saplantılı      1.34 .31 .29 4.26 .001*** 

Kayıtsız      -.16 .32 -.03 -.49 .627 

R2  .13     .26    

Düz R2  .11     .23    

SH  8.63     8.05    

F(sd1, sd2)  3, 179     7, 175    

ΔR2       .13    

Not: Cinsiyet: 0: Kadın, 1: Erkek olarak kodlanmıştır. İks: Günlük internet kullanım süresi., *p< .05, 

**p< .01, ***p< .001.  

Tablo 2’de görüldüğü gibi ilk aşamada internet bağımlılığı puanlarına ilişkin oluşturulan 

regresyon denklemine giren cinsiyet, yaş ve günlük internet kullanım süresi değişkenleri bir bütün 

olarak internet bağımlılığı puanlarındaki değişimin yaklaşık olarak %13’ünü açıklamaktadır ve bu 

değişim anlamlıdır (F(3, 179)= 8.74, p< .001, ΔR2= .13). İlk aşamada regresyon denklemine giren 

cinsiyet değişkeni (β= .05, t(160)= -.2.04, p> .05) anlamlı bir yordayıcı değilken, yaş (β= .17, t(179)=  

2.39, p< .05) ve günlük internet kullanım süresi (β= .31, t(179)=  4.46, p< .001) internet bağımlılığı 

puanlarındaki değişimle pozitif yönde ilişkilidir. Başka bir ifadeyle, bu örneklemde, yaşı büyük ve 

günlük internet kullanım süresi yüksek olan bireylerin internet bağımlılığı düzeyleri de yüksektir. 

İkinci aşamada regresyon denklemine girilen bağlanma puanları cinsiyet, yaş ve günlük internet 

kullanım süresi değişkenlerine ek olarak internet bağımlılığı puanlarındaki değişimin yaklaşık olarak 

%13’ünü açıklamaktadır ve bu değişim anlamlıdır (F(4, 175)= 7.75, p< .001, ΔR2= .13). Oluşturulan 

son model bir bütün olarak internet puanlarındaki değişimin %26’sını açıklamaktadır (F(7, 156)= 

13.13, p< .001, ΔR2= .37) ve bu model yüksek düzeyde bir etki büyüklüğüne sahiptir (Cohen, 1992). 

Oluşturulan son modelde, yaş ve günlük internet kullanım süresi hâlâ anlamlı bir yordayıcıdır. Ayrıca 

oluşturulan son modelde saplantılı (β= .29, t(175)= 4.26, p< .001) ve güvenli  (β= .17, t(175)= 2.30, p< 

.05) bağlanma puanları internet bağımlılığı puanlarındaki değişimle pozitif yönde ilişkilidir. Başka bir 

ifadeyle bu örneklemde, katılımcıların cinsiyetleri, yaşları ve günlük internet kullanım süreleri kontrol 

edildiğinde saplantılı bağlanma ve güvenli bağlanma düzeyleri yüksek olan bireylerin internet 

bağımlılığı düzeyleri de yüksektir.  

TARTIŞMA  

Bu araştırmada farklı bağlanma tarzlarının problemli internet kullanımıyla ilişkisi 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcıların cinsiyeti, yaşı ve günlük internet kullanım süresi 
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kontrol edildiğinde saplantılı bağlanma ve güvenli bağlanma düzeyleri yüksek olan lise öğrencilerinin 

internet bağımlılığı düzeylerinin de yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın bu sonuçları 

bağlanmanın problemli internet kullanımında etkili bir faktör olabileceğini ortaya koyan daha önceki 

araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir (Eichenberg ve diğerleri, 2017; Schimmenti ve diğerleri, 

2012; Shin, Kim ve Jang, 2011).   

Araştırma sonucunda güvenli bağlanma düzeyleri yüksek olan bireylerin problemli internet 

kullanım düzeylerinin de yüksek olduğu bulunmuştur. Bağlanma kuramına göre ebeveyn-çocuk 

ilişkisinde güvenlik, güvenme ve karşılıklı anlayışın olumlu sonuçlarla ilişkili olduğu görülmektedir. 

Örneğin, güvenli bağlanan bireyler daha az depresif ve daha az saldırgandır (Mikulincer ve Shaver, 

2007). Dolayısıyla güvenli bağlanan bireylerin, problemli internet kullanımının yüksek olmasının 

beklenmedik bir bulgu olduğu söylenebilir. Ancak, yine bağlanmayla ilgili yapılan araştırma sonuçları 

güvenli bağlanan bireylerin daha geniş sosyal ağları olduğunu ve diğerleriyle daha yakın bağlar 

kurabildiklerini göstermektedir (Jenkins-Guarnieri, Wright ve Hudiburgh, 2012). Bu doğrultuda 

araştırmanın bu sonucu, bu örneklemde güvenli bağlanma tarzına sahip gençlerin kişiler arası 

ilişkilerini sürdürmeyi istemiş olmaları problemli internet kullanımı risklerini artırabilir.   

Araştırmanın diğer bir sonucu, saplantılı bağlanma düzeyleri yüksek olan lise öğrencilerinin 

problemli internet kullanım düzeylerinin de yüksek olduğudur. Araştırmanın bu sonucuna göre 

saplantılı bağlanmanın problemli internet kullanımı için bir risk faktörü olduğu söylenebilir. 

Dolayısıyla problemli internet kullanımına yönelik psikososyal müdahalelerin hedef kitlelerinden biri 

saplantılı bağlanma tarzına sahip ergenler olabilir. Lise öğrencilerinin bağlanma tarzlarının 

belirlenerek saplantılı bağlanma tarzına sahip ergenlerin sağlıklı yakın ilişkiler kurmasına yardımcı 

olmaya yönelik psikososyal müdahaleler problemli internet kullanımının önlenmesine yardımcı 

olabilir. Araştırma sınırlı sayıda ortaöğretime devam eden, göreceli olarak gelir düzeyi yüksek lise 

öğrencileri üzerinde gerçekleştirildiğinden araştırma sonuçları benzer örneklemlere genellenebilir.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinde farklı bağlanma tarzlarının depresyon, anksiyete ve stres 

belirtileriyle karakterize olan olumsuz duygulanımla ilişkisinin incelenmesidir. Korelasyonel bir araştırma deseni 

kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmada, araştırmanın çalışma grubunu Orta Anadolu Bölgesi'nde lise 

öğrenimine devam etmekte olan 164 (%50 kadın, Ortalama Yaş:16.78, Standart Sapma: 1.41) öğrenci 

oluşturmuştur. Öğrenciler sosyodemografik sorular, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği, İlişkiler Ölçeği ve Tek 

Maddelik Mutluluk Ölçeğini içeren veri toplama araçlarını cevaplamıştır. Verilerin analizinde Pearson 

korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, lise öğrencilerinin 

cinsiyeti, yaşı ve mutluluk düzeyleri kontrol edildiğinde korkulu ve saplantılı bağlanma düzeyleri yüksek olan 

bireylerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırma sınırlı sayıda lise 

öğrenimine devam eden, göreceli olarak gelir düzeyi yüksek lise öğrencileri üzerinde gerçekleştirildiğinden 

araştırmanın sonuçları benzer örneklemlere genellenebilir. Olumsuz duygulanımı azaltmaya yönelik psikososyal 

müdahalelerin hedef kitlelerinden biri korkulu ve saplantılı bağlanma tarzına sahip ergenler olabilir. Korkulu ve 

saplantılı bağlanma tarzına sahip ergenlerin sağlıklı yakın ilişkiler kurmasına yardımcı olmaya yönelik 

psikososyal müdahaleler bu öğrencilerin olumsuz duygulanım düzeylerinin azaltılmasına yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler:Depresyon, Anksiyete, Stres, Bağlanma Tarzları, Lise Öğrencileri 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the relationship between different attachment styles and 

negative affect which is characterized by symptoms of depression, anxiety and stress in high school students. 

Using a correlational research design, participants composed of 164 high school students (50% female, M: 16.78, 

S.D.: 1.41) and responded to a data collection instrument including sociodemographic questions, Depression 

Anxiety Stress Scale-42, Relationships Questionnaire, and Single Item Happiness Scale. Data analysed using 

Pearson correlation analysis and hierarchical regression analysis. Results of this study showed that high school 

students with fearful and preoccupied attachment style more likely to exhibit higher levels of depression, 

anxiety, and stress after controlling for gender, age, and happiness levels. Since this study carried out high school 

students with a relatively high-income level, the results of this study can be generalized to similar samples. One 

of the target groups of psychosocial interventions to reduce negative affectivity may be adolescents with fearful 

and preoccupied attachment styles. Psychosocial interventions aimed at helping adolescents with fearful and 

obsessive attachment style can help them to establish healthy close relationships to reduce the negative affect 

levels of these students. 

Keyword: Depression, Anxiety, Stress, Attachment Styles, High School Students 
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GİRİŞ 

Duygudurum ve kaygı bozuklukları, ergenlik döneminde en sık görülen psikiyatrik 

bozukluklar arasında bulunmakta (Costello, Egger ve Angold, 2005; Ghandour ve diğerleri, 2019; 

Williamson, Forbes, Dahl ve Ryan, 2005) ve hem majör depresif bozukluğun hem de anksiyete 

bozukluklarının yaygınlık oranları, ergenlik döneminde önemli ölçüde artmaktadır (Costello ve 

diğerleri, 2005; Hankin ve Abramson, 2001). Ergenlik, yüksek nüks oranları ve olumsuz işlevsel 

sonuçları olan depresyon, anksiyete ve stres başlangıcı için bir risk dönemidir (Dunn ve Goodyer, 

2006). Ayrıca, ergenlerde depresyon ve anksiyete bozuklukları, diğer psikiyatrik bozuklukların yanı 

sıra, birbirleriyle yüksek oranda birlikte ortaya çıkmaktadır (Angold, Costello ve Erkanli, 1999). Bu 

rahatsızlıkların yüksek yaygınlık ve nüks oranları, ergenlik sırasındaki belirgin artışı ve yetişkinlikte 

sürmesi ve insan yaşamı için psikolojik, ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz sonuçları göz önüne 

alındığında, ergenlerde depresyon, anksiyete ve stresin oluşumunda rol oynayan mekanizmaların 

anlaşılması önem arz etmektedir (Lee ve Hankin, 2009).  

Bağlanma kuramı insanın psikolojik işlevselliğini anlamaya yönelik etiyolojik yaklaşımı 

kullanan gelişimsel bir kuramdır. Ruh sağlığı bağlamında, bağlanma kuramı bireyin nasıl psikopatoloji 

geliştiriyor olabileceğine yönelik açıklamalar sunmaktadır (Sroufe, Carlson, Levy ve Egeland, 1999). 

Bowlby bağlanma kuramında, insanların ihtiyaç zamanlarında onları önemli kişilere (bağlanma 

figürleri) yakınlık aramaya motive eden doğuştan gelen bir psikobiyolojik sistemle (bağlanma 

davranış sistemi) doğduğunu iddia etmiştir (Bowlby, 2003). Bağlanma sisteminin işleyişindeki temel 

bireysel farklılıkları da ana hatlarıyla belirtmiştir. İhtiyaç duyulan zamanlarda var olan ve yakınlık 

taleplerine duyarlı olan, tepki veren ve destek olan bağlanma figürleriyle etkileşimler, sağlam bir 

bağlanma güvenliği duygusunu teşvik eder ve kendisi ve başkaları hakkında olumlu zihinsel temsiller 

oluşturur. Ancak bir kişinin bağlanma figürü güvenilir bir şekilde mevcut ya da destekleyici 

olmadığında, yakınlık arayışı sıkıntıyı hafifletmekte başarısız olur, güvenlik hissi baltalanır, kendisi ve 

başkaları hakkında olumsuz modeller oluşur, daha sonra duygusal sorunlar ve uyumsuzluk gösterme 

olasılığı artar (Bowlby, 2003).  

Bartholomew ve Horowitz (1991), tarafından önerilen dört kategorili bağlanma modelinde, 

yetişkin bağlanmasının kavramlaştırılmasında benliğin olumlu ya da olumsuz olduğu görüşü, diğer 

insanların da olumlu ya da olumsuz olduğu görüşü ile çaprazlanmıştır. Bu çaprazlama, dört bağlanma 

alt tipini açığa çıkarmıştır.  Dört kategorili modelde güvenli, korkulu, saplantılı ve kayıtsız bağlanma 

türleri vardır. Güvenli bir şekilde bağlanan insanlar kendilerini olumlu görürler ve diğer insanların 

onlara duyarlı olacağına inanırlar. Korkulu tip için hem kendilerine hem de başkalarına ilişkin 

görüşleri olumsuzdur. Kişi kendini sevilebilir hissetmez ve başkalarının onları reddedeceğine ve 

güvenilmez göreceğine inanır. Saplantılı bağlanan kişi, başkalarına karşı olumlu bir görüşe sahip 

olmakla birlikte, kendi kendine olumsuz bir bakış açısına sahiptir ve bu nedenle ilişkilerle daha fazla 

meşgul olabilir. Kayıtsız tip için, kişi kendisi hakkında olumlu bir görüşe sahipken, başkalarıyla ilgili 

olumsuz görüşlere sahiptir ve bu nedenle ilişki aramayabilir veya ilişkiye değer vermez (Bartholomew 

ve Horowitz, 1991).  

Literatür incelendiğinde depresyon, anksiyete ve stres ile bağlanma tarzları arasındaki ilişkiyi 

konu alan farklı örneklem gruplarında gerçekleştirilmiş çalışmaların olduğu görülmektedir. Örneğin, 

Mikulincer ve Florian (1998) yetişkin bireylerde stresli durumlar ve bağlanma tarzları arasındaki 
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ilişkiyi incelediği çalışmasında stres altındaki güvensiz bağlanma tarzına sahip kişilerin strese daha 

fazla olumsuz tepki verdiklerini, buna karşın güvenli bağlanan kişilerin stresi daha etkili ve olumlu bir 

şekilde yönettiklerini tespit etmiştir. Kemp ve Neimeyer (1999) da üniversite öğrencilerinde bağlanma 

tarzlarının strese verilen tepkilerle ilişkili olduğunu belirlemiştir. Özellikle, saplantılı bağlanma tarzına 

sahip kişilerin daha fazla olumsuz belirti ve psikolojik sıkıntıya sahip olduğunu tespit etmiştir. Van 

Buren ve Cooley (2002) ise 293 üniversite öğrencisiyle yaptığı araştırmada korkulu ve saplantılı 

bağlanma tarzına sahip katılımcıların daha fazla depresyon belirtisi, depresyon eğilimi ve sosyal kaygı 

belirtisine sahip olduğunu belirlemiştir. Davis, Morris ve Drake (2016) yaşları 18 ile 72 arasında 

değişen 167 kişiyle yaptıkları araştırmada depresyon, anksiyete ve stresin bireylerin bağlanma 

tarzlarıyla güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu ve güvenli bağlanma stiline sahip kişilerin, güvensiz 

bağlanma stiline sahip bireylere göre daha düşük depresyon, endişe ve stres düzeyine sahip olduğunu 

tespit etmiştir. Bu sonuçlar, güvensiz bağlamanın doğrudan psikopatolojiye neden olduğu sonucunu 

ortaya çıkarmamakta, güvensiz bağlanma boyutlarının depresyon, kaygı ve stres belirtileri için bir risk 

faktörü olabileceğini göstermektedir.  

Ergenlik dönemindeki ruhsal bozukluklar, ergenlerin sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik 

alanlardaki potansiyellerini ve günlük ortamlarda çalışma yeteneklerini baltalayarak onların sağlıklı 

gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ergenler arasında depresyon, anksiyete ve çeşitli 

konularda yaşanan stres durumlarının yaygınlığı, ergenler, aileleri ve toplum üzerindeki etkileri 

değerlendirildiğinde bu sıkıntıların önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu, bu konudaki çalışmaların 

artırılması gerektiği açığa çıkmaktadır (Ghandour ve diğerleri, 2019). Dolayısıyla ergenler arasında 

depresyon, anksiyete ve stresin ilişkili olduğu faktörlerin araştırılması bir ihtiyaç olmaktadır. Literatür 

incelendiğinde bağlanma tarzlarının depresyon, anksiyete ve stres belirtileriyle karakterize olumsuz 

duygulanımla ilişkisini konu alan ergenlerle yürütülmüş sınırlı sayıda araştırma olduğu dikkat 

çekmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinde farklı bağlanma tarzlarının 

olumsuz duygulanımla ilişkisini incelemektir. 

YÖNTEM 

Araştırma Deseni  

Bu araştırma lise öğrencilerinde farklı bağlanma tarzlarının olumsuz duygulanımla ilişkisinin 

incelendiği kesitsel bir araştırmadır (Howitt ve Cramer, 2014).  

Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu Orta Anadolu Bölgesi'nde özel bir öğretim kursuna devam 

etmekte olan ve uygun örnekleme yoluyla seçilen 164 (82 kız, 82 erkek) lise öğrencisi oluşturmuştur. 

Öğrencilerin yaş aralığı 14 ile 22 arasında değişmekte olup, ortalama yaşları 16.78 (S.s: 1.41)’dir. 

Öğrencilerin büyük bir kısmı onuncu sınıf öğrencisi olup (%44.5, n=73), bu öğrencileri on ikinci sınıf 

öğrencileri (%28, n=46), on birinci sınıf öğrencileri (%11, n=18) ve dokuzuncu sınıf öğrencileri takip 

etmektedir (%8, n=11). Öğrencilerin 14’ü (%8.5) sınıf düzeyini bildirmemiştir.  
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Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu: Bu form öğrencilerin cinsiyeti, yaşı ve sınıf düzeyi hakkında bilgi 

toplamak amacıyla kullanılmıştır.  

Tek Maddelik Mutluluk Ölçeği (TMMÖ): Öğrencilerin mutluluk düzeylerini belirlemek 

amacıyla tek maddelik mutluluk ölçeklerinden yararlanılarak Şahin, Topkaya ve Ersanlı (2016) 

geliştirilen TMMÖ kullanılmıştır. Tek maddelik mutluluk ölçekleri yurt dışında gerçekleştirilen 

araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır (Bakınız: Lyubomirsky, King ve Diener, 2005). Ölçeğin 

geçerliliğine ilişkin gerçekleştirilen farklı araştırmalar tek maddelik mutluluk ölçeğinin kapsam ve 

görünüş geçerliliğinin yanında eşdeğer ve aykırı ölçekler geçerliliğine sahip olduğunu göstermiştir 

(Şahin, Topkaya ve Barut, 2016; Şahin, Topkaya ve Ersanlı, 2016). Öğrenciler "Yaşamınızı enine 

boyuna değerlendirerek ne kadar mutlu olduğunuzu değerlendirseniz kendinize 1 ile 10 arası kaç puan 

verirdiniz?" sorusunu kendileri için en uygun olan seçeneği işaretleyerek cevaplamaktadır. Ölçekten 

alınabilecek puanlar 1 ila 10 arasında değişmekte olup, puanların artması öğrencilerin mutluluk 

düzeyinin arttığını göstermektedir.  

Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği-42 (DASS-42): Öğrencilerin depresyon, kaygı ve stres 

düzeylerini ölçek amacıyla Lovibond ve Lovibond (1995) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. 

Ölçeğin Türkiye'de uyarlama çalışmaları Bilgel ve Bayram (2010) tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk 

olarak ölçeğin uyarlama çalışmaları, geçerliliği ve güvenirliliği üniversite öğrencileri üzerinde 

gerçekleştirilmesine rağmen, sonraki araştırmalar lise öğrencilerinde de kullanılabilecek geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir (Akkuş-Çutuk ve Kaya, 2018). Ölçek her biri 14 

maddeden oluşan üç alt ölçekten ve toplam 42 maddeden oluşan dörtlü Likert tipi bir ölçektir. 

Katılımcılar her bir ölçek maddesinin kendileri için ne düzeyde uygun olduğunu son bir hafta içindeki 

ruhsal durumlarını göz önünde bulundurarak Hiçbir zaman (0), Bazen ve ara sıra (1), Oldukça sık (2), 

Her zaman (3) seçeneklerinden birini işaretleyerek belirtmektedir. Ölçekte her bir alt boyuttan 

alınabilecek olası puanlar 0 ilâ 42 arasında değişmekte olup, alt ölçeklerden alınan puanların artması 

sırasıyla öğrencilerin depresyon, kaygı ve stres düzeylerinin arttığına işaret etmektedir. Ölçeğin bu 

çalışma için hesaplanan Cronbach alpha iç tutarlılık katsayıları depresyon alt ölçeği için .88, anksiyete 

alt ölçeği için .88 ve stres alt ölçeği için .83’tür. Depresyon alt ölçeğinden örnek bir madde 

"Neredeyse her şeye karşı olan ilgimi kaybettiğimi hissettim.", anksiyete alt ölçeğinden örnek bir 

madde "Panik haline yakın olduğumu hissettim.", "Gevşeyip rahatlamakta zorluk çektim." şeklindedir.  

İlişkiler Anketi (İA): Katılımcıların güvenli, korkulu, saplantılı ve kayıtsız bağlanma 

düzeylerini belirleyebilmek amacıyla Bartholomew (1990) tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. 

İA'nın geçerliliği ve güvenirliliği Sümer ve Güngör (1999) tarafından bağlanma tarzları ölçeklerinin 

Türk kültüründe uygulanabilirliğine ilişkin gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışmada incelenmiş ve 

ölçeğin yeterli düzeyde eşdeğer ölçekler geçerliliğine ve test tekrar test güvenilirliğine sahip olduğu 

bulunmuştur. İlişkiler Anketi katılımcıların yakın duygusal ilişkilerinde dört bağlanma tarzına ne 

düzeyde sahip olduğunu; yakın ilişkilerde güvenli, korkulu, saplantılı ve kayıtsız bağlanma tarzlarını 

ifade eden dört farklı paragrafın Beni hiç tanımlamıyor (1)’dan Beni tamamen tanımlıyor(7)’a uzanan 

seçeneklerden birinin işaretlenmesiyle değerlendirmektedir. Katılımcıların her bir bağlanma tarzından 

alabilecekleri puanlar 1 ile 7 arasında değişmekte ve alınan puanların artması katılımcıların ilgili 

bağlanma tarzlarının yüksek olduğuna işaret etmektedir.  
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Prosedür  

Araştırmaya konu olan veriler üçüncü araştırmacı tarafından Orta Karadeniz Bölgesi'nde bir 

ilde özel öğretim kursuna devam etmekte olan lise öğrencilerinden toplanmıştır. İlgili özel öğretim 

kursundan gerekli izinlerin alınmasını takiben uygulamalar üçüncü araştırmacı tarafından Mart 2018-

Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar gerçekleştirilmeden önce öğrencilere 

araştırmaya katılımın gönüllü olduğu, veri toplama araçlarına verdikleri cevapların gizli kalacağı ve 

araştırma amacı dışında kullanılmayacağı, araştırmanın başlangıcında, ortasında ya da sonunda 

herhangi bir yaptırıma uğramadan araştırmadan çekilebilecekleri hakkında bilgi verilmiştir. 

Öğrencilerin aynı zamanda araştırmaya katılmak için sözlü onamları alınmıştır. Araştırmaya katılmayı 

reddeden bir öğrenci olmamıştır. Öğrenciler veri toplama aracını yaklaşık olarak 15 dakika içeresinde 

cevaplamıştır.  

İstatistiksel Analiz  

Tüm istatistiksel işlemler SPSS 23 veri analizi programında gerçekleştirilmiştir. Analizler 

gerçekleştirilmeden önce verilerin doğruluğu, kayıp ve aykırı değerler, kullanılan istatistiksel 

analizlerin varsayımları incelenmiştir (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2014; Tabachnick ve Fidell, 

2012). Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin minimum ve maksimum değerlerinin ve frekans 

dağılımlarının incelenmesi sonucunda tüm değişkenlerin beklenen değer aralıklarında olduğu 

görülmüştür. Araştırma verileri ilk olarak 172 katılımcıdan toplanmasına rağmen, depresyon anksiyete 

ve stres ölçeğinin hiçbir maddesini cevaplamayan üç katılımcı veri setinden çıkarılmıştır. Bu 

katılımcıların çıkarılmasını takiben veri setindeki kayıp değerler incelenmiştir. Veri setindeki kayıp 

değer miktarının sınıf değişkeni hariç tutulduğunda değişken bazında %0 ile %3 arasında değiştiği ve 

veri setindeki kayıp değer miktarının tüm olası değerlerin sadece %0.89’unu oluşturduğu görülmüştür. 

Bu sınırlı sayıdaki kayıp değere beklenti-maksimizasyon algoritması kullanılarak veri atama işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Tabachnick ve Fidell’e (2012) göre veri setindeki kayıp değer miktarı değişken 

bazında %5 ve altında olduğunda bu önemsiz bir miktardır ve farklı kayıp değer atama işlemleri 

benzer sonuçlar verme eğilimindedir. Kayıp değerlerin atanmasını takiben veri setindeki tek değişkenli 

ve çok değişkenli aykırı değerler incelenmiş, veri setinde tek değişkenli bir aykırı değere 

rastlanmamıştır (Hair ve diğerleri, 2014). Ancak beş çok değişkenli aykırı değer tespit edilerek veri 

setinden çıkarılmıştır (Hair ve diğerleri, 2014; Tabachnick ve Fidell, 2012). Sonuçta, analizler 164 

katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri hakkında bilgi vermek 

amacıyla betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Normallik, doğrusallık, regresyon hatalarının 

normalliği, eş varyanslılık ve çoklu doğrusallık varsayımlarının ilgili analizlerde incelenmesi ve bu 

varsayımların karşılandığının görülmesini takiben (George ve Mallery, 2016; Hair ve diğerleri, 2014; 

Ho, 2014; Tabachnick ve Fidell, 2012) değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü tespit etmek 

amacıyla Pearson korelasyon (Nokta çift serili korelasyon) analizi kullanılmıştır. Katılımcıların 

cinsiyeti, yaşı ve mutluluk düzeyleri kontrol edildiğinde, farklı bağlanma tarzlarına yönelik puanların 

depresyon, anksiyete ve stres puanlarını ne düzeyde yordadığını belirleyebilmek amacıyla bir dizi 

hiyerarşik regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan verilere açık erişimli bir veri 

paylaşım sitesi olan Open Science Framework sitesinden erişilebilir (osf.io/35tha). Tüm istatistiksel 

analizlerde .05 hata payı üst sınır olarak kabul edilmiştir.  
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BULGULAR 

Tablo 1’de değişkenler arasındaki Pearson korelasyon değerleri ve değişkenlerin ortalama ve 

standart sapma değerleri görülmektedir.  

Tablo 1. Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Cinsiyet           

2. Yaş -.02          

3.  Mutluluk .06 .05         

4. Güvenli .09 .13 .35***        

5. Korkulu -.04 -.07 -.20* -.34***       

6. Saplantılı .12 .04 -.08 .03 .27***      

7.Kayıtsız -.11 -.08 -.05 .10 .19* .01     

8. Depresyon -.17* .23** -.31*** -.08 .32*** .40*** .15    

9.Anksiyete -.16* .26*** -.10 -.08 .38*** .30*** .14 .77***   

10.Stres -.26*** .15 -.22** -.07 .29*** .23** .21** .76*** .71***  

Ortalama .50 16.78 6.11 4.26 3.75 3.70 4.19 16.21 14.57 18.95 

Standart Sapma .50 1.41 2.10 1.78 1.80 1.86 1.70 9.04 8.53 7.88 

Not.Cinsiyet: 0: Kadın, 1: Erkek olarak kodlanmıştır. *p< .05, **p< .01,***p< .001.  

Tablo 1’de görüldüğü gibi depresyon puanları cinsiyet (r= -.17, p< .05) ile düşük düzeyde 

negatif yönde ilişkiliyken, mutluluk (r= -.31, p< .001) puanlarıyla orta düzeyde negatif yönde 

ilişkilidir. Ayrıca depresyon puanları yaş (r= .23, p< .01) ile düşük düzeyde, korkulu bağlanma (r= 

.32, p< .001) ve saplantılı bağlanma (r= .40, p< .001) puanlarıyla orta düzeyde pozitif yönde ilişkilidir. 

Anksiyete puanları ise cinsiyet (r= -.16, p< .05) ile düşük düzeyde negatif yönde ilişkiliyken, yaş (r= 

.26, p< .001) ile düşük düzeyde, korkulu bağlanma (r= .38, p< .001) ve saplantılı bağlanma (r= .30, p< 

.001) puanlarıyla orta düzeyde pozitif yönde ilişkilidir. Son olarak, stres puanları cinsiyet (r= -.26, p< 

.001) ve mutluluk puanlarıyla (r= -.22, p< .01)  düşük düzeyde negatif yönde ilişkiliyken, korkulu (r= 

.29, p< .001), saplantılı (r= .21, p< .01) ve kayıtsız  (r= .21, p< .01)  bağlanma puanlarıyla düşük 

düzeyde pozitif yönde ilişkilidir.  

Katılımcıların cinsiyetleri, yaşları ve mutluluk düzeyleri kontrol edildiğinde farklı bağlanma 

tarzlarının sırasıyla depresyon, anksiyete ve stres puanlarını ne düzeyde yordadığını belirleyebilmek 

amacıyla bir dizi hiyerarşik regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Depresyon puanlarına ilişkin 

gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizi sonuçları Tablo 2'de, anksiyete puanlarına ilişkin 

gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçları Tablo 3'te ve stres puanlarına ilişkin gerçekleştirilen 

regresyon analizi sonuçları Tablo 4'te görülmektedir.  

Tablo 2. Depresyon Puanlarının Yordanmasına İlişkin Gerçekleştirilen Hiyerarşik Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Değişken 
Aşama 1 Aşama 2 

B SH β t p B SH β t p 

Sabit -.48 7.92  -.06 .952 -13.97 7.54  -1.85 .066 

Cinsiyet -2.63 1.29 -15 -2.04 .043* -3.12 1.17 -.17 -2.68 .008** 

Yaş 1.57 .46 .24 3.41 .001*** 1.56 .41 .24 3.77 .001*** 

Mutluluk -1.37 .31 -.32 -4.43 .001*** -1.12 .30 -.26 -3.80 .001*** 

Güvenli      .18 .38 .04 .48 .633 

Korkulu      .93 .37 .19 2.53 .012* 
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Saplantılı      1.63 .33 .33 4.96 .001*** 

Kayıtsız      .51 .36 .10 1.43 .156 

R2  .18     .37    

Düz R2  .17     .34    

SH  8.26     7.33    

F(sd1, sd2)  3, 160     7,156    

ΔR2       .19    

R2 değişimi için 

F değeri 

      11.76***    

Not: Cinsiyet: 0: Kadın, 1: Erkek olarak kodlanmıştır. *p< .05, **p< .01, ***p< .001.  

Tablo 2’de görüldüğü gibi ilk aşamada depresyon puanlarına ilişkin oluşturulan regresyon 

denklemine giren cinsiyet, yaş ve mutluluk puanları bir bütün olarak depresyon puanlarındaki 

değişimin yaklaşık olarak %18’ini açıklamaktadır ve bu değişim anlamlıdır (F(3, 160)= 11.80, p< 

.001, ΔR2= .18). İlk aşamada regresyon denklemine giren her üç değişkenin de depresyon 

puanlarındaki değişime katkısı anlamlıdır. Cinsiyet değişkeni (β= -.15, t(160)= -.2.04, p< .05) ve 

mutluluk puanları (β= -.32, t(160)= -4.43, p< .001) depresyon puanlardaki değişimle negatif yönde 

ilişkiliyken, yaş (β= .24, t(160)= 3.41, p< .001) depresyon puanlarındaki değişimle pozitif yönde 

ilişkilidir. Başka bir ifadeyle, bu örneklemdeki kadın, yaşı büyük ve mutluluk düzeyleri düşük olan 

bireylerin depresyon düzeyleri de yüksektir. İkinci aşamada regresyon denklemine girilen bağlanma 

puanları cinsiyet, yaş ve mutluluk puanlarına ek olarak depresyon puanlarındaki değişimin yaklaşık 

olarak %19’unu açıklamaktadır ve bu değişim anlamlıdır (F(4, 156)= 11.76, p< .001, ΔR2= .19). 

Oluşturulan son model bir bütün olarak depresyon puanlarındaki değişimin %37’sini açıklamaktadır 

(F(7, 156)= 13.13, p< .001, ΔR2= .37) ve bu model yüksek düzeyde bir etki büyüklüğüne sahiptir 

(Cohen, 1992). Oluşturulan son modelde cinsiyet, yaş ve mutluluk puanları hâlâ anlamlı bir 

yordayıcıdır. Ayrıca oluşturulan son modelde korkulu (β= .19, t (156)= 2.53, p< .01) ve saplantılı (β= 

.33, t (156)= 4.96, p< .001) bağlanma puanları depresyon puanlarındaki değişimle pozitif yönde 

ilişkilidir. Başka bir ifadeyle bu örneklemde katılımcıların cinsiyetleri, yaşları ve mutluluk düzeyleri 

kontrol edildiğinde korkulu ve saplantılı bağlanma düzeyleri yüksek olan bireylerin depresyon 

düzeyleri de yüksektir.  

Tablo 3. Anksiyete Puanlarının Yordanmasına İlişkin Gerçekleştirilen Hiyerarşik Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Değişken 
Aşama 1 Aşama 2 

B SH β t p B SH β t p 

Sabit -7.87 7.83  -1.01 .316 -22.41 7.54  -2.97 .003** 

Cinsiyet -2.54 1.28 -.15 -1.99 .048* -2.69 1.17 -.16 -2.30 .023* 

Yaş 1.57 .46 .26 3.45 .001*** 1.66 .41 .27 4.00 .001*** 

Mutluluk -.43 .31 -.11 -1.42 .157 -.10 .30 -.02 -.33 .739 

Güvenli      .02 .38 .00 .05 .962 

Korkulu      1.49 .37 .31 4.05 .001*** 

Saplantılı      .99 .33 .22 3.03 .003** 

Kayıtsız      .43 .36 .09 1.21 .228 

R2  .10     .29    

Düz R2  .09     .26    

SH  8.16     7.33    

F(sd1, sd2)  3, 160     7,156    

ΔR2       .19    

R2 değişimi için 

F değeri 

      10.56***    

Not: Cinsiyet: 0: Kadın, 1: Erkek olarak kodlanmıştır. *p< .05, **p< .01, ***p< .001.  
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Tablo 3’te görüldüğü gibi ilk aşamada anksiyete puanları için oluşturulan regresyon 

denklemine giren cinsiyet, yaş ve mutluluk puanları bir bütün olarak anksiyete puanlarındaki 

değişimin yaklaşık olarak %10’unu açıklamaktadır ve bu değişim anlamlıdır (F(3, 160)= 6.02, p< 

.001, ΔR2= .10). İlk aşamada regresyon denklemine giren cinsiyet değişkeni (β= -.15, t(160)= -.1.99, 

p< .05) anksiyete puanlardaki değişimle negatif yönde ilişkiliyken, yaş (β= .26, t(160)= 3.45, p< .001) 

anksiyete puanlarındaki değişimle pozitif yönde ilişkilidir. Ancak mutluluk puanları (β= -.11, t(160)= -

1.12, p> .05) anksiyete puanlarının anlamlı bir yordayıcısı değildir.  Başka bir ifadeyle, bu örneklemde 

kadın ve yaşı büyük bireylerin anksiyete düzeyleri de yüksektir. İkinci aşamada regresyon denklemine 

girilen bağlanma puanları cinsiyet, yaş ve mutluluk puanlarına ek olarak anksiyete puanlarındaki 

değişimin yaklaşık olarak %19’unu açıklamaktadır ve bu değişim anlamlıdır (F(4, 156)= 10.56, p< 

.001, ΔR2= .19). Oluşturulan son model bir bütün olarak anksiyete puanlarındaki değişimin %29’unu 

açıklamaktadır (F(7, 156)= 9.23, p< .001, ΔR2= .29) ve bu model yüksek düzeyde bir etki 

büyüklüğüne sahiptir (Cohen, 1992). Oluşturulan son modelde, cinsiyet ve yaş hâlâ anlamlı bir 

yordayıcıdır. Ayrıca oluşturulan son modelde korkulu (β= .31, t(156)= 4.05, p< .001) ve saplantılı (β= 

.22, t (156)= 3.03, p< .01) bağlanma puanları kaygı puanlarındaki değişimle pozitif yönde ilişkilidir. 

Başka bir ifadeyle bu örneklemde katılımcıların cinsiyetleri, yaşları ve mutluluk düzeyleri kontrol 

edildiğinde korkulu ve saplantılı bağlanma düzeyleri yüksek olan bireylerin kaygı düzeyleri de 

yüksektir.  

Tablo 4. Stres Puanlarının Yordanmasına İlişkin Gerçekleştirilen Hiyerarşik Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Değişken 
Aşama 1 Aşama 2 

B SH β t p B SH β t p 

Sabit 10.74 7.11  1.51 .133 -.87 7.17  -.12 .904 

Cinsiyet -3.78 1.16 -.24 -3.26 .001** -3.83 1.11 -.24 -3.45 .001*** 

Yaş .89 .41 .16 2.16 .033* .95 .39 .17 2.41 .017* 

Mutluluk -.80 .28 -.21 -2.87 .005** -.62 .28 -.16 -2.19 .030* 

Güvenli      .17 .36 .04 .46 .645 

Korkulu      .87 .35 .20 2.49 .014* 

Saplantılı      .76 .31 .18 2.45 .016* 

Kayıtsız      .66 .34 .14 1.96 .052 

R2  .13     .25    

Düz R2  .12     .22    

SH  7.40     6.97    

F(sd1, sd2)  3, 160     7, 156    

ΔR2       .12    

R2 değişimi için 

F değeri 

      6.15***    

Not: Cinsiyet: 0: Kadın, 1: Erkek olarak kodlanmıştır. *p< .05, **p< .01,  ***p< .001.  

Tablo 4’te görüldüğü gibi ilk aşamada stres puanlarına ilişkin oluşturulan regresyon 

denklemine giren cinsiyet, yaş ve mutluluk puanları bir bütün olarak stres puanlarındaki değişimin 

yaklaşık olarak %13’ünü açıklamaktadır ve bu değişim anlamlıdır (F(3, 160)= 8.12, p< .001, ΔR2= 

.13). İlk aşamada regresyon denklemine giren her üç değişkenin de stres puanlarındaki değişime 

katkısı anlamlıdır. Cinsiyet değişkeni (β= -.24, t(160)= -.3.26, p< .001) ve mutluluk puanları (β= -.21, 

t(160)= -2.87, p< .01) stres puanlardaki değişimle negatif yönde ilişkiliyken, yaş (β= .16, t(160)= 2.16, 

p< .05) stres puanlarındaki değişimle pozitif yönde ilişkilidir. Başka bir ifadeyle, bu örneklemde 

kadın, yaşı büyük ve mutluluk düzeyleri düşük olan bireylerin stres düzeyleri de yüksektir. İkinci 

aşamada regresyon denklemine girilen bağlanma puanları cinsiyet, yaş ve mutluluk puanlarına ek 
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olarak stres puanlarındaki değişimin yaklaşık olarak %12’sini açıklamaktadır ve bu değişim anlamlıdır 

(F(4, 156)= 6.15, p< .001, ΔR2= .12). Oluşturulan son model bir bütün olarak stres puanlarındaki 

değişimin %25’ini açıklamaktadır (F(7, 156)= 7.44, p< .001, ΔR2= .25) ve bu model orta düzeyde bir 

etki büyüklüğüne sahiptir (Cohen, 1992). Oluşturulan son modelde cinsiyet, yaş ve mutluluk puanları 

hâlâ anlamlı bir yordayıcıdır. Ayrıca oluşturulan son modelde korkulu (β= .20, t (156)= 2.49, p< .05) 

ve saplantılı (β= .18, t (156)= 2.45, p< .05) bağlanma puanları stres puanlarındaki değişimle pozitif 

yönde ilişkilidir. Başka bir ifadeyle bu örneklemde katılımcıların cinsiyetleri, yaşları ve mutluluk 

düzeyleri kontrol edildiğinde korkulu ve saplantılı bağlanma düzeyleri yüksek olan bireylerin stres 

düzeyleri de yüksektir.  

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada lise öğrencilerinde farklı bağlanma tarzlarının depresyon, anksiyete ve stresle 

ilişkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda lise öğrencilerinin cinsiyeti, yaşı ve mutluluk düzeyleri 

kontrol edildiğinde korkulu ve saplantılı bağlanma düzeyleri yüksek olan bireylerin depresyon, 

anksiyete ve stres düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmanın bu sonuçları daha önce bu 

konuda yürütülen araştırma sonuçlarıyla aynı doğrultuda yer almaktadır (Lee ve Hankin, 2009; Van 

Buren ve Cooley, 2002). Örneğin Van Buren ve Cooley'in (2002) yaptığı araştırmada güvenli ve 

kayıtsız bağlanma tarza göre korkulu ve saplantılı bağlanma tarzına sahip katılımcıların daha fazla 

depresyon belirtisi, depresyon eğilimi ve sosyal kaygı belirtisine sahip olduklarını bulunmuştur.  

Araştırmanın bu sonucu, olumsuz duygulanımı azaltmaya yönelik psikososyal müdahalelerin hedef 

kitlelerinden birinin korkulu ve saplantılı bağlanma tarzına sahip ergenlerin olabileceğini 

göstermektedir. Korkulu ve saplantılı bağlanma tarzına sahip ergenlerin sağlıklı yakın ilişkiler 

kurmasına yardımcı olmaya yönelik psikososyal müdahaleler bu öğrencilerin olumsuz duygulanım 

düzeylerinin azaltılmasına yardımcı olabilir. 

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. İlk olarak bu araştırmada kesitsel bir 

araştırma deseni kullanılmıştır. Bu nedenle bulgulara ilişkin neden-sonuç ilişkisi kurulamaz. İkincisi, 

bu araştırma lise öğrenimine devam eden, göreceli olarak gelir düzeyi yüksek sınırlı sayıda lise 

öğrencisi üzerinde gerçekleştirildiğinden araştırma sonuçları benzer örneklemlere genellenebilir. 

Üçüncüsü, bu araştırmada katılımcıların bağlanma tarzları ve depresyon, anksiyete, stres düzeyleri öz-

bildirim tarzı ölçekler aracılığıyla değerlendirilmiştir. İlerleyen araştırmalarda farklı değişkenlerin 

depresyon, anksiyete ve stresle ilişkisi incelenebilir. 
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ÖZET 

Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından 2013 yılında 

hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre, olay türü-hizmet grupları tablosunda siber saldırılar haricinde 

meydana gelebilecek tüm olay türlerinde sağlık hizmet grubu bulunmaktadır. Meydana gelen olaylara müdahale 

eden sağlık hizmet grubunda ise, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri yer almaktadır. Ulusal Medikal Kurtarma 

Ekipleri, afet veya büyük çaplı acil durum olaylarında medikal malzeme, kişisel koruyucu, ekipman ve 

stabilizasyon malzemeleri ile olaya müdahale etmektedir. Bu araştırma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri-

UMKE 20’nci Bölge (Edirne-Tekirdağ-Kırklareli illeri)’nin 21-23 Kasım 2018 tarihleri arasında Edirne İli 

merkezinde Trakya Üniversitesi Saray İçi Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen bölge eğitim ve tatbikatını 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim ve tatbikat planında; enkaz altında yaralıya medikal kurtarma, afetlerde 

haberleşme sistemlerinin kullanımı, doğada yön bulma-oryantrik, su üstü medikal kurtarma ve doğada hayatta 

kalma becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve uygulama tatbikatları gerçekleştirilmiştir. Eğitim ve 

tatbikat kampına katılan kişilerden, beşer kişiden oluşan yedi grup UMKE timi oluşturulmuş, timlere UMKE 

medikal müdahale çantası, travma stabilizasyon malzemeleri, kişisel koruyucu ekipman ve UMKE araçları 

verilmiştir. Araştırmanın sonucunda, eğitim ve tatbikatın bölge personelinin stresli ortamda çalışma 

kabiliyetlerinin arttırdığı, teknik kurtarma ve müdahalenin etme becerilerini kazandığı, fiziki kondisyon ve 

motivasyonlarının arttığı, zor koşullarda hayatta kalma beceri ve tecrübelerinin geliştiği gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: UMKE, Afet Eğitimi, Olay Türü, Hizmet Grupları, Medikal Kurtarma 
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GİRİŞ 

Afet toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, 

normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme 

kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylardır (AFAD, 2011). Olağan 

dışı durumun meydana gelmesiyle, acil müdahale ekiplerinin en kısa sürede olay yerine giderek ilk 

müdahaleye başlaması gerekir. Müdahalenin kısa zamanda gerçekleşmesi afetten etkilenen bölgede 

can kayıplarını azaltabileceği göz ardı edilmemelidir. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum 

Başkanlığı tarafından 2013 yılında hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre eş güdüm halinde 

çalışan ana çözüm ortakları içerisinde Sağlık Bakanlığı, olay türü-hizmet grupları tablosunda siber 

saldırılar haricinde meydana gelebilecek tüm olay türlerinde sağlık hizmet grubu bulunmaktadır 

(AFAD, 2013). Olaylara müdahale eden sağlık hizmet grubunda ise, 112 Acil Sağlık Hizmetleri 

Birimi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri önemli rol oynamaktadır.  

Ülkemizde kurumların afetler konusunda yeniden yapılandırılması, 17 Ağustos ve 12 Kasım 

1999’da meydana gelen depremlerden sonra olmuştur. Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü Afetlerde 

Sağlık Organizasyonu Projesi (ASOP) kapsamında, afete maruz kalmış kişilere doğru ve çabuk 

müdahale ederek ölü ve yaralı sayısını kabul edilebilir rakamlara indirmek için 2004 yılında UMKE 

kurulmuştur. UMKE, ulusal ve uluslararası her türlü afet ve acil durumlarda yaralılara/hastalara 

medikal kurtarma yapmak amacıyla özel eğitime ve donanıma sahip sağlık çalışanları arasından istekli 

personellerden oluşmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2010). Kurulan UMKE ekipleri, Acil Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı 

olarak 81 il, 21 bölgeye ayrılarak ulusal ve uluslararası acil, afet ve olağan dışı durumlarda 24 saat 

görev yapabilme kapasitesine sahiptir.  

Sağlık Bakanlığı’nın 2010 yılında çıkardığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Ulusal 

Medikal Kurtarma Ekiplerinin Görevleri ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge’nin 12’nci maddesinde 

UMKE’nin görevleri belirtilmiştir. Bu görevler; 

 Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay 

yerinde, en kısa sürede imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal 

müdahale etmek ve kurtarmak, 

 Kurtarılan kazazedelere en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak 

üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek, 

 Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların 

yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda ekibin kendi donanım personel ve eğitim 

imkanları dahilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek, 

 Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil 

hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak, 

 Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, 
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 Gerekli hallerde yurtdışında meydana gelen ve olağan dışı durumlarda sağlık 

hizmetlerinde görev almaktır. 

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin Görevleri ve 

Çalışma Esaslarına Dair Yönergesi’nin 10. Maddesi b bendinde ‘’Yılda en az bir kez sorumluluk 

bölgesindeki illerin ve Bakanlık onayı ile diğer bölge illerinin de katılabileceği bölge eğitim ve 

tatbikat kampı düzenler’’ ibaresi yer almaktadır. Bu kapsamda, 20. Bölge UMKE (Edirne-Tekirdağ-

Kırklareli illeri) 2018 yılı bölge eğitim ve tatbikat kampı planlanmıştır. Planlanan bu tatbikatın amacı; 

gönüllü UMKE personellerinin Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Ulusal Medikal Kurtarma 

Ekiplerinin Görevleri ve Çalışma Esaslarına Dair Yönergesi EK-2 de belirtilen eğitim programlarına 

uygun, afet ve olağandışı durumlara hazırlılığını sağlamaktır.  

Bu araştırmanın amacı, 21-23 Kasım 2018 tarihleri arasında Edirne Merkez Trakya 

Üniversitesi Saray İçi Yerleşkesi’ nde 20. Bölge illerinin katılımı ile gerçekleştirilen bölge eğitim ve 

tatbikat kampının programı, vaka simülasyon senaryoları, günlük eğitim, tatbikatın icrası ve tatbikat 

sonu değerlendirilmesidir. 

YÖNTEM 

21-23 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen UMKE 20. Bölge eğitim ve tatbikat 

kampı bir alan araştırmasıdır. Tam katılımcı gözlem yöntemi ve UMKE Birimi tarafından tutulan 

kayıtların incelenmesine dayanmaktadır. Alan araştırmaları, incelenen kişilerin gerçek yaşantılarına 

doğrudan katılarak yapılan araştırmalardır. Araştırmacı incelediği insanların dünyasına tam olarak 

girer ve grubun bir üyesi olur. Bu tür alan araştırmacılarına, katılımcı denebilir (Seyidoğlu, 2016). 

Nitel araştırma metodolojisinin en önemli ve temel veri toplama metotlarından biri gözlemdir. 

Doğal ortamlarda yapılan, insan davranışlarının incelenmesini amaç edinen bir veri toplama aracıdır 

(Ekiz, 2003). Bir veri toplama tekniği olarak gözlem, genelde taramaya öncülük etsin diye yapıldığı 

gibi, dokümanter araştırma veya deneysel araştırma ile birlikte ortak olarak planlanabilir (Balcı, 2018). 

Bir başka anlamda gözlem araştırmacının gerçek hayatın içinde, bireylerin davranışlarını, olayları bir 

plan dahilinde gözlemesi, izlemesi ve kaydetmesi işlemidir. Gözleme dayalı olarak elde edilen bilgiler, 

en güvenilir bilgilerdir (Arlı ve Nazik, 2003).  

Katılarak gözlemde, gözlemci kişinin veya grubun içindedir. Onlarla birlikte olup, onlar gibi 

davrandığı için gözlemci olduğu fark edilmemektedir. Katılma, beraber yaşama ve paylaşma vardır. 

Dışarıdan gözleme göre, daha çok bilgi verir. Davranışın nedenleri daha derinlemesine, daha geçerli 

ve daha güvenilir bir şekilde öğrenilebilir (Karasar, 2005).  Bu çalışmada, gözlemci gözlenen durumun 

içerisinde bir katılımcı olarak yer aldığı, gözlemlediği gruba bir gözlemi yürüttüğünü belirtmediği, 

grubun bir üyesi olarak hareket ettiği için tam katılımcı statüsündedir.  

Araştırmacı, eğitim ve tatbikat kampı sonlandırılana kadar ekiplerin içerisinde yer almış ve 

gözlemlerini not etmiştir. Gözlemle elde edilen bilgilere destek amacıyla yazılı dokümanlar 

incelenmiştir. Kamp programı, vaka simülasyon senaryoları, demografik özellikler UMKE birimi 

kayıtları ve kamp raporu incelenerek elde edilmiştir.  
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BULGULAR 

20. Bölge UMKE’de kayıtlı 248 personel bulunmaktadır. 40 kişi eğitim ve tatbikat kampına 

katılmıştır. Eğitim ve tatbikat kampına katılım oranı % 16.12’dir.  

Katılımcılardan 24 kişi Edirne UMKE, 1 kişi Tekirdağ UMKE, 15 kişi Kırklareli UMKE 

personelidir (Gökbayrak, Öztürk, İlgün, Topçuoğlu, 2018). Katılımcıların cinsiyet değişkeni dağılımı 

Tablo-1’de, unvan dağılımları Tablo-2’de gösterilmiştir. 

Tablo 1 Cinsiyet Değişkenine İlişkin Dağılımlar 

Cinsiyet n  % 

Kadın 6 15 

Erkek 34 85 

Toplam 40 100 

  Not. n = örneklem büyüklüğü; % = örneklemin yüzdelik değeri. 

Tablo 2 Tatbikat Katılımcı Unvanına İlişkin Dağılımlar 

Personel Ünvanı n  % 

Doktor 2 5 

Acil Tıp Teknikeri 8 20 

Acil Tıp Teknisyeni 9 22,5 

Hemşire 8 20 

Sağlık Memuru 6 15 

Aneztezi Teknikeri 3 7,5 

Röntgen Teknisyeni 1 2,5 

Diğer 3 7,5 

Toplam 40 100 

  Not. n örneklem büyüklüğü; % örneklemin yüzdelik değeri. 

20. Bölge UMKE personelleri 21 Kasım 2018 günü saat: 13:00’de Edirne 112 Komuta 

Kontrol Merkezinde toplandı. 7 UMKE aracı, 1 4x4 ambulans ve 1 4x2 ambulansla Saray İçi 

Yerleşkesi’ne saat: 14:00’de varıldı. UMKE personeli tatbikat alanına ulaşınca konaklama çadırı, 

ikmal, iaşe ve lojistik noktalarının kurulumunu yaptı. Kamp alanında; konaklama çadırları, eğitim 

çadırı, lojistik çadırı, toplantı ve eğitim alanı, vaka simülasyon senaryo alanları ve tatbikata katılan 

araçların park alanı bulunmaktadır. 

20. Bölge UMKE koordinatörü ve kamp eğitmenleri, tatbikata katılan personellerden 7 farklı 

UMKE timi oluşturmuştur. Her UMKE timine 1 adet UMKE medikal çantası, 1 takım travma 

stabilizasyon malzemesi ve 1 adet 4x4 özellikli tam donanımlı UMKE aracı verilmiştir. Timlerin 

isimleri sırası ile Tim1, Tim2, Tim3, Tim4, Tim5, Tim6, Tim7’dir. Timler, koordinatörler ve 

eğitmenler vaka simülasyonlarında sayısal telsiz haberleşme sistemini UMKE örnek telsiz kod 

listesine göre kullanmışlardır. Her vaka simülasyonunda 2 adet hakem ve 3 adet gözlemci eğitmen 

UMKE timlerini değerlendirmiştir. Medikal tim üyeliğine eklenmeyen katılımcılar vaka 

simülasyonlarında yaralı, lojistik personel, afet ve acil durumlarda eş güdüm içerisinde çalışması 

gereken kurumların rollerini üstlenmiştir.  
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Eğitim ve Tatbikatın İcrası  

21/11/2018 

UMKE personeli, tatbikat alanına ulaşınca konaklama çadırı, ikmal, iaşe ve lojistik 

noktalarının kurulumunu yapmıştır. Vaka simülasyonları hazırlanmıştır. Örnek vakalara yönelik 

eğitim tekrarı yapılmıştır. Personele vaka simülasyonları hakkında ön bilgi verilmiştir. UMKE tim 

personelleri belirlenmiştir. Belirlenen tim personellerinin tim lideri ve diğer görevlileri aralarında 

belirlediği gözlemlenmiştir. UMKE timlerine telsiz haberleşme kodları verilmiştir. UMKE timlerince 

verilen donanımlar kontrol edilmiştir. 

22/11/2018   

1’inci UMKE timine saat 11:00’da enkaz altında yaralıya medikal kurtarma için maden kazası 

vaka simülasyon görevi verilmiştir. Olay yerine giden timin destek ekip istemesi üzerine 2’nci UMKE 

timine görev verilmiştir. Saray içi Yerleşkesi’nde bulunan vaka öncesinde hazırlanan maden kazası 

simülasyon alanında 3 adet yaralı bulunmaktadır. Bu vakalarda ekiplerin olay yeri yönetimi, enkaz 

altında kazazede çıkarma ve medikal müdahalede bulunma, acil olgu yönetimi, triaj uygulaması ve 

vakaya özgü tıbbi değerlendirme ve müdahalelerine yaklaşımları test edilmiştir. 

 

Resim-1           Resim-2 

Resim-1 ve Resim-2 : (Maden Göçüğü) Enkaz Altında Medikal Kurtarma ve Müdahale Simülasyonu 

 

3’üncü ve 4’üncü UMKE timlerine saat:14:00’da kaybolan mülteciler vaka simülasyon görevi 

verilmiştir. Saray İçi Yerleşkesi’nde bulunan vaka öncesinde mülteci rolünde bulunan UMKE 

personellerinin arazide saklanması sağlanmış ve 7 kişi yaralı belirlenmiştir. Vaka simülasyonunda 

UMKE personelinin pusulalı ve doğal yöntemlerle arazide yön bulma kabiliyetlerinin test edilmesi, 

arazide zor koşullarda arama-tarama yapabilmesi ve vakalara ulaşıldığında donma, kırık ve uygun 

medikal müdahalede bulunmaları test edilmiştir. 

5’inci, 6’ncı ve 7’nci UMKE timlerine saat: 15:30 da Saroz Körfezinde 6,2 büyüklüğünde 

meydana gelen deprem ve Saray İçi Yerleşkesi içerisinde bir binanın yıkıldığı, 8 yaralı olduğu bilgisi 

verilmiştir. Vaka simülasyonunda UMKE personellerinden AFAD ve Kolluk güçleri olmak için 

personel seçilmiş ve eş güdümlü çalışan kurumlar canlandırılmıştır. Vaka simülasyonunda UMKE 
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timlerinin koordineli ekip ruhu içerisinde çalışması, kazazede ve kişisel güvenliklerini sağlamaları, 

afet triajı uygulamaları ve kazazedelere uygun medikal müdahalenin yapılması test edilmiştir. 

    

Resim 3                        Resim 4 

Resim 3 ve Resim 4: 5’inci 6’ncı ve 7’nci UMKE timleri (Bina Göçüğü) Enkaz Altında Medikal 

Kurtarma ve Müdahale Simülasyonu 

 

23/11/2018 

Saat: 07:45’ de uyandırılan UMKE personelleri bölge eğitim ve tatbikat kamp sonu 

değerlendirmesi için eğitim alanında toplanmıştır. Değerlendirmede 20. Bölge UMKE ekipleri olarak 

tatbikat ve eğitim yapılmasının, timlerin karma oluşturulmasının olumlu olduğu gözlemlenmiştir. 

Tatbikatlarda vaka simülasyon uygulamalarının yapılmasının teorik bilgilerin gerçek zamanlı olarak 

uygulama imkanlarını oluşturduğu için kampa katılan personeller tarafından olumlu, tekrarlanması 

gereken ve verimli sonuçları belirtilmiştir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bölge UMKE eğitim ve tatbikat kampı bölge illerinin koordinasyon sağlaması, teorik bilgileri 

gerçek zamanlı vaka simülasyonlarında uygulaması açısından olumlu gözlemlenmiştir. Türkiye Afet 

Müdahale Planı’nda eş güdüm halinde çalışması gereken ana çözüm ortaklarının eğitim ve tatbikat 

kampında olmadığı ve enkaz altında müdahale edilen, stabilizasyonu sağlanan kazazedenin olay 

yerinden çıkarılması işleminde kazazedede koruyucu ekipman (baret-koruyucu gözlük vb.) 

kullanılmadığı gözlemlenmiştir.  

Bölge eğitim ve tatbikat kampında kişisel koruyucu ekipman eksikliklerinin giderilmesi veya 

ekipmanların enkaz altından kazazede çıkarma işlemi yapılırken kazazedenin güvenliği için 

kullanılması gerekmektedir. Eş güdüm halinde çalışması gereken kurumların tatbikatları birlikte icra 

etmesinin kurumlar arası koordinasyonu ve bölge eğitim-tatbikat kamplarının etkinliğini arttıracağı 

değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak, Bölge eğitim ve tatbikat kampı verimli ve başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. 

Tatbikat kampı personelin gelişmesine katkıda bulunduğu, motivasyonu yükselttiği, bölge illerinde 

bulunan UMKE personelleri arasında koordinasyonu sağlaması açısından faydalı olmuştur. Bölge 
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eğitim ve tatbikat kamplarının düzenli olarak devam etmesi ve il eğitim ve tatbikat kamplarının da 

bölge illeri ile beraber yapılmasının bölge illeri arasında koordinasyonu arttıracağı 

değerlendirilmektedir. 
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ÖZET 

Okullarda afet ve acil durum yönetimi planlamasının temel amacı, yaşam alanlarının güvenliğini ve tüm 

faaliyetlerin bir plan dâhilinde gerçekleşmesini sağlamaktır.  Bu planlar ise, okul çalışanlarını ve öğrencileri acil 

durumlarda neler yapabilecekleri konusunda eğitmek üzere hazırlanmaktadır. Öğrencilerin acil durumlara karşı 

hazırlanmalarının okul yıllarında başlaması, yaşam boyu mücadele edebilecekleri acil durumlara karşı daha 

hazırlıklı olmalarını sağlayacağı düşünülmektedir. Planlama, ister bölge için isterse okullar için yapılsın, acil 

durum planlaması bir tehlike veya olaya karşı müdahaleyi örgütler ve geliştirir. Planlama süreci, okulda veya 

okul bölgesindeki potansiyel tehlikeleri ve olası sonuçlarını göz önüne almaya, rolleri tanımlamaya ve 

prosedürleri belirlemeye olanak tanır. Okul acil durum planları, acil durumlar sonrası okulların ve üst 

yönetimlerinin okul ortamını yeniden bir eğitim seviyesine getirebilmeleri için gerekli çabaları bütünleştirir. 

Yeniden eski haline getirilen güçlü eğitim ortamı ise, öğrenci başarısına hizmet eder ve güvenli okulların 

oluşmasına katkıda bulunur. Afet ve acil durum yönetiminin bütün aşamalarını kapsayacak şekilde hazırlanmış 

bir plan önemli bir başarı ölçütüdür. Bu çalışmada okullardaki afet ve acil durum planlarının kapsamı literatür 

taramasına göre incelenmiş ve planlarda olması gereken kriterler hakkında çeşitli öneriler sunulması ve 

tartışılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Afet, Acil Durum, Planlama, Planlama Süreci, Kriz ve Risk Yönetimi. 

ABSTRACT 

The main aim of disaster and emergency management planning in schools is to ensure the safety of the 

living spaces and the realization of all activities within a plan. These plans are designed to educate school staff 

and students on what they can do in an emergency. Students' preparation for emergencies during school years 

will enable them to be more prepared for emergency situations where they can fight for life. Planning of 

emergency planning for the region or for schools. Planning process allows to identify roles and procedures to 

consider potential hazards and possible consequences in school or school district. School emergency plans 

integrate the necessary efforts to bring schools and senior management's post-emergence schools to a new level 

of education. The strong educational environment that has been reinstated serves the success of students and 

contributes to the establishment of safe schools. A plan prepared to cover all stages of disaster and emergency 

management is an important measure of success. In this study, the scope of disaster and emergency plans in 

schools is examined according to the literature review and it is aimed to present and discuss various suggestions 

about the criteria that should be in the plans. 

Keywords: Disaster, Emergency, Planing, Planing Process, Crisis and Risk Management. 
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1.GİRİŞ 

Eğitim, birçok alanda olduğu gibi afetler konusunda da oldukça önemli bir yere sahip olan ve 

uygulaması önemli bir kavramdır. Çünkü insanlar herhangi bir afet meydana geldiğinde neler 

yapmaları gerektiğini ve nasıl davranmaları gerektiğini, aldıkları afet eğitimleri ile ortaya koyabilirler. 

Ayrıca afet öncesinde alınan eğitimler, afet sonrası meydana gelen zor süreçler ile başa çıkma 

konusunda insanlara yardım edebilmektedir. Afet eğitimi; herhangi bir afet meydana gelmeden önce 

başlayan, afetlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini çok disiplinli bir yapı 

içerisinde ele alan eğitimlerdir (Maya ve Sarı, 2018).  

 Afetler insanların doğal alanlara daha fazla girmesi ile kendini daha sık gösteren olaylar 

haline gelmiştir. İnsanların afetleri ortadan kaldırmaları mümkün olmayabilir. Fakat etkilerini alınan 

çeşitli önlemler ile en aza indirmeleri mümkündür. Bunun için alınması gereken tedbirlerin başında 

planlama gelmektedir. Afet sürecini ne kadar iyi planlarsak afet sırasında oluşan riskleri de minimum 

seviyeye düşürebiliriz. Afet eğitimi uygulamaları kısa programlar halinde değil daha kapsamlı ve 

sürdürülebilir bir sistematik halinde yapılmalıdır. Okulları acil durum hazırlığı planlarını belirlemek 

amacıyla yapılan bir araştırmada bazı ortak problemler belirlenmiştir (Brown, 2000).  

Okullarda şiddet olayları, deprem, yangın, kötü hava koşulları ile ilgili acil durumlar olabilir 

ve bu tür olaylar acil müdahale gerektirebilir. Zamanında uygun tekniklerle müdahale edilmediğinde 

bazıları felakete dönüşebilir. Okullarda meydana gelebilecek olaylar, planlı sistematik bir müdahale ile 

çevreye en az zarar verebilecek biçimde giderilmelidir. Bu ancak okul ortamında hazır ve olaylara 

müdahaleye sistemli bir şekilde hazırlanma ile mümkün olabilmektedir.  

İnsan yerleşimin bulunduğu yerlerin büyük kısmında okullar mevcuttur. Acil durum hazırlığı, 

bütün okullar için ciddi bir konudur. Velilerin, okulların bütün tehlikelere karşı en iyi şekilde 

hazırlandığını bilmek ve çocukların güvenliğinin sağlanacağını bekleme hakları vardır. Okul 

yönetimlerinin, felaketler sırasında öğrencilerin ve personelin genel sağlığını ve güvenliğini koruma 

sorumluluğu vardır (Smith, 1992). 

Günümüzde birçok okul, gücün yukarıdan aşağıya doğru dağıldığı hiyerarşik ilişkilere dayalı 

bürokratik yapı özelliği sergilemektedir. Bu nedenle okul örgütü genelinde, risklerden kaçınmanın 

veya görmezden gelmenin yaygınlaşması örgütsel ortamda krizlerin sıklığını ve şiddetini artırarak 

krizlerin yönetimini zorlaştırmaktadır. Bu sorunun çözümü için örgüt yöneticilerinin, doğrusal değil 

de, sistem yaklaşımı ve karmaşıklık bağlamında çok yönlü karar seçeneklerini dikkate alarak örgütsel 

etkinlikleri planlaması ve yürütmesi önem kazanmaktadır. 

Bir acil durumda okulun birincil sorumluluğu öğrencilerin güvenliğini sağlamaktır. Güvenli 

okullar; öğrencilerin güvenli bir okul ortamında sosyal becerilerini sergileyebilecekleri, öfkelerini 

kontrol edebilecekleri, problemlerini çözebilecekleri ve diğerlerine saygılı davranabilecekleri bir okul 

ortamının gelişimini destekler. Ayrıntılı, güvenli bir okul planlaması, belirli risk altındaki öğrencilerin 

ihtiyaç duyabileceği müdahaleleri sunar. Okul güvenlik planları okulda ve çevresindeki her olayı 

önlemekte yetersiz kalabilmektedir. Ancak bu tür planları hazırlayan, planlarını etkili bir biçimde 

uygulayan okullar, öğrencileri ve öğretmenleri için daha güvenli ortamlar yaratabilmektedir. (Pollack 

ve Sundermann, 2001). 
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Ülkemizde öğrenci nüfusu dünyadaki pek çok ülke nüfusundan daha büyük bir sayıya 

ulaşmıştır. Okullaşma oranlarında artışın sürdürülmesinin hedeflenmesi ve on iki yıllık zorunlu 

eğitimde sağlanan gelişmelerle bu sayının daha da artırılması beklenmektedir. Hemen her gün yazılı 

ve görsel basında, okullarımızda yaşanan, aileleri ve toplumu tedirgin eden üzücü olaylar yer 

almaktadır. Tüm ilgili taraflarca, okullarımızın beklenen ve beklenmeyen risk kaynaklarıyla yaratılan 

kriz durumlarına yeterli/etkili bir müdahalede bulunabilmesi ve okul topluluğu ve çevre üyelerinin 

krizden en az zararla çıkabilmesi beklenmektedir. Bu beklentiyi karşılayabilmek, okulların diğer 

öğretim etkinliklerinde olması gerektiği gibi, kriz durumlarına karışı da planlı ve eğitimli, yetişmiş bir 

ekip olarak müdahale edebilme yeterliğine bağlıdır. Tüm okullarımızın bu konuda olabildiğince kısa 

zamanda duyarlılıklarını artırarak, yapabileceklerini gözden geçirip hayata geçirmeye başlamaları, 

ailelerin, çocukların, gençlerin kendilerini okullarında ve okul çevresinde daha çok güvende 

hissedebilmelerini sağlamaya katkıda bulunacaktır. Güven duygusu yeterince tatmin edilmeyen 

ortamlarda bireylerin kendilerini öğrenme etkinliklerine tümüyle verebileceklerini ve bu anlamda, 

olası en üst düzeyde öğretme ve öğrenme sağlanabileceğini düşünmek zor olmaktadır. Tüm bu 

değerlendirmeler, daha güvenli okullar için burada ele alınan planlama ve uygulama çabalarının 

önemli bir temel olduğunu göstermektedir (Aksoy, 2003). 

Kapsamlı okul güvenliğinin başlıca hedefleri arasında; öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak 

koruması, muhtemel tehlikeler karşısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum seviyede tutulması 

ve güvenlik kültürünün oluşturulması bulunmaktadır (MEB, 2010).  

Bilindiği gibi birçok şehirle birlikte, okullar ve üniversiteler de önemli ölçüde deprem ve diğer 

afetlerin oluşturduğu risklerin tehdidi altında bulunmaktadır. Bunun için afet yönetim ekibi ve 

çalışmalarının hedefi ilk iş olarak herhangi bir afet veya acil durumda okullarda ve onlara bağlı 

birimlerde; 

1. Can güvenliğini sağlamak 

2. Tesis, teçhizatı, kayıtları ve evrakları korumak 

3. Eğitimin aksamaması ve sürekliği için gerekli önlemleri almak olmalıdır. 

Bunun için görevli tüm idari personelden gönüllü öğretmen ve öğrencilere kadar geniş ve 

değişik kesimlerden temsilcilerin katılımıyla afet kurulu doğru bir şekilde oluşturulmalı ve olaya daha 

farklı bir boyuttan bakılmalıdır. Bugüne kadar afet yönetimi denilince, afet sırası ve özellikle arama ve 

kurtarma konusu ön plana çıkmışsa da, müdahale konusunda da birçok şey eksik kalmaktadır. 

Örneğin, müdahale de liderlik boşlukları olamaması için uygulanması gereken olay komuta sisteminin 

bilinmesi gibi.  

 Afet eğitimleri yöneldikleri kitlenin ihtiyacına cevap vermeli ve daha çok beceri geliştirmeyi 

esas almalı, biçim olarak taklit öne çıkmamalıdır. Diğer bir deyişle afetlere dirençli toplum 

oluşturmaya yönelik doğru eğitim ve öğretim programları yaygın bir şekilde geliştirilip bir an önce 

uygulanmalıdır. Afet kültürüne yönelik konular da ilk ve orta öğretim müfredatına sistematik olarak 

konulmalıdır (İTÜ, 2005). 
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Okul acil durum planları, acil durumlarda, okulların ve üst yönetimlerinin okul ortamını 

yeniden bir eğitim seviyesine getirebilmeleri için gerekli olan çabaları bütünleştirir. Yeniden eski 

haline getirilen güçlü eğitim ortamı, öğrenci başarısına hizmet eder ve güvenli okulların oluşmasına 

katkıda bulunur (Reaves, 2001).  

Türkiye’de afet eğitimi ile ilgili çeşitli eğitim programları ve projelerin, çeşitli aralıklarla 

uygulandığı ve sonlandırıldığı görülmektedir. Afetler ile ilgili okullardaki eğitimlerin ilk olarak, 1992 

yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim öğrencilerine seçmeli ders olarak, çevre ve insan 

konusu adı altında verilmeye başlandığı görülmektedir (Ünal ve Dımışkı, 1999). 

Okullarda afete yönelik faaliyetler ekip çalışması gerektirir. Bu nedenle tüm personel 

planlamanın aşamalarını benimsemeli ve plana hâkim olmalıdır. Planlar sade, anlaşılır ve 

sürdürülebilir olmalıdır. Planlama çalışmalarının bir sürece dayalı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.  

Bir okul yöneticisi, afet yönetim planlayıcısı olarak deprem sırasında okuldaki herkesin emniyetini 

sağlamaktan sorumludur. Deprem ve diğer afetlere hazırlık ve Afet Acil Yardım Planı’nın başarılı bir 

biçimde geliştirilmesinde en önemli kişi okul yöneticisidir. Onun desteği ve kararlılığı, çalışanların iş 

birliğini sağlamak açısından çok önemlidir (MEB, 2010).  

Okullarda afet ve acil durum yönetimi planlamasının temel amacı; yaşam alanlarının 

güvenliğini sağlamaktır. Bu nedenle tüm faaliyetlerin bir plan dâhilinde gerçekleşmesi gerekir. Planın 

genel amaçları; afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya 

olası etkilerinin azaltılması ve olaylara karşı eğitim ve tatbikatlarla tüm paydaşların hazırlıklı 

olmasının sağlanmasıdır. Afetlere karşı bilinçli ve dirençli nesiller yetiştirilmesi, eğitim ve 

tatbikatlarla kazanılmış doğru davranış biçimleri uygulanarak arama-kurtarma ve ilk yardım ve 

güvenli tahliye işlemlerinin aksatılmadan uygulanması, olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak 

müdahale ederek kayıpların en düşük düzeyde tutulmasını amaçlamaktadır. Olabilecek zincirleme 

etkiler veya ikincil afetlerin önlenmesi ve okulun normal programına bir an önce dönebilmesi için 

gereken iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlayacak örgütlenme modelleri ile 

imkân ve kaynakları sağlamalıdır. 

1.1.Problem Durumu 

Doğal afetler ve insan kaynaklı felaketler kaçınılmazdır. Bir afet uyarmadan bir okulu 

vurabilir ve okul çevresinde hasara, kaosa sebep olabilir (Dedeoğlu, 1999; Michell, 2000). Afetler 

öğrenciler ve personelin okulda olduğu bir zamanda meydana gelebilir. Okul görevlileri hazırlıksız bir 

şekilde afet koşullarına yanıt vermek zorunda kalabilirler. Afete etkili düzeyde karşılık verme ancak 

önceden planlama ve hazırlıkla mümkün olmaktadır. 

Sahip olduğu çok geniş fiziki imkânları ve insan kaynakları ile afet ve acil durumlara hazırlık, 

toplum üzerindeki yıkıcı etkilerinin azaltılması konusunda, okul sistemine önemli görev ve 

sorumluluklar yükler. 

Doğal ve insan kaynaklı tehlikeler, okul çalışanlarının ve öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için 

büyük risk oluşturmaktadır. Bu gibi risklerle karşılaştıklarında, toplum kadar öğrenciler ve okul 

çalışanlarının da oluşabilecek fiziksel ve psikolojik travmaları en aza indirmek ya da oluşumunu 
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engellemek için acil durumları yönetmek adına eğitilmesi, hazırlanması gerektiği düşünülmektedir 

(Yücel, 2001). 

Okullarda yaşanan acil durumların etkisi uzun süreli ve dramatik olabilir. Okullar bu acil 

durumlara müdahale etmek, öğrencilerin ve çalışanların güvenliklerini garanti altına alacak 

mekanizmalar kurmak zorundadır. Buna ilişkin çabaların tümü eğitimde acil durum yönetimi olarak 

adlandırılmaktadır. Eğitimde acil durum yönetimi dört asamadan oluşan bir süreci içermektedir; 

1.Zarar Azaltma Evresi: Risk yönetimin en önemli ve ilk evresi zarar azaltmadır. Afet 

yönetiminin zarar azaltma evresi, modern afet yönetiminin kalbidir. Bir acil durumun olumsuz 

etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalara denir ve bu amaçla yapılan bütün çalışmaları kapsar. Bu 

çalışmalar; hayat kurtarır, yaralanmaları, mülk zararlarını, ekonomik kayıpları ve yasal sorumluluğu 

azaltır, kritik tesislerin çalışmalarına devam etmelerini sağlar, pozitif sonuçlar doğurur ve tehlikelerin 

etkilerini tanımlar (Duff, 2006;  Karancı, 2005; Tas, 2003). 

2. Hazırlık Evresi: Acil durum meydana gelmeden önce, acil durum anında ne yapılacağına 

karar verme süreci olup, okullar ve okul bölgesindeki kurumlar ile toplum arasındaki çabaların 

koordinasyonunu içerir. Hazırlıklı olma aynı zamanda, acil durumları önlemek ve ortaya çıktıklarında 

da onlara etkili bir şekilde müdahale edebilmek için bölgesel ve okul bazlı planlama surecidir (Afet 

Yönetiminin Temel İlkeleri, Barbarosoğlu). Hazırlıklı olma, olaylara müdahale becerisi geliştirmeyi; 

acil durum planlaması yapmayı, personeli, öğrencileri ve velileri olası acil durumlardaki rollerine 

hazırlamaya yardımcı olacak önlemleri almayı içerir. Okullardaki acil durum hazırlıkları yöneticilerin 

ve öğretmenlerin yüzlerce öğrencinin sorumluluğunu hissetmelerini sağlamak için kurgulanmaktadır. 

(Yavaş, 2005; Yılmaz, 2003). 

3.Müdahale: Bir acil durumda yapılması gerekenlerin uygulanması sürecidir. Bu aşamada 

okullar, acil durumla başa çıkmak için kaynakları harekete geçirmeli, okuldaki bireylerin sağlığını ve 

güvenliğini korumak amacıyla evrensel acil durum prosedürleri ve acil durum yönetimi protokollerini 

uygulamaya koymalıdırlar (Disaster, 2004; Ergunay, 2006; Güler, 1997). 

4.İyileştirme: Yaşadıkları acil durumlara bağlı olarak meydana gelen fiziksel, psikolojik ve 

duygusal travmalar konusunda insanlara yardımcı olma sürecidir. İyileştirme çalışmaları, sistemleri 

normal seviyeye çekmek için haftalardan yıllara kadar değişen uzunlukta, kısa ve uzun dönemli 

çalışmaları kapsar ( Enginol, 2000; Şener, 2002; Üner, 2000). 

Acil durum seviyeleri: Okulları etkileyen acil durumlar üç ayrı kategoride ele alınabilir 

(Kurban, 1992). Bunlar; 

1. Okul seviyesindeki acil durumlar 

2. Bölge seviyesindeki acil durumlar 

3. Toplum seviyesindeki acil durumlar olarak sınıflandırılabilir. 

Okullardaki acil durum ve afet hazırlığı üzerine olan sınırlı bilimsel yazı, planlama ve eğitim 

alanındaki sorunlara dikkat çekmektedir. Afetler ve afet risklerine dair bireysel ve gruplara ilişkin 
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birçok çalışma ve araştırma olmasına karşın, okulların içinde olduğu kuruluşlar ve bu kuruluşların afet 

hazırlıkları konusunda çok az araştırma yapılmıştır. Az sayıdaki çalışma; plan ve prosedür türlerini ya 

da olası acil durum ve afetlerde okulun hazır bulundurduğu malzemelerin incelenmesine ilişkindir. 

17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri, öğrenciler/çocuklar binaların içlerinde değilken okulları 

yıkmıştır. Buna rağmen bölgedeki 7 şehirden 443 ortaokul ve lise öğretmeni, 36 emekli öğretmen, 13 

ilkokul ve 1.072 ilkokul öğretmeni bu doğal afetlerden etkilenmiş ve hayatlarını kaybetmiştir. 

Depremlerde 102 okul binası yıkılmış ve 1.503 bina da büyük oranlarda hasar görmüştür. Bu binaları 

onarmak ve yeniden inşa etmek için, Milli Eğitim Bakanlığı 59 milyon dolara gereksinim olduğunu 

ilan etmiş ve bölgedeki öğrenci ve öğretmenlerin barınacak yer, sağlık, eğitim ve giysi ihtiyacı 

olduğunu da belirtmiştir (Altun, 2005;  Deprem Yörelerinde Uygulanan Toplum Yararına Çalışma 

Programları, 2001). 

Eğitim kurumlarının herhangi bir afet durumunda doğru adımları atabilmesi için bir afet ve 

acil yardım planına ihtiyacı vardır. Bu kurumlara özel tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin analiz 

edilmesi, afet yönetiminin amaçları ve ilkeleri çerçevesinde kaynakların sevk ve idaresinin bir plan 

çerçevesinde ele alınması gerekmektedir. 

Bir okul yöneticisi, afet yönetim planlayıcısı olarak deprem sırasında okuldaki herkesin 

emniyetini sağlamaktan sorumludur. Deprem ve diğer afetlere hazırlık ve afet acil yardım planının 

başarılı bir şekilde geliştirilmesinde en önemli kişi okul yöneticisidir. Onun desteği ve kararlılığı, 

çalışanların işbirliğini sağlamak açısından çok önemlidir. 

Okullar için afet ve acil durumlarda yapılacaklar ile ilgili ilkelerin, ülkemizdeki kanunlara, 

tüzük, talimat ve emirlere de uygun olmalıdır. Bu nedenle, afetlere hazırlık ve afet acil yardım planı 

yapılırken göz önünde bulundurulması gereken ve ülkemizde acil durum yönetimi kapsamına giren 

yasaların bazılarının ana hatları, yürürlüğe giriş tarihi itibariyle şöyledir: 

1. Umumi Hayata Muasır Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

Yardımlara Dair Kanun (25 Mayıs 1959 tarih ve 10213 sayılı resmi gazete) 

2. 4390 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik  

3. Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı Ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik (8 

Mayıs 1898 tarih ve 19808 sayılı resmi gazete) 

4. Doğal Afetler Ve Zararlarından Korunma Yolları Öğretim Programı (2506 sayılı 

tebliğler dergisi)  

5. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu  

6. 6/3150 Sayılı Sivil Savunmayla İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye Ve Seyrekleştirme, 

Planlama Ve Diğer Hizmetler Tüzüğü 

7. 6/3150 Sayılı Sivil Savunma İle İlgili Teşkil Ve Tedbirler Tüzüğü  
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Okul sağlığı ve güvenliğine dair kamu sağlığı literatürü içinde, acil durum ve afet hazırlığı çok 

az incelenmiştir. Örneğin, bu çalışmalar; ilkokulların ve ortaokulların büyük bir çoğunluğunun yangın 

söndürücüsü olduğunu, okul tesisleri ve malzemelerinin güvenlik incelemelerinin yapıldığını ve kriz 

uygulama planına sahip olduklarını göstermesine karşın, bu çalışmalarda kurumların özellikle geniş 

çapta hazırlıkları, ilke ve uygulamalarıyla ilgili hiçbir bilgi verilmemiştir. 

2. YÖNTEM 

Çalışmanın yönteminde acil durum planları ile ilgili alanda yapılan bilimsel çalışmalar 

taranmıştır, basılı ve elektronik kaynak kitaplardan, resmi dokümanlardan faydalanılmıştır. Afet ve 

acil durumlarla ilgili yasalara resmi gazete yayımları kullanılarak ulaşılmıştır. Afet planlarında 

izlenecek aşamaları İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yayınlamış olduğu afet ve acil yardım planı 

kılavuzundaki bilgiler kaynak gösterilerek düzenlemiştir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir 

araştırmadır. Bu araştırmada kullanılan yöntem doküman analizi yöntemidir. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Okulların ayrıntılı bir plan tasarlamada ve uygulamada izlemesi gereken adımlar vardır. 

Öncelikle, okul- toplum işbirliğini geliştirecek adımlar atılmalıdır. Çevrenin desteğini alabilmek, 

planlama çabalarında temel adım olarak değerlendirilmelidir. Ayrıntılı ihtiyaç değerlendirmesi 

yapmak atılacak ikinci adımdır. Sahip olduklarımızın ve ihtiyaçlarımızın bilinmesi gerçekçi bir 

planlama yapılabilmesi için gerekli bir koşuldur. Üçüncü adım ayrıntılı bir okul planı geliştirmek 

olmalıdır. Okul planları ve uygulamalarına ilişkin strateji belirlemek kalıcılığı sağlamaya yönelik bir 

çabadır ve buna ilişkin bir program geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Okulların plan geliştirmede 

izlemesi gereken adımlar; 

A. Bir çalışma grubu (Planlama Komisyonu) oluşturma 

B. Mevcut plan/ prosedürlerin gözden geçirilmesi 

C. Tehlike analizi yapılması 

1.Adım- Tehlikeleri Analiz Etmek (Tehlike Avı) 

2.Adım-Her Tehlikenin Profilini Hazırlamak 

3.Adım- Hassasiyeti Belirlemek 

4.Adım-Riski Belirlemek  

5.Adım-Sonuçlara ve Senaryolara Karar vermek 

6.Adım-Olanaklar ve Kısıtlılıkları Belirlemek 

7.Adım-Stratejik Planlama Sürecini Uygulama 
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Okul güvenlik planları okul geliştirme sürecinin önemli bir bölümüdür. Planlar risk ve 

koruyucu faktörler konusunda kesin ve güvenilir verilere dayanmalıdır. Ayrıntılı bir okul güvenlik 

planının bileşenleri;  

1. Toplumsal kurumlarla işbirliği  

2. Anti-şiddet programı  

3. Önleyici öğrenci-disiplin politika ve prosedürleri 

4. Güvenli fiziksel çevre 

5. Personel- öğrenci eğitimi ve desteği  

6. Kriz müdahale planı  

Okullar için hazırlanacak afet ve acil durum yönetimi planları aşağıdaki temel özelliklere 

sahip olmalıdır: 

1. Planın hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanması etkin bir “okul afet yönetimi” 

biriminin örgütlendirilmiş olmasına ve tüm paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon 

içerisinde çalışmasına bağlıdır.  

2. Plan hazırlanırken okulu etkileyebilecek tüm tehlike ve riskler dikkate alınmalıdır.  

3. Güvenilir bilgi ve veriler kullanılmalıdır.  

4. Plan yalnızca olaylara müdahaleyi değil, risk azaltma ve hazırlık önlemlerini de 

içermelidir.  

5. Planda okul ve müştemilatındaki tüm binaların ve tahliye yollarının tehlike ve riskleri 

de belirlenmeli ve buralarda bir afetle karşılaşıldığında nasıl davranılacağı ayrı ayrı 

belirlenmelidir.  

6. Plan okuldaki öğretmen ve çalışanlarla varsa engelli öğrenciler için de önlemler 

getirmelidir.  

7. Plan yılda en az bir kez eğitim ve tatbikatlarla geliştirilmeli ve güncellenmelidir. 

Ayrıca yaşanan her afet ve acil durum sonrasında bu olaydan elde edilen dersler 

mutlaka plana yansıtılmalıdır.  

Planlama, yapmak istediğiniz şeyin nasıl, nereden, kiminle, hangi yol ve yöntemlerle, hangi 

imkân ve kaynakları kullanarak yapacağınızın belirlenmesidir. Hangi amaçla olursa olsun bir planlama 

faaliyeti; öncelikle sorunlar ve ihtiyaçların belirlenmesi, uygulanması mümkün olan çeşitli eylem 

yollarının tartışılıp düzenlenmesi, imkân, fırsat ve kaynakların tespit edilmesi, ölçülebilir göstergeler 

belirleyerek eylemlerin izlenmesi ve gerektiğinde düzenlemeler yapılması gibi birçok faaliyeti 

kapsamaktadır. Planlar, olası tehlikeleri belirlemeli, bu tehlikelerin oluşmamasını veya oluştuğu 
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takdirde sonuçlarının en aza indirgenmesinin sağlanması için yapılması gerekenleri ve her aşamadaki 

sorumluluk ve yetkileri kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır (Kadıoğlu, 2011).  

Okullar ne depremler gibi doğal olaylara karşı donanımlıdırlar, nede istenmeyen olayları 

tamamen önleyebilirler; yine de okul personeli okul kampüslerindeki kaza ve trajedileri önlemek için 

planlama gerçekleştirebilirlerse, karmaşayı ve telaşı önleme yönünde çalışmalar yapabilirler. Planlı 

okul çapında kriz müdahalesi, yüksek stres dönemlerinde kargaşayı önemli ölçüde azaltabilmektedir. 

Eğitimli bir grup personelin yapacağı yapılandırılmış müdahale, okul binasında veya yakınlarında 

yaşanan olağandışı bir olaydan sonra normal okul yaşamına dönmeye yardımcı olabilmektedir 

(California, 2002). 

  Literatür incelendiğinde, okul yöneticilerinin planlama ve kriz planlarını sürekli olarak 

geliştirmeyle, okuldaki kriz durumlarını yönetmede başarılarını önemli ölçüde arttırabileceğini 

göstermektedir. Ayrıca, okul yetkilileri kriz yönetimine mutlaka koruyucu ve sistemli bir yaklaşım 

sağlamalıdır. Böylece, grup sorumluluğu ve hazırlığı da sağlamış olur. En önemlisi, çocukların 

psikolojik dayanıklılık kazanmaların yardımcı olmak ve okul krizlerine karşı okullarda örgütsel 

dayanıklılık geliştirmektir. Birçok araştırmacı bu amacın kriz müdahale modelinin kullanımı ile kriz 

öncesi, kriz anında ve sonrasında bütün okul topluluğuna destek olmak için çalışacak bölgesel ve okul 

kriz yönetim müdahale ekiplerinin oluşturulması ve geliştirilmesiyle elde edilebileceğini belirtmiştir 

(Kline, 1995). 
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ABSTRACT 

Although the Druid philosophy is associated with a magical system associated with a fantastic world in 

the Harry Potter novels or in the books of J. R. R. Tolkien, the belief in the nature and integration with nature 

that existed on the basis of it, present many new perspectives that we need today. Druidism as a spiritual path 

appeals to all kinds of people, all over the world, because it directly concerns itself with the three most pressing 

problems of our age: the destruction of the environment, the alienation of the individual, and the 

commercialization and mass production of culture (Carr-Gomm, 2006). Therefore, it can be said that druid 

philosophy is related with education because it entails the transformation of the individual in a new transcendent 

perspective. In this context, it is aimed in this study to investigate the Druid philosophy in the context of 

curriculum and related researches regarding this issue. It should be noted that the Druid curriculum ought not to 

be only focused on magic but related to natural history, natural philosophy, astronomy, and law. Today's Druid is 

likely to be keenly interested in ecopsychology and the technologies of sustainable architecture, and sustainable 

energy production. 

Key Words: Druidic Curriculum, Druid Philosophy, Environmental Education 
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INTRODUCTION 

The ecological crisis and environmental problems that have emerged in recent years have 

called public attention to the environmental problems such as consumption of natural resources, water, 

air and soil pollution and degradation of ecological balance, especially in global warming so that 

Ulrich Beck called modern society as “Risk Society” that defined as a society where environmental 

risks arise with the growth of productive forces in the process of development and modernization of 

the industrial society where the risks posed threat for all humanity rather than the individualized risks 

in previous ages (Beck, 2011). Therefore many different approaches and perspectives have been 

proposed for ecological problems. 

Human beings are distinct from all other species according to the paradigm of human 

exemptionalism, all human behavior is regulated by culture and free will, and all dilemmas can be 

solved through human intelligence and technology. Culture also has the ability to accumulate and 

innovate, making it an unlimited resource that can solve all natural issues1. The New Ecological 

Paradigm underlined how nature impacts society and proposed that concepts should be made from a 

new and less human-centered sociological viewpoint. Humans therefore live in a finite biophysical 

setting that imposes strong physical and biological constraints on human affairs and they are 

dependent on them (Bowden, 2004:4). The proponents of the Ecological Modernization approach 

generally assume that capitalism as well as the modern technology and science are not in conflict with 

the environment and shouldn’t be regarded as the main cause of environmental problems. Rather, 

technology and science coluld be utilized as an expedient to prevent environmental crises by reforms 

within the system (Yücel, 2017: 5). The eco-Marxist perspective forfends that environmental 

quandaries will be solved by the collapse of the capitalist system, which is regarded as the main cause 

of environmental crises. his description of ecological problems, Marx stressed that nature and man are 

inseparable, that capitalism harms the environment by producing excess goods and using technology 

to produce objects of consumption with the aim of capital accumulation and profit. Finally there is a 

new approach proposed for ecological problems called as deep ecology approach that has an 

ecocentric (nature-centered) value orientation which sees the universe as a whole rather than 

mechanical parts. However, it should be noted that there is no single deep ecological approach and 

many proposed sub-deep ecological approaches are coalesced with different spritüal understandings as 

well as the spritüal philosophies that are especially cognate to eastern traditions. Ecological approach 

contains considerable mysticism where there is no distinction between nature and supernatural sacred 

and unholy so that sundry beings in the ecosystem are perceived as different aspects of the same 

energy (Yücel, 2017: 30).  Altough, deep ecology has focused on mystical religions as Taoism and 

Buddhism as a starting point, it has disregarded very important spiritual tradition as Druidism. When 

the literature was examined, it was seen that relationship between Druidic philosophy in the context of 

Deep Ecology was so scarce. Hence this paper aims to contribute the literature to investigate Druidic 

philosophy in the context of Deep ecology as well as proposing general scetch of a curriculum based 

on Druidic philosophy.  

 

                                                            
1 http://environment-ecology.com/environment-writings/114-environmental-sociology.html, retrieved from 27.07.19 
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Celtic Culture and Druids 

The very term Keltoi (Latin Celtae) was utilized by classical Greek authors to denominate 

sundry barbarian tribes inhabiting in the northen parts of the Alps (Anczky, 2014: 31). In the middle of 

the first millennium BC, the Celts arose in central Europe. They built a culture in which a special art 

style centers on lovely abstract patterns and stylised animals. (Paxton, 2018: 7). The main dwellings of 

the Galatians, known as Celts and Wales, were the lengths of the Rhine according to the works of the 

Greek and Roman writers of ancient times. The first Western Europe people who spoke the Celtical 

language were the Galatians and they were a nomadic and warrior people known as "Barbarians" by 

the ancient Greeks and Romans. In 390 BC the Celts desecrated the shrine of Delphi in Greece. They 

then settled in central Anatolia, which is now Turkey, and became the Galatian predecessors, of which 

we know the New Testament (Paxton, 2018: 7).  

 

Figure 1. Celts dispersed around many areas in Europe including central Anatolia (Paxton, 2018: 8). 

 

In the third century, the Greeks called the general population who attacked Asia Minor the 

Galatae, which is plainly identified with the Galli. This word may have as its root a word that signifies 

"warlike," and it might be identified with the word that the Irish later used to allude to themselves: the 

Gaels (Paxton, 2018: 16). The residents of Galilee, whose populations grew as a growing nation with 

time, established in the middle of the first century the United Kingdom of Galatia, which depended on 

Rome in Anatolia, altough these individuals appear to be linked with Europe and, most of all, with the 

Celtic tribes of Britain. The Galatians carried on as a mercenary state down to when the Romans 

vanquished the district. In fact, the Galatians supported the Romans against their primary adversary, 

the kingdom of Pontus. As a reward, the Romans enabled the Galatians to keep up their independence 

as a microkingdom inside Roman-ruled Anatolia (Paxton, 2018: 21). The Kingdom of Galatia was 

created in the later quarter of the same century by the Romans in the Province of Galatia and included 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1616 

on the Roman Empire's boundaries. From Istanbul to Çanakkale, from Ankara to Yozgat, the Galatians 

left their marks on the Anatolia. In 3/2 B.C three towns were established at Pontus Galaticus, within 

the borders of the Galatian province. Amaseia, Sebastopolis and Komana Pontika are among those. 

Amasya town, defined as the fortress and city by Strabo, was used as a metropolis in the province of 

Galatia. It is known that a phrourarchy (Castle Comm) were governed in there according two 

inscriptions from the 2nd century. Today Amesia maintains the same name and is a city that contains 

the very scarce and lost traces of Galatians in Anatolia. One group of Galatians later were converted to 

Christianity. The Apostle Paul directed one of his renowned epistles to these Galatians. In the end the 

Galatians were absorbed into the more immensely colossal Grec Roman world, but hundreds of years 

later the Galatian language, which was Galatian, survived. (Paxton, 2018: 21). 

The interpretation for the terms druid derives the denomination from the Greek drus "oak", 

and the Proto-Indo-European root *weid/wid meaning "knowledge" or "to know"/"to see". In this case, 

the expression *dru-wid would mean  "those who know the secrets of the oak" . In this case, "those 

who know the mysteries of the oak" is the term * dru-wid. Secondly, the word dru- defines as a prefix 

which reinforces the meaning of dru-*wid-es as a prefix and therefore the whole word can be 

interpreted as "those who are knowledgeable" (Anczky, 2014: 40).  Some writers give the derivation 

as from the Hebrew dcrussim, or drussim, which means " contemplators." in light of the fact that some 

proposed a semantic connection among Hebrew and Celtic language also as a result of the Phonecian 

association (Wright, 1924: 1). Another explanation given is that it is an old Celtic word, druis, formed 

from trotvis, or truwis, meaning " a doctor of the faith." (Wright, 1924: 2).  

 

Figure 2. An image of a druid (Anczyk, 2014: 102) and the portrait of Dede Korkut. 

 

In the Celtic religion, Druids were significant figures. The extensive cultural portrayal of 

Druids is dominated by Druids's picture as an elderly white wise man; an image which refers to 

ancient sources which describes the Druids as Magi. (Anczyk, 2012: 14). According to Fergusson, the 

island of Britain had two separate races: the pristine inhabitants who had Turanian roots and the more 

uncivilized were driven by the other Celtic race into the speeds of the welsh mountains long afore the 

Roman incursion. Consequently, amongst the formar ones there could have been practiced the religion 

of the druidism of the trees and the serpents (Wright, 1924: 4). It is interesting that the Turkish tribes 

as most renowned as Dede Korkut are seen in the same way as an elderly, white clad wise. Some 

scientists have stated that Celtic is the main branch in ancient Japhetic or Turanian since there is a 

connection between the Celtic and Turkish countries with the significance of several phrases in the 
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Celtic and Turkish languages (Kosayeva, 2014:1). This sort of reason with respect to the Asian origin 

is based on the fact that Persian and Druidic forms of government and religion are similar, that 

military chariots are used and that people's rulers in each of those nations are very similar (Wright, 

1924: 4). Beside to Turanian arguments, according to some researchers, the Celts are considering as 

Indo-European speakers would have reached Europe and possibly Britain who were the people living 

in the eastern part of Anatolia (now Turkey) about 6000 BC (Carr-Gomm, 2002: 11). Additionally, 

Furthermore, some authors claim that Celtic is a dialect of Phönician, Hebrew as well as  that many 

other customs is are specifically linked to Phoenicia by the Celtic Druids 2. Therefore, Colin Renfrew, 

Professor of Archaeology at Cambridge “concludes with ‘the strong suspicion that the term “Celts” is 

not a proper ethnic term . . . but was imposed on a wide variety of barbarian tribes by classical 

geographers.”  (Carr-Gomm, 2002: 9) 

  Whatever the reasons for the Celts' origins, it is prominent that the Druids lived in 

Gaul (contemporary France), England and Ireland among Celtic tribes. Their denomination may have 

designated "sage of the oak," albeit many other interpretations were proposed by academics (Greer, 

2006:2).  Druids seem to have been a feature of British, Irish, and Gaulish society, but they are not 

found in every part of Europe where Celtic languages were spoken (Paxton, 2018: 58). The earliest 

extant record regarding Druids is that by Julius Caesar in the sixth book of his Gallic War, written 

about 52 BC. We then find a number of classical authors, including Cicero, Strabo, Diodorus Siculus, 

Lucan, Pliny and Tacitus (Carr-Gomm, 2002 :10). As it is seen, Galatians who are closely related to 

the druid philosophy which is the subject of this paper is not a culture which is foreign to the 

Anatolian culture. Strabo, of Amaseia mentions a figure who later commentators have called a Druid - 

a man named Abaris who, could fly through the sky (Carr-Gomm, 2006). Interestingly Strabo of 

Amesia is among the first authors describing Druids as follows3(Anczky, 2014: 48):  

Amongst [the Gauls] there are generally three divisions of men especially reverenced, 

the Bards, the Vates, and the Druids. The Bards composed and chanted hymns; the Vates 

occupied themselves with the sacrifices and the study of nature; while the Druids joined to the 

study of nature that of moral philosophy. The belief in the justice [of the Druids] is so great that 

the decision both of public and private disputes is referred to them; and they have before now, 

by their decision, prevented armies from engaging when drawn up in battle-array against each 

other. All cases of murder are particularly referred to them 

In the classical division of the Celtic tribes’ intelligentsia, as proposed by Strabo, they would 

ergo be eligible as vates, though Druids themselves were withal verbally expressed as having oracular 

powers (Anczyk, 2012: 5) Today, many scholars believe that the Hindu Brahman in the East and the 

Celtic Druid in the West were lateral survivals of an ancient Indo-European priesthood4. In modern 

age druidic view has gained attention by the second half of the eighteenth century, by also the 

seedtime of modern ecological thought. Another major factor in the development of the Druidry was 

the wider movement against industrialism that helped form the vision of the green spirituality. (Greer, 

2006: 24). According to Carr-Gomm (2002: 9) we can find at least seven gifts that Druidry brings to 

our modern world: 

                                                            
2 https://phoenicia.org/Phoenician-Celtic-connections.html, retrieved from 30.07.19 
3 Strabo, Geographica, IV, 4, 4. 
4 https://www.britannica.com/topic/Druid, retrieved from 30.07.19 
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- The first gift is a philosophy that underlines the sacredness of all lives and our position 

in the wonderful web of creation. 

- The second gift brings nature into contact with a range of methods that assist us to feel 

at one with nature again. 

- The third gift offers rejuvenating through the utilization of spiritual and physical 

techniques to fortify the health and longevity of activities that embolden healing and rejoicing. 

- The fourth gift affirms our life as a peregrination with rites of passage, when it is 

utilizable to ritually and symbolically mark our passage from one state to another. 

- The fifth donation opens us to other realities with methods to investigate other states 

of consciousness, other authenticity, the Otherworld. 

- The sixth gift develops our potential. Druidry is now a route of self-development that 

promotes our artistic capacity, psychic and intuitive abilities and our emotional and emotional 

development. 

- The seventh gift is the endowment of enchantment. Druidry encourages the craft of 

how we can open to the enchantment of being alive, the specialty of how we can bring thoughts 

into appearance and the craft of venturing in mission of shrewdness, recuperating and 

motivation 

Deep Ecology 

The environment in which people and other living things live, in which all external conditions 

affecting the living and, in particular, human beings, are called a natural environment. Ecology is 

science which looks at the connection between life and the atmosphere (Yücel, 2017: 1). Therefore, 

ecology is a more broader term encapsulating living and non-living things together as well as their 

complex interaction so that protecting the environment doesn’t mean just a superficial arrangement of 

environment.  The main dicotomy in today's environmental philosophy is manifested itself on the basis 

of anthropocentric (human-centric) and eco-centric (nature-centered) value orientations. 

Anthropocentric moral perspective advocates the concept that environmental degradation is essential 

only when it impacts individual interests while the eco-centric view the other living organisms and of 

the entire ecosystem, irrespective of its impacts on humans. 

In Bucharest in 1972, the Swedish scientist Arne Naess first used the notion of deep ecology. 

The distinctions between the two methods which he conceptualized from his own view as Deep 

Ecology and Shallow Ecology were highlighted in 1973 by Naess. Therefore, deep ecology views 

beings in the environment as not precious assets for exploitation (Yaylı ve Çelik 2011: 372). Shallow 

ecology attributes an instrumental value to nature rather than the conception that nature has its own 

value. In this sense, shallow ecology is described as a kind of “enlightened despotism” (Önder 2003: 

149It seeks technological solutions to major environmental quandaries, rather than a vicissitude in 
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human deportment and values. For example, shallow ecology promotes the recycling of waste rather 

than obviating waste in the first place 5.  

Naess, who was influenced by the philosophical views of Buddhism and Spinoza, called his 

ecosophia “Ecosophy T” (Önder, 2003: 157). Sophia refers wisdom in Greek. In other words, 

ecosophia means eco-wisdom, and wisdom has always been associated with practical life (Naess, 

1994: 13). Naess defined ecosophy as follows (Drengson, Inoue, 1995: 8): 

By an ecosophy I mean a philosophy of ecological harmony or equilibrium. A 

philosophy as a kind of sofia (or) wisdom, is openly normative, it contains both norms, rules, 

postulates, value priority announcements and hypotheses concerning the state of affairs in our 

universe. Wisdom is policy wisdom, prescription, not only scientific description and prediction. 

The details of an ecosophy will show many variations due to significant differences concerning 

not only the 'facts' of pollution, resources, population, etc. but also value priorities. 

In Metzner's view, the philosophy of deep ecology encapsulates people as the part of nature. 

Accordingly, people neither are against nature nor are superior to it (Metzner, 1994: 28). 

Deep ecology highlights the individual being's self-realization which shows ecological 

mindfulness. n different expressions, self - ealization identifies with each being's inalienable capacity 

to dwell as per its inborn style, in order to make its capacity and to accomplish brilliance. Whilst self-

realization gives individual knowledge of the link between existence and reliance, biospheric equality 

as another ecosophical concept shows that all humans and entities are parts of a connected whole and 

thus have the same inner significance  (Des Jardins, 2006: 421). Deep ecology has a wide repercussion 

in many countries and scholastic circles. It has motivated numerous activists, for example, Greenpeace 

or Earth First! what's more, groups, for example, the Sierra Club, a noteworthy piece of the green 

parties, defended by famous logicians like Hans Jonas or Michel Serres.  (Ferry, 2000: 101). However, 

a lot of criticism was aimed at proposals made by deep ecologists. The main emphasis of the critiques 

is the deep approach to environmental sciences which perceives both humans and every other beings 

in equal measure with the approach, which places the human being at the center of all the problems 

caused by the anti-Humanist, bio-centric approach while other ecological movements consider human 

beings as the source of environmental problems as well as regard human beings as the source of 

solution (Yaylı, Çelik, 2011: 376). 

Naess utilizes a four-level on cover graph, beginning with a definitive standards, to specific 

guidelines and choices that can be attracted to treat all life form more consciously. Such last norms 

and the standards determined in this manner establish an ecosophie, a complete environmental 

perspective valuable for guidance in decision-making in an unpredictable world. 

The first levelof apron graph reflects one's (own) supreme standards which one stems from 

different spiritual and philosophical traditions and also expresses his own intuition about the value 

inherent in all life. The basis for deep ecology can be obtained in a final norms at the second stage of 

the graph. The third level identifies with the primary arrangements just as the general outcomes that 

                                                            
5 https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100459865, retrieved from 27.077 
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can be derived from the deep ecology platform. The fourth and most solid level concerns explicit 

techniques for executing such arrangements. The apron diagram's flow direction is both top-down and 

bottom-up. Beginning from the bottom in the influence of the solid practices of regular day to day 

existence, one can start the procedure of request prompting last recommendations and standards. 

Beginning from such standards at the highest point of the diagram, the individual contacts a spot by 

utilizing broad ecology platform in a wider sense, together with general and explicit recommendations 

(Şakacı, 2011: 195-196; Naess, 2005). 

To sum up, because the sustainability of our civilizing world and other humans on earth relies 

upon how well we can learn to live in harmony with nature, ecology today can be seen as the required 

science (Greer, 2012: 11). Deep ecology is paramount for todays environmental quandaries because 

the quest to instaurate a lucid relationship between human society and the natural world  requires 

incipient vigilance and cognizance (Greer, 2006: 202). 

Druidic Philosophy and Druidic Curriculum 

Some philosopher asserted that first of all Christianity as a religion distinguished between 

human beings and existence, while Christianity also insistited that exploitation of man's nature in 

accordance with his or her aspirations in accordance with God's will (White, 2003: 96-97). Oppositely, 

according to some scholars, the traditional doctrine of morality in the West, whether Christianity or 

utilitarianism, has always advised to refrain from treating people in a manner that harms their 

neighbors so as not to need fresh ethics and if traditional Western ethical systems are well applied, 

environment problems can easily be placed within their limitations. Different interpretations of almost 

any philosophy and religion make such claims blaiming particular religions at least traditional 

religions such as İslam, Christianity, Judaism invalid because such arguments can be used for any 

philosophy and approach if someone dwells more deeply on these issues. For example, an early writer 

named Hieronymus of Cardia reports that the Celts were practiced human sacrifice (Paxton, 2018: 18). 

Therefore, such claims can be also used for the paganistic views and any other philosophy as well. 

Therefore, it is a waste of time blaming particular views in the context of degradation of the nature and 

it is more worthy to clarify the underlying principles of spritüal or philosophical roots of deep 

philosophy in this regard.  

The spiritual consciousness of deep ecology is embedded in eastern otherworldly conventions, 

the otherworldliness of Christian mystery, or the way of thinking or cosmology that makes the 

substructure out of Native American customs (Capra, 1994: 21). However, it is very interesting that 

western scholars are very keen on relating spiritual issues with “eastern mystisism” when they are out 

of the boundaries of rationality. This might be reason that they see themselves “rational” and non-

westerners are irrational in this regard. Therefore, it is no suprise to see many mystical and 

metaphysical figures in Western movies in the context of East, while regarding the rational ones as 

non-westerners. However, western sprituality is very deeply rich as well as many different Asian or 

Eastern traditions. That is the reason why druidism is not come to fore when considiering spritüal 

issues related to environmental problems. Therefore it is useful to modify The Apron Diagram” of 

Naess (2005) for a druidic curriculum based on deep ecology. 
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Druidic vision of the world is a challenge to modern economic visions, as any way of 

cogitating the world ultimately depends on postulations that are metaphysical in nature: that is, the 

fundamental issues of what subsists and what values are (Greer, 2011: 6). In this context, druidic 

worldview presents more deep ecological worldview than the views of early “classical economics” 

regarding industrial civilization’s trajectory of limitless material growth on a limited planet.  

It is clear from both the classical and the Irish sources that one of the main functions of the 

Druid was as a teacher. This involved teaching at both an esoteric and an exoteric level (Carr-Gomm, 

2002: 23). Therefore, duruidic curriculum come to fore, because just as all mystery schools druidry 

have also teachers, students, some qualifications for being a teacher and student and also written or 

oral some hidden curriculum. However, conceptualizing Druidic curriculum in a written sense is 

difficult because it is a nearly lost tradition continued orally rather than written sources and modern 

druidic views might be different in many respects than the traditional one. Hence, developing a druidic 

curriculum must encompass the modern interpretations of it as well as the core ancient principles 

regarded as the basis of Druidic worldview.  

Firstly, for a drudic curriulum approach, one should determined the main sources for the basic 

principles of the curriculum. One can easily see that such a modified version is actually very similar to 

Tyler Rationale Linear Model in many respects. Therefore, in the first place it should be 

conceptualized the main sources as druidry, philosophy (Apollonian and Dionysian concepts of 

Nietzsche)  and science (Science and the Akashic Field) in the context of druidic curriuculum.  

 

Figure 3. Modified structure of Naess’ apron chart for the Druidic Curriculum 
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First questions that are for the first level regarding the sources can answer those questions: 

“What beliefs of supporters of the drudic view includic drudiry, philosophy and science might separate 

them from the rest of the supporters of the environmental movement? What might separate them on a 

fairly general and abstract level?”.  

In terms of the main principles regarding the Druidic approach, the following principles can be 

regarded as the core values that can be at the basis of druidic curriculum. 

First, Druidry accepts and celebrates their heritage as part of a contemporary spiritual 

organization, which opens itself to development, changes and fresh perspectives and is embedded in 

the green earth (Greer, 2006:2). Therefore, druidic view shouldn’t be restricted with the past time 

traditions but it can be expanded into new spritual realms as well. Therefore, studying, learning, 

respecting that past, yet additionally living a character in an informed and sensible way, building up 

connections with associated network llinks with akin communities and individuals can be regarded as 

the first main premise for the druidic perpective6. In this respect the first primary principle for a 

druidical curriculum can be considered as the personal spiritual development which dismissed 

orthodox concepts of sin or judgement or condemnation, but instead adopted a view of endeavour 

from childhood to death for their private salvation  (Greer, 2006: 31). Therefore, self-responsibility, 

self-development, individual exegesis, and full freedom of self-determination, the experience of ritual 

and ecstasy, and an ecological preoccupation with the well-being of the planet regarded as the main 

features of Druidic philosophy (Michael York cited in Anczky, 2014: 127).   

Second, a reverence for nature (with cash n) and the sacralization of the natural environment 

are the most significant component of contemporary druidic world view. (Anczky, 2014: 275). The 

deep sense of reverence for the land is the second main premise for the druidic perpective because the 

object of the search for spiritual truth may be found through the Earth- Mother; which is Nature 

(Greer, 2006: 38). The basis of Druidic spirituality therefore is consideration for and sacred simplicity 

in the universe of humanity, but it is also a means to return to a universe in which individuals live in 

harmony with nature (Anczky, 2014: 161). 

Thirdly, the interconnectedness of all life forms and the habitat is regarded as the third 

principles of druidic philosophy as Carr-Gomm wrote, "today our biggest problem is that we have 

separated ourselves from Nature – so much so that there is a risk we may not survive as a species. We 

need philosophies, spiritualities, ideas that can help us to get back in touch with nature again – our 

spirituality must become ecological […] Druidry is one such way" (cited in Anczky, 2014: 161). 

Fourthly, tolerance, respect for diversity are the important parts of Druidic belief system 

(Michael York cited in Anczky, 2014: 127). Peace is therefore an significant notion for Druid faith, 

because Druids and Druid philosophy are closely connected to the religion idea. Each druid wedding 

starts today with an invitation to harmony in the four ways. The Druid performing this function faces 

north, south, west then east, calling out, ‘May there be peace in the north/south/west/east’ (Carr-

Gomm, 2002: 24). Therefore, Druidism, for the Reformed Druids of North America, was a symbol 

                                                            
6 https://durvate.files.wordpress.com/2018/01/druids-and-druidry-in-the-21st-century-idg.pdf, retrieved from 

27.07.19 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1623 

unifying people professing different beliefs, but valuing freedom and independence (Anczky, 2014: 

248).  

In terms of the main principles of Druidic Curriculum regarding the Philosoph is precisely at 

this point actualized by the fact that Nietzsche's emphasis on Apollonian and Dionysian which he has 

used throughout his philosophy where Apollonian stands for the notion of rational truth whereas 

Dionysian refers the irrational metaphysical character of the nature of man. Nietzsche's usage of the 

concepts, which was later developed philosophically, first appeared in his 1872 book The Birth of 

Tragedy.  Apollo is the god of the sun, of rational thinking and order, and appeals to logic, prudence 

and purity.  Symbolizing the stagnant, restrained power, Apollo is a light and refers to the power and 

ability of seeing nature, perceiving existence with reason and shaping it with methods based on 

reasoning. It enables us to understand and comprehend the existance that it has given us, just as 

sunshine illuminates life or as a projection device reveals its bleak areas. It enables us to understand 

life is valuable because of the dreams and the enlightened, stagnant, restrained power provided by the 

Apollonian thought (Aslan, 2017: 1-2). In the midst of the chaos of daily lives, Apollo reflects for 

Greeks the comfort and joy of the imagination. Their architecture is influenced by this strength of 

design, which is designed to offer simplicity of appearance. The creative flow and harmony of Apollo 

architecture allowed them momentarily to disregard the devastation, war and disorder of life against 

civilization (Çakın, 2015: 13). In this respect, druidic worldview emphasize the order and harmony in 

the nature but it also accepts chaotic side of it.  

Dionysus is a god of nature and, in all respects, has a nature-oriented personality. Dionysus is 

the wine and dance god, irrational and chaotic and emotive and instinctual attraction.  The true 

strength that he depicts is not nature itself, but rather the relation between the human being and nature 

in a way that ensures the magic of person to the mysteries of design. Dionysus is the god of music, 

ebullience, enigma and being, which betokens nature, which is commixed with nature. It is an 

ingenious exuberance that takes place from the inside out to the outside, a goal that sanctions man to 

unite with nature (Küçükalp, 2011). On the other hand, the Dionysianism of the Greeks was a form of 

worship which was expressed by art, contrary to the Dionysianism of barbarians which involved desire 

and wildness. Dionysus depicted by the Greeks as the eccentric power which invaded everyday life, 

wanting it to be one with nature and returning to its real existence.  With the excitement created by 

Dionysian, the state of mystery caused by intoxication leads to “Dionysian wisdom” (Çakın, 2015: 

13). Similarly, “Dionysian wisdom” is desired to be achieved in Druidic ceremonies and celebrations 

or poetic blessings as well by focusing on cherishing the earth and on encouraging our individual 

creativity (Carr-Gomm,2002: 7). 

The contrast between the principles of Apollo and Dionysius can be compared with the 

distinctions between the left and right parts of the brain, with the principle of Apollo as the 

analytically left part of the brain and the principle of Dionysius as the artistic right part 7. Those two 

concepts are of significance for druidic curriculum because while the dominant approach of 

enlightenment philosophy and positivism emphasizes the guiding function of the human rationale, at 

the same time the mind has been instrumentalized and, in Nietzsche's words, began to destroy 

Dionysus and push it out of society (Aslan, 2017: 1-2). Druidic curriculum aims to achieve Apollo-

                                                            
7 https://lost-history.com/mysteries.php, retrieved from 30.07.19 
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Dionysus balance through emphasizing dionysian part of human nature by ceremonies and blessings 

within nature as well as by underlining the liberal views encompassing all welcoming ideas as webb as 

by being skeptical of fundamentalist attitudes. Druidic curriculum not only eliminates human 

alienation from nature, but also makes visible the mysterious eternal integrity of nature by developing 

human solidarity and Dionysian side of human nature. Druidry adopts and enjoys life's means and 

provides an approach based on its full participation in the world, on celebrating its beauty and joys, 

and on its difficulties instead of trying "rise above" it (Carr-Gomm,2002: 7). It also supports 

apollonian side of human nature by underlying the order and harmony as well as knowing the self. 

Celebrating life, the body and its pleasures, as this story shows, does not mean sinking into a purely 

materialistic and hedonist lifestyle. The sensual spirituality of Druidry does not reject pleasure and 

surface beauty, but it doesn’t reject Spirit and depth either. It also leads to a far greater sense of 

responsibility – in particular for the environment (Carr-Gomm,2002: 7). 

In terms of philosophy it is also important to incorporate moral philosophy with natural 

philosophy because Strabo of Amesia wrote that ‘the Druids, in addition to natural philosophy, study 

also moral philosophy’(Carr-Gomm,2002: 24). Today, modern world view is full of with the ideas of 

natural philosophy but it neglects moral aspects of many phenomena just as in the case of ecological 

problems. Pollutions as the natural aspect of ecological problems should be also discussed in the moral 

context like harming other beings.  

In terms of science,  druidic curriculum has two dimensions as science of ecology and 

transdisiplinary approach to science. The ecological dimension of the druidical curriculum stressed the 

fact that it should be centered on science research of the allocation and number of living beings and 

how the relationships between various beings and their surroundings vary with their allocation and 

their strength. It also examines how biodiversity is preserved and how its sustainability can be 

preserved. 

 

Figure 4. A druidic curriculum should based on a transdisciplinary approach to scientific disciplines
8
. 

 

Transdisciplinarity of druidic curriculum refers that the curriculum should cross many 

disciplinary boundaries to create a holistic approach because ecology draws heavily on many other 

                                                            
8 https://medium.com/we-learn-we-grow/what-is-transdisciplinary-13c16eacf57d, retrieved from 31.07.19 
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branches of science, especially geology and geography, meteorology, pedology, chemistry, and 

physics. Therefore, duridic curriculum is transdisciplinary in terms of sythesizing different disciplines 

holistically.  While interdisciplinary work creates fresh knowledge-based areas of research, a 

transdisciplinary group brings into a consistent whole all the necessary areas of research (McGregor, 

2004). Transdisciplinarity happens when two or more field of study go beyond each other to form a 

new approach. The result will be completely different from what one would expect from the additionof 

the parts. This can be explained by the DIKWE model proposed by Duran (2015). In this respect, data 

was defined smallest unit of information based on sensations or inner stimuli. Information is a 

meaningful cluster of data that was processed in the cognition through perception and comprhension. 

Knowledge can be defined as information clusters that enhance us to make predictions based on 

regularity and patterns around us and something which gives us the perspectives of interpreting 

phenomena. Wisdom is defined as a particular form of knowledge blended with individual experiences 

and encounters. Idea (episteme) in this regard is defined as the creative form of of wisdom and 

knowledge through imagination and expertise as well as experience. Therefore different discipline 

forms can be understood based on this hierarchy so that  transdisciplinary druidic curriculum focus 

more on ideas and wisdom but naturally it should encapsulates other types of information.   

In the early years, ‘The Druids were the intelligentsia  of Celtic society and fulfilled many 

roles within it. They were also the spiritual specialists and the traditional leaders of the sacrifices 

among the Celts9 .Therefore a druid needed to have a thorough education in agriculture; navigation; 

political science; military science; grammar, languages, and rhetoric; commerce; all the mathematics 

known at the time, including arithmetic, geometry, music theory, and astronomy; logic; medicine, 

including herbal medicines and poisons; the natural sciences, including meteorology, mineralogy, 

botany, and zoology; and metaphysics — in effect, the sum total of scientific learning that had 

survived from the classical World (Greer, 2013: xiv) because It is understood that the Druids were 

interested in what we now call science because we knew that the construction of rock towers like 

Stonehenge and Göbeklitepe in Şanlıurfa which might be constructed by the ancient ancestors of 

Druids as Indo-European speakers would have reached Europe and possibly Britain who were the 

people living in the eastern part of Anatolia needed the qualifications of quantification, calculation and 

manufacturing; that the construction itself relied upon knowledge about the Heavens to the extent that 

it was pellucidally skilled in outside space science, even the oldest proto-Druids (Carr-Gomm, 2002: 

23). 

 

Figure 5. Stonehenge and Göbeklitepe 

                                                            
9 http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/7977/1/hammada-imene.pdf, retrieved from 31.07.19 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1626 

Every expressions of mystery teachings is shaped by the needs of the time in which it finds its 

way into the public sphere. Similar arguments can be given for also Druidic currriculum. When the 

need analysis is the essential part of the curriculum development as well as the interpretation of 

Druidic view in the context of modern age, it is important to outline the fundemental needs of the 

World at least in a global sense.  Therefore, some particular needs for a Druidic curriculum can be 

given as participation in the great cycles of nature and spirit, developing the subtle potentials of the 

self, living in harmony with nature, respecting individual differences and cultures as well as different 

living forms. However, as mentioned before, the main characters of a druidic curriculum can be 

situational and needs in this regard can be varied altough it has some deep principles in its essence. 

Therefore, rather than outlining the general needs, it is more important to determine the needs of 

particular group in a given context in this context.  

Therefore the basic principles of Druidic principle in line with deep ecology can be given as 

below10 

1. The welfare and prosperity of life on Earth, natural and nonhuman, are self-worthy. 

2. Richness and diversity of life forms contribute to the realization of these values and 

are also values in themselves. 

3. Humans have no rights, except to meet vital needs, to decrease that wealth and variety. 

4. The development of natural lives and societies is consistent with the significant 

reduction in the inhabitants of humans. Such a reduction is necessary to flourish of non-human 

existence. 

5. Present human interference with the nonhuman world is excessive, and the 

environment is deteriorating quickly. 

6. Consequently, policies must be modified. These strategies should influence 

fundamental financial, technological and ideological conditions. 

7. The ideological shift should consist primarily in an appreciation of the quality of lives 

rather than an increase in living standards. There will be a profound awareness of the difference 

between big and great. 

8. Those who subscribe to these items must attempt to enforce the needed modifications 

immediately or indirectly 

Druidic laws in this regard can be given as follows (Greer, 2012): 

1. The law wholeness all living and non-living things in the world are not completely 

independent existences, but are part of this system. All that exists is part of a whole system 

which, for its very existence, depends on the health of the entire system. Therefore, if we 

                                                            
10 https://theanarchistlibrary.org/library/arne-naess-and-george-sessions-basic-principles-of-deep-ecology, 
retrieved from 27.07.19 

https://theanarchistlibrary.org/library/arne-naess-and-george-sessions-basic-principles-of-deep-ecology


XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1627 

attempt to profit in a manner that harms others from the universe, this damage will be reversed 

to us throughout our scheme. 

2. The law of flow: Everything that exists is created and sustained by flows of matter, 

energy, and information that come from the whole system to which it belongs and that return to 

that whole system. Rather than taking part in this flow, trying to transform streams into 

accumulations, creates the entire structure and its components pain and distress. 

3. The law of balance: Everything that exists can only continue to be balanced by the 

whole system and its components. The equilibrium is produced through self-correcting motions 

instead of being extreme or stationary phases.  

4. The law of limits: All that exists is subjected to limitations that are as necessary as 

they are unavoidable, arising from their very nature, the nature of the system as a whole and its 

nature. 

5. The law of cause and effect: Everything is part of a web of cause and effect that 

embraces every event, from smallest to the greatest.  

6. The law of the Planes: Everything that exists is or is made out of things from more 

than one plane, which act together overall framework, in one of the different planes of being. 

These planes are discrete, and the passage of influences from one plane to another can take 

place only under conditions defined by the relationship of planes involved.  

7. The law of evolution: Everything that exists comes into being by a process of 

evolution or adaptation or change.  

Aims is the second part of a drudic curriculum that can be classified as cognitive and affective 

aims. Congitive aims refers information processin dimensions of cognition such as knowing, 

understanding, applying, analyzing, evaluating, and the last and highest function, creating which is 

mainly related to knowledge part of the content of the Druidic curriculum. Some of the coginitive aims 

of the druidic curriculum, therefore, are (Anczky, 2014; Greer, 2006): 

- Realizing that our minds and spirits, as well as our bodies, developed in the context 

shaped by the rhythms of the living Earth. 

- Realizing that each human being contains unique potentials beyond anything we can 

imagine (Greer, 2006: 128). 

- Skepticism to the anti-ecological ideas of modern technical civilisation.  

- Being interested in mythical lore and have a higher need of ritualism, 

- Being interested in esotericism, occultism, or other forms of exploring and 

understanding the mystical aspects of reality as well as the scientific beauty of the nature.  

- Achieving a heightened artistic sensitivity toward nature 
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- Realization of the idea of protecting nature from the destructive human influence 

regarded as one of thereligious duties (Anczky, 2014: 275). 

Affective dimension of the aims refers to feelings such as awareness, willingness to receiving 

particular values as well as valuing, willing responding the situations based on relevant values, 

internalization of particular values. Hence, some of the affective aims of a drudic curriculum are 

(Anczky, 2014; Greer, 2006): 

- Given the idea that the earth is something that needs to be taken care of, loved and 

cherished, and so on 

- Intense nature awareness of humanity’s connection with the living Earth 

- Reconnecting with nature through study and nature awareness 

- Awareness of the fact that unsustainable lifestyles can’t be sustained forever. 

- Accepting or affirming religious pluralism (including those who are interested in 

combining different religious traditions), 

- Seeing dialogue and cooperation as the correct means of interaction between faiths or 

cultures 

- Being skeptical of fundamentalist attitudes 

As for the basis of knowledge for the curriculum, the content of Druidic curriculum is based 

on nine concepts are divided up, in keeping with Druid tradition, into three triads. The first triad of 

Druid teachings focuses on three fundamental images, each of which is itself a triad: the Three Rays of 

Light, the Three Circles of Manifestation, and the Three Elements of Druid natural philosophy. The 

second triad of druıd includes the polarity between above and below—between solar and 

telluriccurrents—defines a vertical axis around which Druidry turns where above, linked to Sun and 

sky, the symbols of nwyfre itself; and below, linked to water and stone, the symbols of gwyar and 

calas. The second triad includes also the Stations of the Year related to the eightfold year of the Pagan 

tradition for making a perfect seasonal cycle of festivals for a nature-centered spirituality. Ogham, The 

Alphabet of the Trees is the third part of the second triad that can be used to to suit students own 

experience and needs as well as for regular meditation. The third triad covered three great mythic 

figures, each linked to the others, but each central to a myth of his own—the wizard-bard Taliesin; 

Arthur, the once and future king; and Merlin the Mage, the great archetype of the Druid (Greer, 2006). 

Hower these concepts are not only restricted by Druidic philosophy but it encompasses various fields 

of science and philosophy.  

As well as the druidic knowledge, awareness regarding environmental issues is at the core of 

the knowledge part of drudic curriculum. Therefore,  ideas as recycling, rational resource consumption 

or limiting pollution, organic farming, permaculture, solar and wind energy, and recycling 

Technologies are at the center of the druidic curriculum. Additionally, critical thinking skils toward 
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rampant consumerism, lack of ecological consciousness or environment care are the essential 

cogntivie skills for protecting the nature as well.  

As for the values, the most important value in Druidic practice is the collaboration. Druidry 

can be practised alone or with others. Those who prefer the solitary approach sometimes call 

themselves ‘Hedge Druids’ (Carr-Gomm,2002: 8). The Druid or Pagan Priest in this context may be 

seen as the Celebrant and the believers, not as a congregation as is the case in most Systems, but as 

equals11 Therefore, collaboration is important fort he Druidic practice.  Furthermore, values of the 

content of the Druidic curriculum are Pagan virtues Wisdom, Piety, Vision (the ability to see 

humanity's place in the world and its effect on reality), Courage, Integrity, Perseverance, Hospitality, 

Moderation (in partaking in life pleasures) and Fertility (understood as readiness to act, creativity) 

(Anczky, 2014: 222). 

Learning experiences refers the actualization of learning methods, content and objectives of 

the curriulum in a real context based on the interaction between teacher and students. Therefore nature 

is central for duridic curriculum which can be manifested by beliefs and worship practice, which 

hinges on experiencing and celebrating the natural cycles (Anczky, 2014: 277). Hence, learning 

conditions of druidic curriculum should include nature through three paths as The Earth Path, the Sun 

Path, and the Moon Path. The Sun Path responds to the need for participation in the great cycles of 

nature and spirit; the Moon Path answers the need for self-knowledge and a way of developing the 

subtle potentials of the self. The Earth Path is is the way to live in harmony with nature (Greer, 2006).   

The earth part activites can be listed as stilness, splatter vision, focusing, plating trees. 

Stillness practice referring that activity where you should slow down to the pace of nature, may be 

used as a learning method in the druidic program, which can be carried out through a place full of 

nonhuman living things, a place to sit, spend at least 10 minutes rest and notice all around the 

environment.  Splatter view can be used as well, rather than concentrating on something, as a method 

to extend of vision spread out as wide as possible. Focusing is another activity for learning conditions 

in the druidic curriculum involving paying close attention to what you encounter by focusing your 

mind and senses on the details of specific natural things: a stone, the bark of a tree, a handful of dirt, a 

pool of water, the crumbling end of a fallen log by asking questions: “What is it made of?”,” How is it 

made?”, “How far did it travel?”, “What inputs does it require?”, “How much waste is involved?”, 

“How long does it last?”, “Where does it go?”, “How necessary is it?” (2006: 152-154). Planting trees 

is another activitiy for learning conditions in the druidic curriculum by getting a tree suited to your 

location, making necessary arrangements, preparing the tree, digging the hole, putting the tree in the 

hole, watering the tree at once, mulching the area beneath the tree, watering at regular 

intervals,keeping tending the tree as suggested by Greer (2006: 160-162). In addition to trees, 

basically all the manifestations of nature are objects of spiritual interest for Druids. Herbs, plants, 

animals, rocks, and stars teach Druids spiritual wisdom (Anczyk, 2014: 170). The druids, for instance, 

have been very connected to auguries and divinations, one of which is to cast rocks into water, 

measuring the amount of linear ribs thus created. Druidic divination also consisted in watching the 

direction of smoke from fire. Other methods were the Druid's wheel, sneezing, examination of tree 

                                                            
11 http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/7977/1/hammada-imene.pdf, retrieved from 31.07.19 
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roots, the howling of dogs, and the singing of birds, particularly the croaking of the raven and the 

chirping of the wren (Wright, 1924: 107). 

Druids think that with suitable methods, like meditation or trance, the Spirits of livestock and 

crops may be put in touch and their truths learned (Anczyk, 2014: 170). Druids have special 

ceremonies for naming, wedding or hand-fasting, and for funerals. These celebrations do not have a 

‘standard form’, and they are best crafted to suit the particular occasion (Carr-Gomm,2002: 28). 

Therefore making The scheme is based upon the deep and mysterious connection between the source 

of our individual lives and the source of the life of the planet, and it recognises eight particular times 

during the yearly cycle which are significant and which are marked by special observances rituals with 

ceremonies are also among the significant parts of learning conditions in the Sun Parth of a druidic 

curriculum in order to connect a different and very particular kind of 'energy'  of each beings.  This 

includes both specific rituals as well as celebrating the holy days of the Druid calendar (Greer, 2006) 

such as celebrating eight times a year: four times on the occasion of solstices and equinoxes, and four 

times in the days associated with cultural traditions of the Celts. These ceremonies are essential for the 

understanding of cyclicality in which the natural world changes itself during one year (Anczyk, 2014: 

173-174). The scheme is focused on the profound and obscure association between the personal 

energy sources and the energy sources of the planet. It identifies 8 times of significance and unique 

observances in the annual process. (Carr-Gomm,2002: 26). 

Mediation activities are regarded as the parts of learning conditions in the Moon Parth of a 

druidic curriculum by relaxation, breathing and focusing attention on thinking itself, directing thought 

steadily onto a chosen subject (Greer, 2006: 204). Color breathıng can be used as a method in 

counseling to channel feeling and thinking, letting you breathe with each inhalation a specific color 

and breathe it out  (Greer, 2006: 217). Using concentration target can also be used for mediation 

activities.  

Beside to all of this some core concepts can also be used as activities in a drudic curriculum 

some basic exerces regarding the core concepts such as energy, matter, information, systems, 

sustainability and technical issues about gardenning, harvesting etc. as well as using energy in a more 

ecological respect as given in Greer (2013).  

In the context of ecology and sustainability, many key activities can be done for attaining such 

an awareness. For example, students learn how to develop some of their own meals using sustainable 

approach if they have space for a garden or they can enter a patch or allotment program to garden in 

government areas. Instead of standard products, they can purchase natural, reused and other Earth-

friendly goods even at higher costs. By incorporating insulation, fitting insulated door coverings, 

scraping gates and placing gaskets on the electric systems, they can learn how to demonstrate the heat 

effectiveness of your home. They learn plant and water plants everywhere they can and whenever they 

can. They can learn how they and their family and friends can enjoy themselves rather than allow their 

energy wasting device TV and laptop matches (Greer, 2006: 155-156). These are some practical 

activities that can be done in a druidic curriculum but as mentioned before drudic curriculum is a 

transdicsciplinary curriculum encompassing different areas of science and philosophy.  
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As for the evaluation part of the curriculum, authentic assesment should be used rather than 

traditional tests and exams. Authentic assesment is the evaluation of "worthy, significant and 

significant intellectual achievements," as opposed to standardized tests of multiple choices. In the 

authentic assesment, Teachers first determine task and then develop a curriculum that enable students 

to carry out these tasks well, including acquiring the essential skills and know-how. Thus, in AA, 

assessment drives the curriculum rather than curriculum drives the assessment. 

Authentic tasks replicate realworld problems and performance standards typically faced by experts or 

professionals. All authentic assessments are performance assessments because learners have to build 

prolonged reactions, to do something or to create a item. Both processes and items can readily be 

integrated into authentic assessments, thus formative assessment—such as open questioning, 

descriptive feedback, self- and peer assessments—can be easily incorporated into authentic 

assessments. In other words, the process is as important as the product (Koh, 2017). 

Everything the learner put forwars qualitatively is evaluated holitically  in the authentic assessment. 

The aim of an authentic assesment is to reinforce the method of learning and facilitate students’ 

learning by effecting tasks that are helpful for his or her experiences within real world contexts. 

Authentic assessment is not focused on distinct exams but rather on evaluations embedded with 

genuine duties. In this regard, both learning is created without the need for any application other than 

learning tasks, and the occurrence of learning is evaluated at the same time. The task and assessment is 

incorporated in the genuine assessment in this respect (Bektaş and Horzum, 2010). Secondly, 

evaluation should includes reflexive learning.  Reflexive learning is a type of learning one's emotions 

in order to become more aware, open-minded, and self-critical. Criticism and feedback are accepted 

and learner thinks independently, and produces tangible ideas (Emmanuel, 2016). Therefore self-

reflexion helps to define the ' what ' and ' why ' of teaching to learners and teachers because it requires 

independent critical thought, an activity that demands another resource –mental energy (Bouldin, 

2017). Therefore, Learning Journal/Logo, Concept Mapping, Questioning, Self Questioning, 

Negotiated Learning, Self Assesment (. Wilson and Jan, 1993: 52) are among the activities that can be 

used fort he development of self-reflection as well as the assesment for the Druidic curriculum. To 

sum up, druidic curriculum should include authentic assesments supprotion reflexive learning as well 

as assesments requiring self-reflections.  
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ÖZET 

Sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının etkili bir kaynaştırma eğitimi verebilmeleri için 

önceliklezihinsel yetersizliği olan öğrencilere yönelikalgılarının farkında olmaları ve bu algılarını olumlu yönde 

geliştirmeye çalışmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, okulöncesi ve sınıf öğretmenliği öğretmen 

adaylarının zihinselyetersizliğe sahip bireyler hakkındaki algılarını ve görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel 

araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Veri toplama tekniği olarak 6 soruluk yarı 

yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2017-2018 akademik yılında Trabzon 

Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Okul Öncesi (13) ve Sınıf Öğretmenliği (19) bölümlerinde öğrenim gören 32 

gönüllü öğretmen adayı (Kadın:18, Erkek:14) oluşturmaktadır. Elde edilen verilere göre öğretmen adaylarının 

zihinselyetersizliğe sahip bireyi; bilişsel geriliği olan ve yardıma muhtaç birey olarak tanımladıkları 

belirlenmiştir. Ayrıca zihinselyetersizliğe sahip bireyinormal bireylerden farklı gördükleri, zihinselyetersizliğe 

sahipbireyin eğitim alması durumunda normal bir hayat sürdürebileceğini ve ilerde kendi sınıflarında 

kaynaştırma öğrencisi olmasını istediklerini belirtmişlerdir. Daha önce zihinsel yetersizliğe sahip bireyle aynı 

ortamda bulunan ve bulunmayan öğretmen adayları zihinsel yetersizliğe sahip bireyle aynı ortamda bulunmaktan 

çekinmeyeceğini ifade etmişlerdir. Katılımcılar zihinsel yetersizliğe sahip bireyin eğitimi konusunda kendilerini 

yeterli görmemekte ve bu alanda kendilerini geliştirmek istemektedirler. Adaylar zihinsel yetersizliğe sahip 

bireyle ilgili algılarının olumlu olduğunu düşünmektedir. Çizdikleri resimlerden zihinsel yetersizliğe sahip bireyi 

yalnız, dışlanmış, muhtaç ve kendi içinde mutlu bireyler olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen 

adayları kendi algılarının olumlu olduğunu belirtmiş ancak verdikleri cevaplar ve çizdikleri resimlerden, 

olumsuz algılara da sahip oldukları görülmüştür. Öğretmenlerin kaynaştırma öğrencisine etkili bir eğitim 

verebilmesi için lisans eğitimleri sırasında olumlu algı geliştirmelerini sağlayacak uygulamalar içeren dersler ve 

zihinsel yetersizliğe sahip bireylerle iletişime geçecekleri ortamlar sunulması yararlı olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Zihinselyetersizliğe sahip birey, Özel eğitim, Kaynaştırma, Algı 

ABSTRACT 

Primary school and pre-school student teachers should be aware of their perceptions about students with 

intellectual disabilityand try to develop these perceptions positively in order to provide effective inclusive 

education. The aim of this study is to determine the perceptions and opinions of primary school and pre-school 

student teachers about students with intellectual disability. Phenomenological design, one of the qualitative 

research methods, was used in the study. As a data collection tool, semi-structured interview form with 6 

questions was used. The sample of the study consists of 32 volunteer student teachers (Female: 18, Male: 14) in 

departments ofPre-school (13) and Primary School (19) of Trabzon University Fatih Faculty of Education in 

2017-2018 academic year. The obtained results showed that the student teachers definedstudents with 

intellectual disabilityas individuals with mental deficiency and in need of help. They also thought thatstudents 

with intellectual disabilitywere different from normal individuals andcould lead a normal life if they get a good 

education. They wanted to be an inclusive student in their own classes in the future. Pre-serviceteacherswhohave 

been in the same environment with the mentally handicapped individuals before and stated that they will not 

hesitate to be in the same environment with the mentally handicapped individual. The participants do not 

consider themselves sufficient in the education of the mentally retarded individual and they want to improve 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1635 

themselves in this field. Candidates think that their perceptions about the mentally handicapped individual are 

positive. From the pictures they draw, it was concluded that they perceive individuals with mental disabilities as 

lonely, excluded, needy and happy individuals in themselves. Pre-service teachers stated that their perceptions 

were positive, but it was seen that they had negative perceptions from the answers they gave and the pictures 

they drew. In order for teachers to provide effective education to mainstreaming students, it will be useful to 

present courses with applications that will enable them to develop positive perception during their undergraduate 

education and to provide environments where they can communicate with people with intellectual disabilities. 

Keywords:Students with intellectual disability, Special education, Inclusive, Perception 

GİRİŞ  

Normal gelişim gösteren bireylerin devam ettiği okullarda eğitim ihtiyaçlarını karşılayamayan 

bireyler için özel eğitim hizmetleri düzenlenmektedir (Sucuoğlu, 2007). Özel eğitim, ortalama öğrenci 

özelliklerinden önemli ölçüde farklılaşan öğrencilere sağlanan, bireysel olarak planlanmış ve bireyin 

bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetlerinin tamamıdır 

(Eripek, 2005). Toplumda özel gereksinimli bireylerin eğitiminin ne kadar önem taşıdığı insan hakları, 

eğitimde fırsat eşitliği, çağdaş eğitim, demokratik toplum gibi kavramlarla ön plana çıkmaktadır 

(Yatgın, Sevgi ve Uysal, 2014). Özel eğitim hizmetlerinden yararlanacak gruplardan birini zihinsel 

yetersizliğe sahip bireyler oluşturmaktadır. Zihinsel yetersizliğe sahip birey, Türkiye’de “zihinsel 

işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak 

kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 

yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç 

duyan birey” olarak tanımlanmaktadır (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği(ÖEHY), 2018).Zihinsel 

yetersizliğe sahip bireyler dikkat, algılama, bellek ve muhakeme gibi genel zekâ fonksiyonları 

açısından normalin altındadır. Bu bireylerin kişisel bakım, çevreye uyum, dil-iletişim ve duyusal 

motor becerileri, yaşıtlarına göre daha geç ve yavaş gelişmektedir. Buna bağlı olarak akıl yürütme, 

soyut kavramları anlama ve zihinsel işlemler yapmada zorluk yaşadıkları için genellikle sınıf 

düzeyinin (yaşıtlarının) gerisinde kalmaktadırlar.Bununla birlikte, zihinselyetersizliğe sahip bireyler, 

akranları gibi öğrenebilir ve öğrenme sürecinidevam ettirebilirler. Buradaki temel farklılık öğrenme 

hızlarıdır.  

Zihinsel yetersizliğe sahip bireyler, tanılandıktan sonra kendileri için en az sınırlayıcı olan 

eğitim ortamlarına yerleştirilirler (ÖEHY, 2006). En az sınırlayıcı ortamların başında kaynaştırma 

sınıfları gelmektedir. Kaynaştırma, “özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademede diğer 

bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde 

gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu bireylere destek eğitim hizmetleri de sunularak akranlarıyla 

birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen eğitim” olarak 

tanımlanmaktadır.  

Kaynaştırma uygulamalarında hedeflenen, öğrencinin akranlarıyla birlikte eğitim alarak en üst 

düzeyde performans sergilemesidir (Babaoğlan ve Yılmaz, 2010). Kaynaştırmanın başarılı olmasında 

özel gereksinimli olmayan çocuklar önemli bir araç olarak görülmektedir (Çulhaoğlu İmrak ve Dikici 

Sığırtmaç, 2011). Çünkü, bu bireyler sosyal becerileri büyük oranda akranlarından öğrenmektedirler. 

Kaynaştırma uygulamalarının istenilen şekilde uygulanmasını etkileyen faktörlerden biri de 

branşöğretmenlerinin bu uygulamalara ve bireylere bakış açısıdır (Kırcaali İftar, 1998). Kaynaştırma 
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eğitiminin etkililiği sorumlu öğretmenlerin algıları ve aldıkları eğitimle doğrudan ilişkilidir. 

Türkiye’de kaynaştırma ile ilgili hem öğretmenlerin hem de velilerin bilgisinin yetersiz olduğu iddia 

edilmektedir (Başgül ve diğ., 2018). Kaynaştırma uygulamalarının amaçları ve faydalarının 

bilinmeden uygulanması, öğrencilere faydadan çok zarar getirebilir (Demir ve Açar, 2010). Yapılan 

araştırmalarda öğretmenler, kaynaştırma uygulamalarında daha başarılı olabilmeleri için kaynaştırma 

uygulamalarına ilişkin bilgilendirilmeye ihtiyaçları olduğunu belirtmektedir (DikenveSucuoğlu, 1999; 

Gözün ve Yıkmış, 2004; Sanır, 2009; Yaralı, 2016). Öğretmenlerin kaynaştırma uygulamaları 

hakkında bilgilendirilmeleri olumsuz tutum ve algılarının değişmesinde de etkili olmaktadır (Orel, 

Zerey ve Töret, 2004; Altıntaş ve Şengül, 2014). Hatta Sargın veSünbül(2002) tarafından yapılan bir 

çalışmada zihinsel yetersizliğe sahip bireylere özel ilgileri olan öğretmenlerin kaynaştırmaya daha 

olumlu baktıkları ifade edilmektedir. Bunu destekler şekilde, kaynaştırma uygulamalarında tecrübesi 

olan öğretmenlerin, zihinsel yetersizliğe sahip bireylere ilişkin daha olumlu algılar geliştirdikleri 

literatürde sıklıkla belirtilmektedir (Bek, Gülveren ve Başer, 2009; Özdemir, 2010; Tortop ve diğ., 

2014). Bununla birlikte,literatürde yer alan bazı çalışmalarda kaynaştırma deneyimi olan ve zihinsel 

yetersizliğe sahip bireylerle ilgili bilgi sahibi olan öğretmenlerin olumsuz görüşlere sahip olabileceği 

iddia edilmektedir (Gerbhardt ve diğ., 2015). Kaynaştırma uygulamaları sürecinde karşılaşılan 

sorunların incelendiği bir çalışmada sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencisini sınıftan ayrıştırdığı 

tespit edilmiştir (Saraç ve Çolak, 2012). Kaynaştırma uygulamalarının amacına ters düşen bu tür 

yanlış uygulamaların ardında öğretmenlerin zihinsel yetersizliğe sahip bireylere ilişkin bakış açısının 

ve algısının önemli bir payı olduğu düşünülmektedir. 

Öğretmenin zihinsel yetersizliğe sahip bireye yönelik algısı, tutumunu etkilemekte, normal 

gelişim gösteren öğrencilerde öğretmenlerinin bu tutumunu model alabilmektedir. Olumsuz algılar, 

zihinsel engelli bireylerin ve ailelerinin toplumdan soyutlanmasına ve sosyal haklarından yoksun 

kalmalarına neden olabilmektedir (Aslan ve Şeker, 2013). Bu durumu engellemedeki kilit rol 

öğretmenindir (Dikici Sığırtmaç, Hoş ve Akbak, 2011; Sucuoğlu ve Akalın, 2010;Yaylacı ve Aksoy, 

2016). Geçmiş yaşantılar, tecrübeler, alınan eğitimler ve çevre, zihinselyetersizliğe sahip bireylere 

yönelik algılarımız üzerinde etkilidir. Bu nedenle, kaynaştırma eğitiminin amacı ve içeriğinin tüm 

branşlardaki öğretmen adaylarına lisans döneminde yeterli düzeyde verilmesi önemlidir. Bu süreçte, 

sıklıkla zihinsel yetersizliğe sahip bireylerle karşılaşacak olan sınıf ve okul öncesi öğretmen 

adaylarının zihinsel yetersizliği olan bireylereyönelik algılarının ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. 

Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın amacı, sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının zihinsel yetersizliğe sahip 

bireylerhakkındaki algılarını ve görüşlerini belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki sorulara 

cevap aranmıştır:  

 Öğretmen adayları, normal gelişim gösteren bireyler ile zihinsel yetersizliğe sahip 

bireyler arasındaki farkları nasıl ifade ediyorlar?  

 Öğretmen adaylarının zihinsel yetersizliğe sahip bireylerineğitimlerine ilişkin 

görüşleri nelerdir?  
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 Öğretmen adayları, kaynaştırma eğitimine yönelik olarak kendilerini yeterli görüyorlar 

mı? 

 Öğretmen adaylarının eğitim gördüğü programlar ve cinsiyetleri kaynaştırma 

eğitimine yönelik algılarını etkilemekte midir?  

YÖNTEM 

Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenolojik araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Bu yöntem, bireylerin karşılaştığı olayları, durumları ve nesneleri kendisine özgü bir biçimde 

algılamasına dayanmakta ve bireylerinolayları deneyimlemede, yorumlamada ve yapılandırmada 

ortaya koydukları farklı anlayışları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır (Çepni, 2007). Diğer bir ifade ile 

olayların farklı bireyler tarafından nasıl algılandığını nitel olarak ortaya koymaya çalışan bir araştırma 

yöntemidir (Ashworth ve Lucas, 1998). Yapılan bu çalışmada her bir öğretmen adayının zihinsel 

yetersizliğe sahip bireyi nasıl algıladığı ortaya konulmaya çalışıldığından fenomenolojik araştırma 

yönteminin bu çalışma için uygun olacağı düşünülmektedir.  

Örneklem 

Çalışmanın örneklemini 2017-2018 akademik yılında Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim 

Fakültesi Okul Öncesi (13) ve Sınıf Öğretmenliği (19) bölümlerinde öğrenim gören 32 gönüllü 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların cinsiyet, program ve sınıf düzeylerine göre dağılımı ve 

kodları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların cinsiyet, program ve sınıf düzeylerine göre dağılımı 

Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği 
Toplam 

Kadın (f) Erkek (f) Kadın (f) Erkek (f) 

1 OK5 (OE6, OE32) (SK3, SK4, SK16) (SE15, SE19) 8 

2 (OK28, OK30) - (SK31) (SE8, SE12, SE18, SE25) 7 

3 (OK20, OK29) (OE13) (SK7), (SK17) (SE22) 6 

4 (OK14, OK23, OK24, OK27) (OE1) (SK2, SK21, SK26) (SE9, SE10), (SE11) 11 
Toplam 9 4 9 10 32 

 

VeriToplama Aracı 

Veri toplama tekniği olarak 6 soruluk yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. 

Görüşme formunda yer alan soruların hazırlanmasında Tortop ve diğerlerinin (2014) yaptıkları 

çalışmada kullandıkları veri toplama aracından yararlanılmıştır. Mülakat soruları Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2. Mülakat soruları 

1) Zihinsel yetersizliğe sahip birey denince aklınıza ne geliyor? Neden?  

1.a. Zihinsel yetersizliğe sahip bireyler ile normal gelişim gösteren bireyler arasında fark var mıdır? Neden 

farklı olduklarını düşünüyorsunuz?  

1.b. Zihinsel yetersizliğe sahip bireyler normal bir yaşam sürebilir mi? Nasıl sürdürebilirler?  
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2). Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireyle aynı ortamda bulundunuz mu? Açıklayınız.  

2.a. Aynı ortamda bulunmak ister miydiniz? 

3) Sizce zihinsel yetersizliğe sahip bireyler eğitim almalı mı? Neden?  

3.a. Sınıfınızda bir kaynaştırma öğrencisi olmasını ister misiniz? Neden? 

4) Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireye kaynaştırma eğitimi vermek için kendinizi yeterli görüyor musunuz? 

Neden?  

4.a. Bu alanda kendinizi geliştirmek ister miydiniz? Neden?  

5) Sizce zihinsel yetersizliğe sahip bireylere ilişkin algılarınız olumlu mu olumsuz mu? Böyle düşünmenizin 

nedeni nedir? (Varsa) Olumsuz algılarınızı değiştirmek ister miydiniz?  

6) Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireyin dünyasını resmediniz.  

 

BULGULAR 

Bu kısımda katılımcıların her bir soruya verdikleri cevaplar ayrı başlıklar altında verilmiştir. 

Sorulara verilen cevapların frekans ve yüzdelik değerleri belirlenmiştir. Bazı sorularda okumayı 

kolaylaştırmak için tablo ve alıntılara yer verilmiştir.  

1. “Zihinsel yetersizliğe sahip birey denince aklınıza ne geliyor? Neden?” sorusuna ait 

bulgular  

Bu soruya katılımcıların verdikleri cevaplar, Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. “Zihinsel yetersizliğe sahip birey denince aklınıza ne geliyor?” sorusuna verilen cevapların 

analizi 

Kategoriler 

Okul Öncesi 

Öğretmenliği  
Sınıf Öğretmenliği  

 

Toplam 

Kadın f Erkek f Kadın f Erkek f f % 

Zekası düşük olan 6 3 4 3 16 50,00 

Normal olmayan 1 0 3 1 5 15,62 

Başkalarına bağımlı olan 1 0 2 2 5 15,62 

Normal bir insan 0 1 0 1 2 6,25 

Sosyal olmayan 0 0 0 2 2 6,25 

Özel eğitime ihtiyacı olan 0 0 0 1 1 3,12 

Mutlu birey 1 0 0 0 1 3,12 

Toplam 9 4 9 10 32 100 

 

Tablo 3’ten görüldüğü gibi bu soruya öğretmen adaylarının %50,00 (16 kişi)’si “Zekası düşük 

olan” cevabını vermiştir. Bunların 9’u (kadın=6, erkek=3) okul öncesi öğretmen adayı ve 7’si 

(kadın=4, erkek=3) sınıf öğretmeni adayıdır. Katılımcıların %15,62’ si zihinsel yetersizliğe sahip 

bireyi, “normal olmayan” birey olarak ifade etmiştir. Aynı oranda öğretmen adayı (%15,62) zihinsel 

yetersizliğe sahip bireyi “başkalarına bağımlı olan” şeklinde nitelendirmiştir. Bunların dışında düşük 

yüzdelerde olsa da zihinsel yetersizliğe sahip birey için “normal bir insan”, “sosyal olmayan”, “özel 

eğitime ihtiyacı olan” ve “mutlu birey” ifadeleri kullanılmıştır.  

“Zekası düşük olan” ifadesini kullanan bazı öğretmen adaylarının açıklamaları şu şekildedir: 

“Zeka gelişim düzeyi belli bir seviyenin altında olan, seviyelerine göre aşamalandırılmış ve bu 

aşamalara göre belli bir sınıfa dahil edilmiş birey.” (OK29). “Beyin fonksiyonları belirlenen 

normallikte işlevini yerine getiremeyen birey geliyor aklıma.” (SK17). “Öğrenme güçlüğü çeken 

algıları zayıf birey olduğu için.” (OK28). “Kendi yaşının gereği zihinsel faaliyetleri yapamayan, zayıf 

kalmış kişiler olduğu için.” (SK3). “Normal olmayan birey” ifadesini kullanan bazı öğretmen 
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adaylarının açıklamaları şu şekildedir: “Normal bir insanın yaptığını yapamayan, yaptıklarını bilinçli 

bir şekilde yapamayan insanlar geliyor aklıma.” (OK5). “Normal insandan farklı olarak düşüncede 

farklı olan bireyler aklıma geliyor.” (OK23). “Başkalarına bağımlı olan birey” ifadesini kullanan bir 

öğretmen adayının açıklaması şu şekildedir: “Günlük hayattaki ihtiyaçlarını tam karşılamayan 

yardıma ihtiyacı olan birey.” (SK31).  

1.a.“Zihinsel yetersizliğe sahip bireyler ile normal gelişim gösteren bireyler arasında 

fark var mıdır? Neden farklı olduklarını düşünüyorsunuz?”sorusuna ait bulgular 

Öğretmen adaylarının %87,50’si (28 kişi) bu soruya “evet” cevabını vermiştir. Öğretmen 

adaylarının %9,38’i (SK2, OK24, OK30) fark olmadığını belirtirken, SK17 kodlu öğretmen adayı 

“hem var hem yok” cevabını vermiştir. Katılımcıların bu soruya yönelik açıklamaları şu şekildedir: 

“Düşünme, hareket etme, sosyal, iletişim kurma gibi ciddi farklar vardır. (OE1)”,“Anlama, algılama 

ve davranış-beceri kazanma konusunda daha fazla zorluk çekiyor ve geriden geliyorlar.  

(SK4)”,“Gördükleri eğitim ve hız bakımından farklılar, hayatta bulundukları konumlarda farklıdır. 

(SK21)” ve“Olaylara gösterdikleri tepkiler ve duyguları yaşama yoğunlukları farklıdır.  (SE10)”. 

1.b. “Zihinsel yetersizliğe sahip bireyler normal bir yaşam sürebilir mi? Nasıl 

sürdürebilirler?” 

Öğretmen adaylarının %84,37’i (27 kişi) zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin normal yaşam 

sürdürebileceğini belirtmiştir. Öğretmen adaylarının %15,62’i (SK2, SK3,SK21,SE8, SE25) zihinsel 

yetersizliğe sahip bireylerin normal yaşam sürdüremeyeceğini belirtmiştir. Katılımcıların bu soruya 

yönelik açıklamalarından bazıları şu şekildedir:“İyi bir eğitim ve destek alırlarsa sürdürebilirler.” 

(SE11), “Toplu mekânlarda bulunabilirlerse sürdürebilirler.” (SE18), “Uygun çevre şartları ve 

koşulları sağlanırsa sürdürebilirler.” (OK14) ve “İnsanlar bilinçlenip teknoloji ilerlerse 

sürdürebilirler.(OK28)”. 

2. “Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireyle aynı ortamda bulundunuz mu? Açıklayınız. 2.a. 

Aynı ortamda bulunmak ister miydiniz?” 

Bu iki soruya katılımcıların verdiği cevaplar Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’te görüldüğü gibi, 

18 öğretmen adayı zihinsel yetersizliğe sahip birey ile aynı ortamda bulunmuştur. 

Tablo 4. “Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireyle aynı ortamda bulundunuz mu? Aynı ortamda 

bulunmak ister miydiniz?” sorusuna yönelik bulgular 

 Aynı ortamda bulundunuz mu?  

Aynı ortamda bulunmak ister miydiniz? 
Evet 

(kadın) 

Evet 

(erkek) 

Hayır 

(kadın) 

Hayır 

(erkek) 

Toplam 

f            % 

Okul Öncesi Öğretmenliği İsterim 6 0 1 1 8 25 

İstemem 1 1 1 2 5 15,62 
Sınıf Öğretmenliği İsterim 3 6 4 3 16 50 

İstemem 0 1 2 0 3 9,37 
Toplam  10 8 8 6 32  
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18 katılımcıdan 15’i tekrar bulunmak istediğini, 3 katılımcı tekrar bulunmak istemediğini 

belirtmiştir. 14 kişi ise daha önce zihinsel yetersizliğe sahipbir bireyle aynı ortamda bulunmamıştır. 14 

katılımcıdan 9’u ilk kez aynı ortamda bulunmak istediğini, 5’i aynı ortamda bulunmak istemediğini 

belirtmiştir. 

3. “Sizce zihinsel yetersizliğe sahip bireyler eğitim almalı mı? Neden?” 

Bu soruya katılımcıların tamamı, “zihinsel yetersizliğe sahip bireyler eğitim almalıdır” 

şeklinde cevap vermiştir.  

Neden eğitim almalıdır? sorusuna ise 32 öğretmen adayının 19’u (%59,37) zihinsel 

yetersizliğe sahip bireyin eğitim hakkı olduğu için,11’i (%34,37) bağımsız yaşayabilmesi için ve 2’si 

(%6,25) yardıma muhtaç oldukları için şeklinde cevaplar vermişlerdir. “Eğitim hakları olduğu için” 

cevabını 6 okul öncesi (OK5, OK27, OK29, OE1, OE13, OE32) ve13sınıf (SK2, SK3, SK7, SK16, 

SK26, SK31, EE8, SE9, SE10, SE11, SE12, SE18, SE25) öğretmeni adayı vermiştir. “Bağımsız 

yaşayabilmeleri için” cevabını ise 6 okul öncesi (OK14, OK20, OK23, OK24, OK28, OK30) ve 5 sınıf 

(SK17, SK21, SE15, SE19, SE22) öğretmen adayı vermiştir. 1 okul öncesi (OK6) ve 1 sınıf öğretmen 

adayı (SK4) ise “yardıma muhtaç oldukları için” eğitim almaları gerektiğini belirtmiştir. 

3.a. “Sınıfınızda bir kaynaştırma öğrencisi olmasını ister misiniz? Neden?” 

Öğretmen adaylarının %59,37’si (19 kişi) sınıfında kaynaştırma öğrencisi olmasını istediğini, 

%34,37’si (11 kişi) ise istemediğini belirtmiştir. 2 sınıf öğretmen adayı (SK17, SK26) ise fark 

etmeyeceğini söylemiştir. Sınıfında kaynaştırma öğrencisi olmasını isteyenlerin 9’u (OK5, OK14, 

OK20, OK23, OK24, OK27, OK28, OK29, OK30) okul öncesi öğretmen adayı ve 10’u(SK2, SK3, 

SK4, SK7, SK21, SE11, SE15, SE18, SE19, SE22). sınıf öğretmen adayıdır.  Sınıfında kaynaştırma 

öğrencisi olmasını istemeyenlerin 4’ü (K1, K6, K13, K32)okul öncesi öğretmenliği erkek öğretmen 

adayı, 7’si(SK16, SK31, SK8, SK9, SK10, SK12, SK25) sınıf öğretmen adayıdır. 

Sınıfında kaynaştırma öğrencisi olmasını isteyen katılımcıların bazılarının ifadeleri:“Diğer 

çocuklardan farkı yok. (SK4).”, “Onların dünyasını merak ediyorum. (SK21).”, “Onların hayatında 

bir yere dokunmak isterim. (OK24).” ve “Bakış açımı değiştirirler. (OK27)” şeklindedir.Sınıfında 

kaynaştırma öğrencisi olmasını istemeyen katılımcılarınbazılarının ifadeleri; “Toplum başka sınıf 

başka düzeni bozduğu için.(SE12)”, “Onları eğitmek zaman alır.” (OE6).” ve “Sorumluluk almak 

istemem. (SE13).” şeklindedir. 

“Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireye kaynaştırma eğitimi vermek için kendinizi yeterli 

görüyor musunuz?”  

Bu soruya öğretmen adaylarının %93,75’i (30 kişi)“hayır” cevabını verirken %6,25’i(2 kişi; 

SK17, SK21) “evet” cevabını vermiştir. Kendini yeterli gören iki öğretmen adayı da sınıf öğretmenliği 

programında öğrenim görmektedir.  

  



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1641 

4.a. “Bu alanda kendinizi geliştirmek ister miydiniz? Neden?” 

Bu soruya katılımcılardanokul öncesi öğretmen adayı ÖK13 “hayır” cevabını verirken, 

diğerleri (%96,88) “evet” cevabını vermiştir.  

Kendini geliştirmek isteyenlere nedeni sorulduğunda katılımcıların verdikleri cevaplardan 

bazıları şunlardır: “Onlara karşı özel bir ilgim var. (OK30)”, “Çünkü aynı dünyada yaşıyoruz. 

(SK3)”, “Sınıfımda kaynaştırma öğrencim olabilir. (SK7)”, “İleride zihinselyetersizliğe 

sahipçocuğum olabilir. (OK23)”. 

5. “Sizce zihinsel yetersizliğe sahip bireylere ilişkin algılarınız olumlu mu olumsuz mu? 

Böyle düşünmenizin nedeni nedir?” 

Bu soruda, öğretmen adaylarının %71,87’si (23 öğretmen adayı) zihinsel yetersizliğe sahip 

bireye karşı olumlu, %18,75’i (6 öğretmen adayı) olumsuz ve 9,37 ‘si (3 öğretmen adayı) bazen 

olumlu bazen olumsuz algılarının olduğunu belirtmiştir. Zihinselyetersizliğe sahip bireylere ilişkin 

algılarının olumlu olduğunu belirtenlerin 9’u(K5, K14, K20, K23, K24, K27, K30, OE6, OE32) okul 

öncesi ve 14’ü (SK2, SK3, SK4, SK7, SK17, SK26, SK31, SE8, SE10, SE11, SE15, SE19, SE22, 

SE25)sınıf öğretmeni adayıdır. Zihinselyetersizliğe sahipbireylere ilişkin algılarının olumsuz olduğunu 

belirtenlerin 2’si (OK29, OE13) okul öncesi öğretmen adayı ve4’ü (OK21, SE9, SE12, SE18) sınıf 

öğretmeni adayıdır. Zihinselyetersizliğe sahipbireylere ilişkin algılarının bazen olumlu bazen olumsuz 

olduğunu söyleyenlerin 2’si (OK28, OE1) okul öncesi ve 1’i (SK16) sınıf öğretmeni adayıdır.  

6.  “Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireyin dünyasını resmediniz.” 

Zihinsel yetersizliğe sahip bireyikatılımcıların %28,12’sidışlanmış birey, %12,5’i sınırsız 

hayal gücü olan birey, %12,5’i mutlu bir dünyası olan birey, %12,5’i karmaşık bir dünyası olan birey, 

%6,25’i normal bir birey, %6,25’i anlaşılmak isteyen bir birey, %3,12’si özgür bir hayatının olmasını 

arzulayan birey, %3,12’si yapamadığı şeylerin hayalini kuran birey, %3,12’si cinnet geçirmiş birey, 

%3,12’si farklı birey, %3,12’si ağzı burnu akan birey, %3,12’si bedensel engelli birey ve %3,12’si 

basit bir dünyası olan birey olarak resmetmiştir. Katılımcıların çizdikleri resimlerden üç tanesi Şekil 

1’de verilmiştir. 

 

             A                                                         B                                                   C 

Şekil 1. Katılımcıların çizdikleri resimlerden örnekler 
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Şekil 1 deki A görseli dışlanmış bireyi, B karmaşık bir dünyası olan bireyi ve C anlaşılmak 

isteyen bireyi resmetmektedir.   

TARTIŞMA 

Kaynaştırma uygulamalarında karşılaşılan sorunlar, öğretmen adaylarının zihinsel yetersizliğe 

sahip bireye ilişkin algı ve görüşlerinin incelenmesini zorunlu hale getirmektedir. Öğretmen 

adaylarının etkili bir kaynaştırma eğitimi verebilmesi için öncelikle zihinsel yetersizliğe sahip 

bireyiduyuşsal olarak kabul etmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik yapılan bu araştırmada ulaşılan 

bulguların değerlendirilmesi bu kısımda verilmiştir.  

Veri toplama aracının ilk sorusunda katılımcılara, zihinsel yetersizliğe sahip bireydenilince 

akıllarına ne geldiği,zihinsel yetersizliğe sahip bireylerinnormal gelişim gösteren bireylerden farklı 

olup olmadığı ve zihinsel yetersizliğe sahip bireyin normal bir yaşam sürüp süremeyeceği sorulmuştur. 

İlk soruya verilen cevaplar incelendiğinde (bkz Tablo 3),sadece iki öğretmen adayının zihinsel 

yetersizliğe sahip bireyi, “özel eğitime ihtiyacı olan birey” ve “mutlu birey” olarak olumlu bir şekilde 

tanımladığı, önemli bir kısmının ise (%65,62) “zekası düşük birey” ve “normal olmayan birey” 

ifadelerini kullandıkları görülmektedir. Zihinsel yetersizliğe sahip bireyi normal olmayan insan olarak 

tanımlayan 5 öğretmen adayının 4’ü sınıf öğretmeni adayıdır. Benzer şekilde,zihinsel yetersizliğe 

sahip bireyi başkalarına bağımlı birey olarak gören 5 öğretmen adayının 4‘ünün de sınıf öğretmenliği 

programından olduğu Tablo 3’ten görülmektedir. Genel olarak bakıldığındasınıf öğretmenliği 

programında eğitim gören öğretmen adaylarının zihinsel yetersizliğe sahip bireyi okul öncesi programı 

öğretmen adaylarına göre daha olumsuz algıladıklarıanlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının büyük bir 

çoğunluğu (%87,50) zihinselyetersizliğe sahip bireyi normalden farklı olarak gördüğü anlaşılmaktadır. 

Farklı gördükleri alanların başında ise sosyal ve bilişsel alanlar gelmektedir. Zihinselyetersizliğe 

sahipbireyin tanımı incelendiğinde öğretmen adaylarının bu ifadelerinin tanıma uygun olduğu 

söylenebilir. Bu soruya verilen cevaplar, öğretmen adaylarının eğitim gördükleri programlar ve 

cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır. Zihinselyetersizliğe sahip bireyler normal bir yaşam 

sürdürebilir mi? (soru 1.b.) sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde öğretmen adaylarının büyük bir 

çoğunluğunun (%84,37) “evet” cevabını vermesi zihinselyetersizliğe sahipbireyi toplumdan 

ayrıştırmadıklarını göstermektedir. Öğretmen adaylarının bu algısı, kaynaştırma öğrencilerini 

benimsedikleri, dışlamadıkları ve kabullenmeye hazır oldukları şeklinde yorumlanabilir. Bununla 

birlikte, zihinselyetersizliğe sahipbireyin normal bir yaşam süremeyeceğini belirten öğretmen 

adaylarının 5‘ininde sınıf öğretmenliği programı öğrencisi olması, görüşlerinin okul öncesi programı 

öğretmen adaylarına göre daha olumsuz olduğunu göstermektedir.  

İkinci soruda öğretmen adaylarına “Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireyle aynı ortamda 

bulundunuz mu? Açıklayınız (2). Aynı ortamda bulunmak ister miydiniz? (2.a) soruları sorulmuştur. 

Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar incelendiğinde 18 öğretmen adayının daha önce 

zihinselyetersizliğe sahip bireyle aynı ortamda bulunduğu ve bunların 15’inin tekrar bulunmak 

istedikleri belirlenmiştir.Zihinselyetersizliğe sahip bireyle aynı ortamda bulunmayan öğretmen 

adaylarının ise daha az bir kısmı ilk defa aynı ortamda bulunmak isteyeceğini belirtmiştir. Bu bulgu, 

zihinselyetersizliğe sahipbireyle aynı ortamda bulunmanın algıları olumlu olarak etkilediğini 

göstermektedir. Bu durum literatürü desteklemektedir (Öztürk ve diğ., 2014). Zihinselyetersizliğe 

sahip bir bireyle daha önce aynı ortamda bulunmayan öğretmen adaylarının bulunanlara kıyasla daha 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1643 

az oranda aynı ortamda bulunmak istemesi, bu bireylere karşı önyargılarının olduğunu göstermektedir. 

Verilen cevaplar incelendiğinde programlar arası farklılık görülmemiştir. Cevaplar cinsiyetlere göre 

incelendiğinde aynı ortamda bulunmuş kadın öğretmen adaylarının tamamı, tekrar bulunmak isterken 

erkeklerin daha az bir kısmı tekrar bulunmak istemektedir. Ancak zihinselyetersizliğe sahipbireyle 

aynı ortamda bulunmak istemelerine gerekçe olarak onlara acıma, ibret alma ve içlerinin burkulması 

gibi sebepler öne sürmeleri bu isteklerinin altında vicdani duygularının yattığını göstermektedir. 

Ancak öğretmen adaylarından beklenen, duygusal açıdan ziyade zihinselyetersizliğe sahip bireyi daha 

iyi tanımak ve deneyim kazanmak gibi nedenlerle aynı ortamda bulunmak istemeleri olmalıdır. 

3. soruda öğretmen adaylarına “Zihinselyetersizliğe sahipbireyler eğitim almalı mı? Neden?” 

sorusu yöneltilmiş ardından da (soru 3.a) sınıflarında kaynaştırma öğrencisi isteyip istemedikleri 

sorulmuştur. Verdikleri cevaplar incelendiğinde öğretmen adaylarının tamamının zihinselyetersizliğe 

sahipbireylerin eğitim alması gerektiğini belirtmesi ve zihinselyetersizliğe sahipbireylerin neden 

eğitim alması gerektiği sorusuna yarısından fazlasının (%59,37) eğitim hakları olduğu için cevabını 

vermesi, bu bireylerinde normal gelişim gösteren bireyler gibi haklarının olduğunun farkında 

olduklarını göstermektedir. Bu soruya verilen cevaplar,program ve cinsiyetdeğişkeni açısındananlamlı 

farklılıklar göstermemektedir. Öğretmen adaylarının tamamı zihinselyetersizliğe sahipbireylerin 

eğitim alması gerektiğini belirtirken 32 öğretmen adayından 11’inin sınıfında kaynaştırma öğrencisi 

olmasını istememesi düşündürücüdür.Bu durumun nedenlerinden biri, kendilerini kaynaştırma eğitimi 

konusunda yeterli görmemeleri olabilir. 

4. soruda öğretmen adaylarına “Zihinselyetersizliğe sahipbir bireye kaynaştırma eğitimi 

vermek için kendinizi yeterli görüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiş, cevaplarının gerekçeleri 

sorulmuştur. Ardından da özel eğitim alanında kendilerini geliştirip geliştirmek istemedikleri 

sorulmuştur. Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar incelendiğinde sadece 2 öğretmen adayının 

zihinselyetersizliğe sahipbireylerin eğitimi konusunda kendini yeterli görmesi dikkat çekicidir. 30 

öğretmen adayının kendilerini yeterli görmemelerine gerekçe olarak “yeterli eğitime sahip değilim” 

cevabını vermesinin yaşantı eksikliği ve verilen eğitimin teorik düzeyde kalmasından kaynaklandığı 

söylenebilir. Bu soruya verilen cevaplar program ve cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılıklar 

göstermemektedir. Alanda yapılan araştırmalarda da öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimi 

konusunda kendilerini yeterli görmedikleri belirlenmiştir (Babaoğlan ve Yılmaz, 2010; Dikili 

Sığırtmaç ve diğ., 2011; Saraç ve Çolak, 2012; Yaylacı ve Aksoy, 2016). Babaoğlan ve Yılmaz (2010) 

yaptıkları çalışmada,sınıföğretmenlerinin çoğunun kaynaştırmauygulamasına yönelik eğitim 

almadıklarını ve bu konuda kendilerini yetersiz bulduklarını iddia etmektedir.Kaynaştırma eğitimi 

almış olan ve kaynaştırma tecrübesi olan öğretmenler ise kendilerini daha yeterli görmektedirler 

(Temel, 2000). Bununla birlikte özel eğitim alanında kendinizi geliştirmek ister miydiniz? sorusuna 

öğretmen adaylarının %96,88’inin (31 kişi) “evet” cevabını vermesi umut vericidir. Öğretmen adayları 

kaynaştırma eğitimi konusunda kendilerini yeterli görmemekle birlikte bu alanda kendilerini 

geliştirmek istediklerini söylemişlerdir. Özdemir (2010) de çalışmasında buna benzer bir sonuca 

ulaşmıştır. Ancak başka bir araştırmada bunun tersi bir sonuçla karşılaşılmış, kaynaştırma eğitiminde 

kendilerini yetersiz gören öğretmenler bu alanda eğitim almayı reddetmiştir (Yatgın ve diğ., 2015). 

Literatüre göre kaynaştırma eğitimine yönelik yapılan bilgilendirme çalışmaları, öğretmen adaylarının 

bu olumsuz tutumlarını değiştirmede etkili olmaktadır (Gözün ve Yıkmış, 2004; Orel ve diğ., 2004).  
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5. soruda öğretmen adaylarına zihinselyetersizliğe sahipbireylere ilişkin algılarınız olumlu 

muyoksaolumsuz mudur?ve böyle düşünmenizin nedeni nedir?sorularısorulmuştur. Öğretmen 

adaylarının verdikleri cevaplar incelendiğinde, çoğunlukta (%71,87) algılarının olumlu olduğu 

görülmüştür. Bu sorunun cevabına yönelik program ve cinsiyet değişkeni açısındananlamlı farklılıklar 

belirlenmemiştir. Algılarının olumlu olduğunu belirten öğretmen adaylarının zihinselyetersizliğe sahip 

bireyleri toplumun bir parçası olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Algılarının olumsuz olduğunu 

belirten öğretmen adaylarının zihinselyetersizliğe sahipbireye tahammül edemeyeceklerini 

belirtmeleri, ileride kaynaştırma eğitimi verecekleri düşünüldüğünde üzüntü vericidir. 

6. soruda öğretmen adaylarından zihinselyetersizliğe sahipbir bireyin dünyasını resmetmeleri 

istenmiştir. Katılımcıların çizdikleri resimler incelendiğinde en çok resmedilen kategorinin “dışlanmış 

birey” olması (Şekil 1), zihinselyetersizliğe sahipbireyin öğretmen adayları tarafından kabul 

edilmediğini ve toplumun dışında görüldüğünün göstergesidir. Katılımcılar sözlü olarak 

zihinselyetersizliğe sahipbireye yönelik olumlu algılara sahip olduklarını belirtmiştir, ancak çizdikleri 

resimler bunun aksini göstermektedir. Çizilen resimler arasında “ağzı burnu akan bir insan”, “cinnet 

geçirmiş olan insan”, “farklı insan”, “karmaşık bir dünya” gibi olumsuz tasvirlerin olması 

zihinselyetersizliğe sahipbireylere karşı olumsuz algılarının olduğunun kanıtıdır. Literatürde yapılan 

benzer bir çalışmada da yine en çok resmedilen kategorinin dışlanmış birey kategorisi olduğu 

görülmüştür (Tortop ve diğ., 2014). Zihinselyetersizliğe sahip bireyin dünyasını çizmesi istenen bir 

öğretmen adayının bedensel engelli bir insan çizmiş olması (SK17), zihinselyetersizliğe sahipbireyler 

hakkında sahip olunan bilgilerin yetersiz olduğunu göstermektedir.  Öğretmen adaylarının 

zihinselyetersizliğe sahipbireye yönelik algılarında ve eğitimlerine ilişkin görüşlerinde cinsiyetlerine 

göre belirgin bir fark gözlenmemiştir. Bu sonuç literatürü desteklemektedir (Bek ve diğ., 2009). Ancak 

yapılan bazı çalışmalarda kadın öğretmenlerin daha olumlu algı ve görüşlere sahip olduğu görülmüştür 

(Demir ve Açar, 2010; Yaylacı ve Aksoy, 2016). 

Araştırmanınverileri dikkate alındığında öğretmen adaylarının zihinsel yetersizliğe sahip 

bireye yönelik algı ve görüşlerinde olumsuzluklar olduğu görülmektedir. Bu alanda yapılan 

çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Diken ve Sucuoğlu,1999; Tortop ve diğ., 2014; Güner 

Yıldız ve Melekoğlu, 2015). Bununla birlikte özür durumu ağırlaştıkça öğretmenlerin olumsuz 

algılarının da arttığı görülmüştür (Sargın ve Sünbül, 2002). Öğretmen adaylarının olumsuz algı ve 

görüşlere sahip olmasının nedeni, bu alanda yeterli bilgiye ve deneyime sahip olmamaları ve alanda 

yapılan düzenlemelerin istenilen düzeyde olmaması gösterilebilir. Diken ve Sucuoğlu’nun (1999) 

yaptığı araştırmada öğretmenler kaynaştırma eğitimine karşı olumsuz tutum içinde olmalarının nedeni 

olarak gerekli ön hazırlıkların yapılmamasını göstermiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının verdiği 

cevaplardan yola çıkarak, aradan geçen 19 yıla rağmen olumsuz tutumların nedeni olarak hala gerekli 

ön hazırlıkların yapılmamasını göstermek mümkün görünmektedir.  

SONUÇLAR 

Sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının zihinsel yetersizliğe sahip bireye ilişkin algılarını 

belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmada ulaşılan veriler değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının 

zihinsel yetersizliğe sahip bireyi genellikle sadece zekâ olarak normalin altında gördükleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu durum, öğretmen adaylarının, zihinsel yetersizliğe sahip bireyin diğer gelişim 

alanlarında ne düzeyde olduğu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. 
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Zihinsel yetersizliğe sahip bir bireyle daha önce aynı ortamda bulunan öğretmen adayları, aynı 

ortamda bulunmamış adaylara göre, daha yüksek oranda yeniden aynı ortamda bulunmak istediklerini 

söylemişlerdir. Bu durum zihinsel yetersizliğe sahip bireylerle etkileşime geçmenin, onlara karşı 

algılarımızıolumlu yönde etkilediği sonucunu doğurmaktadır.  

Öğretmen adaylarının tamamınınzihinsel yetersizliğe sahip bireyin eğitim alması gerektiğini 

düşünmesi, bu konuda bir farkındalığa sahip oldukları ve eğitimin zihinsel yetersizliği olan bireylerin 

toplum hayatına katılmalarında etkili olacağını düşündükleri anlaşılmaktadır.  

Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının bazıları zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerin eğitim 

alması gerektiğini belirtmelerine karşın kaynaştırma eğitimine olumsuz baktıkları sonucuna 

varılmıştır. Kaynaştırma öğrencisinin sınıf düzenini bozacağı ve eğitimlerinindiğer bireylerden farklı 

olması nedeniyle daha fazla zaman alacağı düşüncesiyle kaynaştırma uygulamasını istemedikleri 

anlaşılmaktadır.  

Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının neredeyse tamamının kendilerini kaynaştırma 

uygulaması noktasında yeterli görmedikleri çalışmadan elde edilen diğer bir sonuçtur.  Çalışmadan 

elde edilen diğer önemli bir sonuç, öğretmen adaylarının %78’inin zihinsel yetersizliğe sahipbireye 

yönelik algılarının olumlu olduğunu belirtmelerine rağmen sorulara verdikleri cevaplar ve çizdikleri 

resimler arasındaki tutarsızlıklardan algılarının olumlu olmadığıdır.  

ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının önemli bir kısmınınzihinsel yetersizliğe sahip 

bireylere karşı olumsuz algı ve görüşlere sahip olduğu görülmüştür. Bu durumun nedenlerinden birinin 

öğretmen adaylarının zihinsel yetersizliğe sahip bireyler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasının 

olduğu düşünüldüğünden, öğretmen adaylarının zihinsel yetersizliğe sahip bireylerle ilgili ilave eğitim 

almaları daha olumlu görüşler geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Eğitim fakültelerinde zorunlu olarak 

verilen özel eğitim derslerinin uygulamalı olarak da yapılması, öğretmen adaylarının zihinsel 

yetersizliğe sahip bireyle ilgili daha gerçekçi ve olumlu algılar geliştirmesine ve kendilerini 

kaynaştırma uygulamalarında daha yeterli görmelerine katkı sağlayacaktır. Lisans döneminde verilen 

eğitimlerin yanı sıra mesleğe başladıktan sonra da hizmet içi eğitimlerle bu eğitimlerin 

desteklenmesinin,öğretmenlerin profesyonel gelişimleri açısından yararlı olacağı 

düşünülmektedir.Çalışmanın sonucunda zihinsel yetersizliğe sahip bireylerle aynı ortamda 

bulunmanın algı ve görüşleri olumlu yönde geliştirdiği görülmüştür. Bu nedenle öğretmen adaylarının 

zihinsel yetersizliğe sahip bireylerle etkileşime geçeceği ortamların oluşturulması, olumlu algı 

geliştirmelerine katkı sağlayacaktır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasını kaynaştırma 

öğrencisinin bulunduğu sınıflarda yapmaları, meslek hayatına başlamadan önce bu alanda yeterlik 

kazanmalarına, olumlu algı ve görüş geliştirmelerine yardımcı olacaktır. 
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ÖZET 

Bu araştırmada; sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ekolojik kimliklerinin iklim değişikliği bilgi 

düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Çalışma, nedensel karşılaştırma modeline göre 

desenlenmiştir. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp 

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 206 öğretmen adayının 

katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Walton ve Jones’un (2017) geliştirip Gezer 

ve İlhan’ın (2018a) Türkçeye uyarladığı Ekolojik Kimlik Ölçeği (EKÖ) ile Dijkstra ve Goedhart (2012) 

tarafından geliştirilen, Gezer ve İlhan (2018b) tarafından Türkçeye uyarlanan İklim Değişikliği Bilgi Testi 

kullanılmıştır. Verilerin toplanmasının ardından iklim değişikliği bilgi düzeyleri açısından öğretmen adaylarını 

gruplara ayırmak için kümeleme analizi gerçekleştirilmiştir. Kümeleme analizi sonucunda öğretmen adayları 

iklim değişikliği bilgileri açısından düşük ve yüksek şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Sonrasında öğretmen 

adaylarının ekolojik kimliklerinin kümeleme analizi sonucunda oluşan iki gruba göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının ekolojik kimlik puanlarında, iklim değişikliği 

hakkındaki bilgi düzeyleri açısından orta büyüklükte anlamlı fark bulunmuş, iklim değişikliği bilgi düzeyleri 

yüksek olan öğretmen adaylarının ekolojik kimlik puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda 

öğretmen adaylarının iklim değişikliği hakkındaki bilgilerinin ekolojik kimliklerini etkileyen bir değişken olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Ekolojik Kimlik, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları. 

ABSTRACT 

In this research, it was examined whether social studies teacher candidates' ecological identities differs 

according to their climate change knowledge levels. The study was designed according to the causal comparative 

model. The research was conducted with the participation of 206 teacher candidates studying in the Social 

Studies Teacher Education Department of Ziya Gökalp Faculty of Education in Dicle University in the spring 

term of 2018-2019 academic year. As data collection tools the Ecological Identity Scale developed by Walton 

and Jones (2017) and adapted to Turkish by Gezer and İlhan (2018a), and climate Change Knowledge Test 

developed by Dijkstra and Goedhart (2012) and adapted to Turkish by Gezer and İlhan (2018b) was used in the 

study. After collecting the data, cluster analysis was performed in order to divide teacher candidates into groups 

in terms of climate change knowledge levels. Then, independent samples t-test was carried out in order to 

determine whether teacher candidates’ ecological identities differed according to the two groups emerged as a 

result of cluster analysis. It was found that participants’ ecological identity scores showed a moderately size 

significant difference in terms of their knowledge about climate change and teacher candidates with higher 

climate change knowledge have also higher ecological identity scores. In this context, it was concluded that 

knowledge about climate change is a variable affecting the ecological identity. 

Anahtar Kelimeler: Climate Change, Ecological Identity, Social Studies Teacher of Candidates. 
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GİRİŞ 

Sanayileşmenin artması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yıkıcı etkiler, ekolojik dengenin 

korunması ile çevre kirliliğinin engellenmesini günümüzün en önemli konularından biri haline 

getirmiştir. Ekolojik dengedeki değişim sanayileşmeden önce insan etkisinden bağımsız doğal 

faktörler ile açıklanabilirken 19. yüzyıldan itibaren insan kaynaklı faktörler ekolojik dengedeki 

bozulmaların en önemli nedeni olmuştur. Dolayısıyla bireylerin çevreyle ilişkiler açısından kendisini 

nasıl konumlandırdığı, çevreye yönelik tutumu ve çevre hakkındaki bilgisi önem kazanmaktadır 

(Gezer & İlhan, 2018a). Bu bağlamda bireylerin ekolojik kimlik algılarının geliştirilmesi ve bunu 

gerçekleştirebilmek için de ekolojik kimliği etkileyen değişkenlerin tespit edilmesi gerekir. Sözü 

edilen gereklilik bu araştırma için teşvik edici olmuş ve çalışmada bireylerin ekolojik kimlik 

algılarının iklim değişikliği bilgi düzeylerinden etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Bu amaç kapsamında aşağıda öncelikle ekolojik kimliğin kuramsal çerçevesi hakkında bilgi verilmiş, 

ardından iklim değişikliği konusuna değinilmiştir. 

Ekolojik Kimlik 

Ekolojik kimliğin kavramsallaştırılmasına ilişkin alanyazında farklılaşmalar söz konusudur 

(Clayton, 2012; Devine-Wright & Clayton, 2010). Daha açık bir anlatımla alanyazında ekolojik 

kimliğin anlamıyla ilgili herkesçe kabul gören bir tanımı yoktur (Dunlap & McCright, 2008). Kimlik 

ve çevre arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda bu kavram için farklı adlandırmalar 

benimsenmiştir; Thomashow (1995) tarafından "ekolojik kimlik", Weigert (1997) tarafından 

"çevresel kimlik", Naess (1989) gibi derin ekolojistler ve Bragg (1996) tarafından "ekolojik benlik" 

ve Kals, Schumacher & Montada (1999) tarafından “çevreye-doğaya yönelik duygusal yakınlık” 

ifadeleri kullanılmıştır. Kavramı detaylı olarak inceleyen Clayton (2003) ekolojik kimlik kavramının 

ekosistemin bir parçası olan benliğin anlamını daha iyi açıkladığını ifade ederek ekolojik kimlik 

isimlendirmesini tercih etmiştir. Clayton’a (2003) göre, ekolojik kimlik bireylerin çevreye yönelik 

değer, tutum ve davranışlarını kapsayan kompleks bir kavramdır. Mitchell Thomashow (1995) çevre 

eğitiminin öğrencilerin ekolojik kimliklerinin gelişiminde ve oluşumundaki rolünü incelediği 

çalışmasında ekolojik kimliği bireyin sahip olduğu benlik anlayışı ile doğa arasındaki ilişkisini nasıl 

tanımladığına dayanan bir kavram olarak nitelendirmiştir.  

İklim Değişikliği 

İklim değişikliği, iklimin ortalama durumundaki uzun süreli değişiklikler şeklinde tanımlanır. 

Yerkürenin oluşumundan bugüne kadarki yaklaşık 4,5 milyarlık periyotta iklim sisteminde, doğal 

etmenlerle pek çok değişiklik yaşanmıştır. Jeolojik devirlerdeki buzul ve deniz hareketliliği yalnızca 

dünya coğrafyasında değil, ekolojik sistemler üzerinde de sürekli değişimlere neden olmuştur. 

Yerkürenin oluşumu esnasında yaşanan bahsi geçen değişimler doğal nedenlere bağlı olarak 

gerçekleşmiştir. Günümüzde ise iklim değişiklikleri çoğunlukla insan kaynaklı (antropojenik) 

faktörlere dayanmaktadır (Goot, 2011; Hansen, 2015; IPCC, 2007; Şahin, 2009). Bu durumun başlıca 

nedeni sanayi devriminden itibaren ekonomik faaliyetler sonucunda atmosfere salınan ve atmosferden 

dışarıya atılan karbondioksit gibi sera gazları miktarındaki artıştır. Atmosferdeki karbon 

konsantrasyonunun yükselmesi, Dünya’ya gelen güneş enerjisinin daha büyük bir kısmının 

tutulmasına ve sera etkisine neden olmaktadır. İnsanlar fosil, biyokütle ve gübre gibi yakıtlar ile 
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buzdolabı ve klima gibi florine yayan elektronik aletleri kullanarak sera gazının artmasına dolayısıyla 

iklimin değişmesine kaynaklık etmektedir. Arazi kullanımında yaşanan farklılaşmalar da iklim 

değişikliğini oldukça etkilemektedir. Arazilerin tarım alanı olarak kullanımı, karbondioksiti emen ve 

biriktiren ağaç ve bitki türlerinin azalmasına neden olmaktadır.  

İklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşan yüksek sıcaklıklar bazı bitki ve hayvan türlerinin 

azalmasına sebebiyet vermekte; bazı hayvan türlerinin kutuplara doğru itilmesine, göç yollarının ve 

davranışlarının değişmesine yol açmaktadır. Örneğin Antarktika Yarımadası’nda Adélie penguenleri 

ve Kuzey Kutbu’nda büyük kumkuşu adlı sahil kuşlarının sayısı giderek azalmaktadır. Kayalık 

Dağları’ndan İsviçre Alpleri’ne kadar dağlık ekosistemler doruklara sıkışmaktadır. Son birkaç yılda 

okyanusların sıradışı ısınması, dünyanın her yanındaki resiflerde mercan ağarmasına ve ölümlerine 

neden olmaktadır. Sıcaklık kadar nem dengesi de iklim değişikliğinde bir tehtid haline dönüşmüştür. 

Küresel ısınma nedeniyle karadan ve okyanustan alınan nemin havaya yükselmesi yağmur olmayan 

yerlerde kuraklığın daha da artmasıyla sonuçlanmaktadır. Aynı durum, yağmur ya da kar yağdığında 

ise 2016’da Paris’te ve Houston’da olduğu gibi fırtınalar şeklinde kendini göstermektedir. Okyanusun 

ısınması, fırtına, kasırga, sel gibi afetlerin daha yoğun yaşanmasına yol açmıştır.  

Yine küresel ısınma nedeniyle milyonlarca insan ve hayvan türü için içme suyunun temelini 

oluşturan buzullar,  dünyanın her yerinde rekor hızlarda erimeye ve yok olmaya başlamıştır. Deniz 

seviyeleri buzulların erimesine bağlı olarak yükselmektedir. Bilim insanları bu yüzyılın sonuna kadar 

deniz seviyesinin metrelerce artabileceğini ve bu artış neticesinde deniz kıyılarına kurulan şehirlerin, 

ada devletlerinin ve tarım alanlarının sular altında kalabileceği uyarısında bulunmaktadır. Deniz 

suyundaki sıcaklığın ve CO2 miktarının değişmesi aynı zamanda denizlerin daha asidik hale gelmesine 

sebep olmakta ve denizdeki canlı hayatının devamlılığı için bir risk oluşturmaktadır. Su 

ekosistemlerinin ısınmasından dolayı bu ortamlarda yaşayan canlılar, daha elverişli ortamlara göç 

etmekte, üreme özelliklerini kaybetmekte ve hatta değişen iklim koşullarına uyum sağlayamayan bazı 

canlı türlerinin nesli tükenmeye yüz tutmaktadır. Örneğin, Mercanlar şimdiden ciddi oranlarda yok 

olmakta, sıcak havayı seven sivrisinekler, dünyada daha önce gitmedikleri yeni yerlere göç ederek 

buralara sıtma gibi hastalıklar taşımaktadır. Sıralanan bütün bu olumsuzluklar, iklim değişikliğinin 

insan kaynaklı olduğunu (Kışoğlu, Gürbüz, Erkol, Akar & Akıllı, 2010) ve iklim değişikliği ile 

mücadele etme konusunda yetersiz kalındığını göstermektedir. Bu yetersizliğin aşılması ve iklim 

değişikliğinden kaynaklanan sorunlarla başa çıkılabilmesi bireylerin konu hakkında bilgi ve 

farkındalık kazanmasına bağlıdır (Hansen, Sato & Ruedy, 2012). Bireylerin bilgilendirilmesinde çevre 

eğitiminin oldukça işlevsel olduğu bilinmektedir. Çevre eğitimine yer verilen öğretim programları 

incelendiğinde ortaokul fen bilimleri ve sosyal bilgiler ile ortaöğretim biyoloji dersleri olduğu 

görülmektedir. Bu derslerden sosyal bilgiler dersi öğretim programında çevre eğitimiyle ilişkili 

konuların ekolojik ve bütünsel bir bakış açısı ile düzenlendiği görülmektedir. Öğretim programının 

çevre eğitimine ilişkin kazanımların gerçekleşebilmesi öğretmenlerin lisans eğitimlerinde 

bilgilendirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu bağlamda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ekolojik 

kimlikleri ile ekolojik dengenin bozulduğunun en önemli işareti olan iklim değişikliği bilgi 

düzeylerinin ortaya konulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Literatürde öğretmen adaylarının iklim değişikliği hakkındaki bilgilerini inceleyen sınırlı 

sayıda araştırma mevcuttur. Yapılan çalışmalar genellikle öğretmen adaylarının küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeylerini ve sahip oldukları kavram yanılgılarını belirlemeye yöneliktir (Aksan & 

Çeliker, 2013; Akçam Oluk & Oluk, 2007; Bahar & Aydın, 2002; Bozdoğan, 2009; Öcal, Kışoğlu, 

Alas & Gürbüz, 2011; Sever, 2013; Şenel & Güngör, 2008). Konu hakkındaki çalışmaların bir kısmı 

ise öğretmenler üzerinde yürütülmüş ve bu çalışmalarda çoğunlukla öğretmenlerin iklim değişikliği 

farkındalığı incelenmiştir (Dal, Öztürk, Alper, Sönez & Çökelez, 2015). Alanyazında iklim değişikliği 

ve ekolojik kimlik arasında nasıl bir ilişki olduğuna cevap verebilecek bir araştırma ise 

bulunmamaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada öğretmen adaylarının iklim değişikliği hakkındaki 

bilgilerinin ekolojik kimlikleri üzerinde etkili bir değişken olup olmadığının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Dolayısıyla araştırmanın özgün olduğu ve iklim değişikliği ve ekolojik kimlik ile ilgili 

literatüre katkı sağlayacağı söylenebilir. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırma nedensel karşılaştırma modeline göre desenlenmiştir. Nedensel karşılaştırma 

modeline göre gerçekleştirilen çalışmalarda, gruplar bağımsız değişken esas alınarak belirlenir ve 

belirlenen grupların ele alınan bağımlı değişkene göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenir. Bu 

çalışmada; öğretmen adaylarının ekolojik kimlikleri bağımlı değişken; iklim değişikliği bilgileri 

bağımsız değişkendir. Böylelikle,  öğretmen adaylarının iklim değişikliği hakkındaki bilgilerinin 

ekolojik kimlikleri üzerinde etkili bir faktör olup olmadığına cevap verebilecek bir çalışma deseni 

oluşturulmuştur.   

Araştırma Grubu ve Veri Toplama Araçları 

Araştırma, sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören 206 öğretmen adayı 

üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Veri toplama 

araçlarından ilki, Walton ve Jones’un (2017) geliştirip Gezer ve İlhan’ın (2018a) Türkçeye uyarladığı 

Ekolojik Kimlik Ölçeği’dir (EKÖ). Bu ölçek, 18 madde ve üç boyut içermektedir. Ölçek boyutları ve 

örnek maddeler, her bir boyut için bu çalışmada hesaplanan iç tutarlılık katsayıları ile birlikte Tablo 

1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Ekolojik kimlik ölçeği 

Ölçek 

Boyutları 

Madde 

Sayısı 
Örnek Madde Dereceleme 

Özdeşlik 

(Alfa: .83 ) 
7 

Kendimi çevresel faktörlerden dolayı yaşam 

tarzlarında önemli değişiklikler yapan 

insanlarla özdeşleştiririm 

Benim için son derece doğru (5) 

Benim için hiç doğru değil (1) 

Farklılaşma 

(Alfa: .75) 
5 

Kendimi istediğini istediği kadar tüketme 

hakkına sahip olduğunu düşünen insanlarla 

özdeşleştiririm 

Benim için son derece doğru (5) 

Benim için hiç doğru değil (1) 

Merkezilik 

(Alfa: .76) 
6 

Çevreyi korumak ve muhafaza etmek 

yaşamınızda ne ölçüde bir role sahiptir? 

Oldukça çok (5) 

Oldukça az (1) 

 

Araştırmanın ikinci veri toplama aracı ise Dijkstra ve Goedhart (2012) tarafından geliştirilen 

Gezer ve İlhan (2018b) tarafından Türkçeye uyarlanan İklim Değişikliği Bilgi Testidir (KR-20: .56). 
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Bu testte 12 madde ve iki boyut bulunmaktadır. Testin her iki boyutuna ilişkin örnek maddeler Tablo 

2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. İklim değişikliği bilgi testi 

Ölçek 

Boyutları 

Madde 

Sayısı 
Örnek Madde Dereceleme 

Teorik 6 
Orman asitlenmesi iklim değişikliğinin bir 

sonucudur. Doğru (1),  

Yanlış ve Bilmiyorum (0) 
Güncel 6 

İklim değişikliği yüzünden bazı bitki ve hayvan 

türlerinin nesli tükenebilir. 

 

Veri Analizi 

Öğretmen adaylarının ekolojik kimliklerinin bağımlı değişken, iklim değişikliği hakkındaki 

bilgilerinin ise bağımsız değişken olarak alındığı bu çalışma nedensel karşılaştırma türünde bir 

araştırmadır. Bu türdeki çalışmalarda veri analizi iki aşamalı bir süreç içermektedir. İlk olarak 

bağımsız değişkene göre gruplar oluşturulmaktadır. İkinci aşamada ise oluşturulan grupların 

araştırmanın bağımlı değişkeni açısından farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmektedir. Bu nedenle, bu 

çalışmada veri analizi işlemlerinde öncelikle, iklim değişikliği bilgi düzeyleri açısından öğretmen 

adaylarını gruplara ayırmak amacıyla kümeleme analizi yapılmıştır. 

Kümeleme analizi; objeleri sınıflandırmak amacıyla kullanılan ve hangi objelerin diğer 

objelerle yer alacağını belirlemeye çalışan istatistiksel bir yöntemdir. Kümeleme analizi sonucunda, 

objeler kendi içinde benzerlik taşıyan alt gruplara ayrılır. Böylece göreli olarak homojen alt gruplar 

oluşturulur. Bu sayede grup içi benzerlikler maksimum gruplararası benzerliklerin minimum düzeyde 

olduğu kümeler elde edilir (Aksu, 2016). Bu araştırmada öğretmen adaylarının iklim değişikliği bilgi 

testinden almış oldukları puanlar üzerinden kümeleme analizi gerçekleştirilmiştir. Kümeleme analizi 

sonucunda öğretmen adayları iklim değişikliği bilgileri açısından düşük ve yüksek şeklinde iki gruba 

ayrılmıştır. Sonrasında öğretmen adaylarının ekolojik kimliklerinin kümeleme analizi sonucunda 

oluşan iki gruba göre farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. 

Çalışmada bütün analizler SPSS 20.0 paket programında gerçekleştirilmiştir.  

BULGULAR 

Araştırmada ilk olarak iklim değişikliği bilgi düzeyleri açısından öğretmen adaylarını 

gruplandırmak için kümeleme analizi uygulanmıştır. Küme analizinden elde edilen bulgular aşağıdaki 

Grafik 1’de sunulmuştur. 

 

Grafik 1. İklim Değişikliği Bilgi Düzeyleri 

0

5

10

DÜŞÜK YÜKSEK

İKLİM

5,74 

9,1 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1653 

Grafikte görüldüğü gibi kümeleme analizi sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adayları iklim 

değişikliği bilgileri açısından düşük ve yüksek şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Katılımcıların ekolojik 

kimlik algılarının kümeleme analizi sonucunda oluşan iki gruba göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiş ve analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Bağımsız gruplar t-testinden elde edilen bulgular 

Küme n  ̅ ss t sd Eta Kare 

Yüksek 125 3.90 .47 
4.21 204 .08 

Düşük 81 3.62 .46 

 *p<.001 

Tablo 3’te görüldüğü üzere öğretmen adaylarının ekolojik kimlik puanlarında, iklim 

değişikliği hakkındaki bilgi düzeyleri açısından anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bahsi geçen farkın 

büyüklüğü hakkında yargıya varabilmek için Eta Kare değeri hesaplanmıştır. Eta Kare değeri 

ortalamalar arasındaki anlamlı farkın büyüklüğünü gösterir. Cohen (1988), bulunan Eta Kare 

değerinin; .01 ile .06 aralığında olması durumunda ortalamalar arasındaki anlamlı farkın küçük, .06 ve 

.14 aralığında ise ortalamalar arasındaki anlamlı farkın orta düzeyde, .14 ve üstü ise ortalamalar 

arasındaki anlamlı farkın büyük olarak yorumlanacağını belirtmiştir (Pallant, 2005). Ayrıca 

hesaplanan Eta Kare değeri öğretmen adaylarının ekolojik kimlik algılarının %8’inin iklim değişikliği 

hakkındaki bilgileri ile açıklandığı anlamına gelmektedir. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmada, öğretmen adaylarının iklim değişikliği hakkındaki bilgilerinin ekolojik 

kimliklerini etkileyen bir değişken olduğu belirlenmiştir. Ekolojik kimlik bilgi, davranış, tutum, değer 

ve inançları içeren bir yapıdır. Bundan dolayı, öğretmen adaylarının ekolojik dengeyi sağlayan ya da 

bozan etkenler hakkında bilgi sahibi olması oldukça önemlidir. Nitekim literatürdeki çalışmalarda da 

öğretmen adaylarının kuraklık, çölleşme, tayfunlar, fırtınalar, deniz suyu seviyesinin altında kalan 

adalar hakkında bilgilendirilmesi; klima ve buzdolapların daha az açık bırakılması; ağaç dikiminin 

arttırılması, çevre dostu soğutucular ve transformatörler ile geri dönüşümlü ürünlerin ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımı gibi konularda farkındalıklarının arttırılmasının iklim değişikliğinin 

etkilerinin azaltılmasındaki önemi vurgulanmıştır. Bu anlamda araştırma sonuçları, literatürdeki 

kuramsal bilgiler ve ekolojik kimliğin kavramsal yapısı hakkındaki açıklamalar ile tutarlıdır.  
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ÖZET 

Bir ölçme aracının sahip olması gereken temel niteliklerden biri, ölçmeyi amaçladığı özelliğe farklı 

düzeylerde sahip olan kişileri birbirinden ayırt edebilmesidir. Bu özellik, ölçme aracının ayırt ediciliği olarak 

ifade edilmekte ve genellikle ölçme aracındaki maddelerin ayırt edicilik indekslerinin ortalaması alınarak 

hesaplanmaktadır. Oysa ölçme aracının geneline ilişkin bir ayırt edicilik indeksi elde etmenin tek yolu bu 

değildir. Nitekim alanyazın incelendiğinde bu amaçla kullanılabilecek Ferguson Delta istatistiğinin de 

bulunduğu görülmektedir. Uluslararası alanyazında yaygın bir kullanıma sahip olan Ferguson Delta istatistiğinin 

Türkçe alanyazındaki kullanımı ise yalnızca iki çalışma ile sınırlıdır. Söz konusu çalışmaların her ikisinde de bu 

istatistik iki kategorili puanlanan ölçme araçlarının ayırt ediciliklerini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Ancak 

Ferguson Delta çok kategorili puanlama yapılması durumunda da hesaplanabilen bir istatistiktir. Bu noktadan 

hareketle, araştırmada hem iki kategorili hem de çok kategorili puanlanan ölçme araçlarında Ferguson Delta 

istatistiğinin kullanımına örnek olabilecek bir çalışmanın Türkçe alanyazına kazandırılması amaçlanmıştır. 

Çalışmanın giriş kısmında Ferguson Delta istatistiğine ilişkin temel bilgiler sunulmuştur. Ardından, 

araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçme ve değerlendirme başarı testi ile Driscoll’un (2007) geliştirip Totan ve 

Yavuz’un (2009)  Türkçeye uyarladığı Westside sınav kaygısı ölçeği aracılığıyla toplanan veriler üzerinden 

Ferguson Delta istatistiğinin nasıl hesaplanacağı ve yorumlanacağı örneklendirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Ferguson delta istatistiği, ayırt edicilik indeksi, ölçme aracının ayırt ediciliği 

ABSTRACT 

A measurement tool should be able to distinguish between individuals who have different levels of the 

structure intended to be measured. This feature that the measurement tool should have is expressed as 

discrimination and usually calculated by averaging the discrimination index of the items in the instrument. 

However, this is not the only way to obtain a discrimination index for the whole measurement tool. As a matter 

of fact, when the international literature is examined, it is seen that there is Ferguson Delta statistic which can be 

used for that purpose. The use of Ferguson Delta statistic in the Turkish literature is limited to only two studies. 

In both of these studies, Ferguson Delta statistic was used to determine the discrimination of instruments scored 

as dichotomous. From this point of view, it was aimed to introduce a study which can be an example of the use 

of Ferguson Delta statistic in both dichotomous and polytomous scoring instruments. In the introduction part of 

the study, basic information about Ferguson Delta statistics was presented. Then, how Ferguson Delta statistics 

are calculated and interpreted were exemplified based on the data collected via the measurement and evaluation 



XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019 

1657 

achievement test developed by the researchers, and Westside test anxiety scale developed by Driscoll (2007) and 

adapted to Turkish by Totan and Yavuz (2009).    

Keywords: Ferguson's delta, discrimination index, discrimination of the measurement tool 

GİRİŞ 

Bir ölçme aracının sahip olması gereken temel niteliklerden biri, ölçmeyi amaçladığı özelliğe 

farklı düzeylerde sahip olan kişileri birbirinden ayırt edebilmesidir. Bu özellik, ölçme aracının ayırt 

ediciliği olarak ifade edilmekte ve genellikle ölçme aracındaki maddelerin ayırt edicilik indekslerinin 

ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Oysa ölçme aracının geneline ilişkin bir ayırt edicilik indeksi 

elde etmenin tek yolu bu değildir. Nitekim alanyazın incelendiğinde bu amaçla kullanılabilecek 

Ferguson Delta istatistiğinin (δ) de bulunduğu görülmektedir. Ferguson Delta, ölçme aracının 

uygulandığı kişilerin puanları arasındaki farklılaşmaya dayalı bir istatistiktir (Eggen, Persson, 

Jacobsen, & Hafskjold, 2017) ve bireylerin puanları arasındaki farklılıkların, gözlemlenebilecek olası 

en yüksek farklılığa oranı alınarak hesaplanmaktadır (Chapman, Hunt, & Walet, 2013; Ramsay, & 

Reynolds, 2000). Dolayısıyla bireyler ölçme aracından aldıkları puanlar bakımından ne kadar 

heterojense Ferguson Delta istatistiği o kadar yüksek çıkmaktadır (Zhang & Lidbury, 2013). Ölçme 

aracının uygulandığı örneklemdeki tüm bireyler aynı puanı aldığında δ=.00 olurken; katılımcıların 

puanları arasındaki değişkenlik olası en yüksek farklılığa eşit olduğunda δ=1.00 bulunmaktadır (Day 

& Bonn, 2011). Daha açık bir anlatımla Ferguson Delta istatistiğinin alabileceği değerler 0 ile 1 

arasında değişmektedir (Hernandez, & Zalava, 2017). Ferguson Delta istatistiğinin .90 ölçütünü 

karşılaması halinde ölçme aracının yeterli ayırt edicilikte olduğu kabul edilmektedir (Kline, 2000). 

Uluslararası alanyazında yaygın bir kullanıma sahip olan Ferguson Delta istatistiğinin Türkçe 

alanyazındaki kullanımı ise yalnızca iki çalışma (Gezer & İlhan, 2018; Güler & Baykara, 2015) ile 

sınırlıdır. Söz konusu çalışmaların her ikisinde de bu istatistik iki kategorili puanlanan ölçme 

araçlarının ayırt ediciliklerini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Ancak Ferguson Delta çok kategorili 

puanlama yapılması durumunda da hesaplanabilen bir istatistiktir. Bu noktadan hareketle, araştırmada 

hem iki kategorili hem de çok kategorili puanlanan ölçme araçlarında Ferguson Delta istatistiğinin 

kullanımına örnek olabilecek bir çalışmanın Türkçe alanyazına kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Böylelikle Ferguson Delta istatistiğinin Türkçe literatürdeki tanınırlığının arttırılması 

hedeflenmektedir.  

YÖNTEM 

Araştırma, biri 257 üniversite öğrencisi ve diğeri 354 lise öğrencisinden oluşan iki ayrı 

çalışma grubu üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. 

Bunlardan ilki, araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçme ve değerlendirme başarı testidir. Bu test, 

çoktan seçmeli 18 madde içermektedir. Testteki maddelerin güçlük indeksleri .17 ile .72 arasında 

sıralanırken ( ̅=.48); maddeler için hesaplanan nokta çift serili korelasyon katsayıları .32 ile .53 

arasında değişmekte ( ̅=.43) ve %27’lik alt-üst grup karşılaştırmalarına dayalı ayırt edicilik indeksleri 

.29 ile .64 arasında yer almaktadır ( ̅=.48). Test ile elde edilen ölçümlere ait KR-20 iç tutarlık 

katsayısı ise .74 olarak bulunmuştur. Ölçme ve değerlendirme başarı testi ile elde edilen veriler, iki 

kategorili puanlanan ölçme araçlarında Ferguson Delta istatistiğinin nasıl hesaplandığını 

örneklendirmek amacıyla kullanılmıştır. Çok kategorili ölçme araçlarında Ferguson Delta 

hesaplamaları ise Driscoll’un (2007) geliştirip Totan ve Yavuz’un (2009)  Türkçeye uyarladığı 

Westside sınav kaygısı ölçeği ile toplanan veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Beşli likert tipi 
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derecelemeye sahip olan bu ölçek, tek faktör altında toplanan 11 madde içermektedir. Çalışmada 

Ferguson Delta istatistiğine yönelik hesaplamaların tamamı Microsoft Excel’de yapılmıştır.  

BULGULAR 

Ferguson delta istatistiğinin hesaplanmasında aşağıdaki formüllere (Hankins, 2008) 

başvurulmuştur.  

δ = 
          ∑   

    
 

δ = 
                ∑   

        
  

İki Kategorili Puanlanan Ölçme Araçları Çok Kategorili Puanlanan Ölçme Araçları 

 

Yukarıdaki formüllerde görüldüğü üzere Ferguson Delta istatistiğini hesaplamak için ilk 

olarak katılımcıların ölçme aracından aldıkları puanlara ilişkin frekans tabloların oluşturulması 

gerekmektedir. Sonrasında hesaplanan frekans değerleri, Ferguson Delta istatistiğinin formülüne 

yerleştirilmektedir. Formülde, frekans değerlerinin yanı sıra katılımcı sayısı ile ölçme aracındaki 

madde sayısı da bulunmaktadır. Ölçme aracındaki puanlama kategorilerinin sayısı ikiden fazla ise 

kategori sayısı da formüle dâhil olmaktadır. Buna göre, ölçme değerlendirme başarı testi ve Westside 

sınav kaygısı ölçeğine ilişkin Ferguson Delta katsayılarının hesaplanmasında takip edilen adımlar 

aşağıda özetlenmiştir: 

Ölçme ve Değerlendirme Başarı Testi için Ferguson Delta: Katılımcıların ölçme ve 

değerlendirme başarı testinden aldıkları puanlara ait frekans değerleri, Ferguson delta istatistiğine 

yönelik hesaplamalar ile birlikte aşağıda sunulmuştur.  

Puan f    
 

 

k = testteki madde sayısı =18 

n = örneklemdeki kişi sayısı = 257 

∑  = 4993  

değerleri Ferguson delta istatistiğine ilişkin aşağıdaki formüle 

yerleştirildiğinde;  

δ = 
          ∑   

   
   δ = 

                   

         
 = .98 

 

1 4 16 

2 8 64 

3 11 121 

4 15 225 

5 15 225 

6 23 529 

7 30 900 

8 25 625 

9 25 625 

10 19 361 

11 19 361 

12 22 484 

13 17 289 

14 8 64 

15 8 64 

16 6 36 

17 2 4 

Toplam 257 4993 

 

k = Madde sayısı 

n = Örneklemdeki kişi sayısı 

f  = Her bir puana ilişkin frekans değeri 

k = Madde sayısı 

n = Örneklemdeki kişi sayısı 

m = Cevap kategorilerinin sayısı 

f  = Her bir puana ilişkin frekans değeri 
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Westside Sınav Kaygısı Ölçeği için Ferguson Delta: Katılımcıların Westside sınav kaygısı 

ölçeğinden aldıkları puanlara ait frekans değerleri, Ferguson delta istatistiğine yönelik hesaplamalar ile 

birlikte aşağıda verilmiştir.  

Puan f     Puan f     Puan f     Puan f    

11 1 1  24 3 9  35 18 324  46 9 81 

13 2 4  25 7 49  36 14 196  47 17 289 

15 2 4  26 9 81  37 13 169  48 6 36 

16 3 9  27 12 144  38 21 441  49 9 81 

17 5 25  28 3 9  39 17 289  50 4 16 

18 1 1  29 9 81  40 11 121  51 8 64 

19 1 1  30 12 144  41 13 169  52 3 9 

20 1 1  31 12 144  42 8 64  53 6 36 

21 2 4  32 14 196  43 18 324  54 1 1 

22 4 16  33 14 196  44 12 144  55 2 4 

23 5 25  34 14 196  45 8 64     

Toplam 27 91  Toplam 109 1249  Toplam 153 2305  Toplam 65 617 

∑   = 91 + 1249 + 2305 + 617 = 4262 

 

k = 11 

n = 354 

m = 5 

∑  = 4262 

 δ = 
                ∑   

        
  δ = 

                        

             
 = 

.99 

 
SONUÇ 

Bu araştırma, Ferguson Delta istatistiğinin Türkçe alanyazındaki tanınırlığını arttırmaya 

hizmet edecek bir çalışmayı alanyazına kazandırma düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Araştırmada, ölçme 

ve değerlendirme başarı testi ile toplanan veriler kullanılarak iki kategorili ölçme araçlarında Ferguson 

Delta’nın nasıl hesaplanacağı örneklendirilmiştir. Çok kategorili ölçme araçlarında Ferguson Delta 

istatistiğinin hesaplanması ise Westside sınav kaygısı ölçeğiyle toplanan veriler üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Hesaplanan Ferguson Delta istatistikleri sırasıyla .98 ve .99 olarak bulunmuştur. 

Bu katsayılar .90 eşik değerinin (Kline, 2000) üzerinde olduğundan hem ölçme ve değerlendirme 

başarı testinin hem de Westside sınav kaygısı ölçeğinin yeterli ayırt edicilikte olduğu çıkarımına 

varılmıştır.  
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ÖZET 

Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulunun izniyle 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında ortaokullarda okutulan Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki görsellerin ve metinlerin toplumsal 

cinsiyet açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından doküman analizi 

tekniği ile veriler elde edilmiştir. Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan metinlerdeki ve resimlerdeki 

karakterler toplumsal cinsiyet kalıp yargıları açısından incelenerek ulaşılan veriler içerik analizi ile 

çözümlenmiştir. Ulaşılan bulgular doğrultusunda ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan metinlerde ve 

görsellerde toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının bulunduğu görülmüştür. Kitaplarda, erkeklere kadınlardan daha 

fazla yer verildiği, erkeklerin kadınlara göre daha çeşitli meslek alanlarında sunulduğu ve kadınların çoğunlukla 

aile içindeki rollerle temsil edildiği belirlenmiştir. Kitaplarda evle ilişkili rollerde kadınlar evin içi ile 

sınırlandırılmış, erkek ise ev dışında ve ailenin ekonomik durumundan sorumlu kişi olarak gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ders Kitapları, Sosyal Bilgiler, Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

ABSTRACT 

In this research, it was aimed to examine the visuals and texts in social studies textbooks taught in 

secondary schools in the 2018-2019 academic year in terms of gender with With the permission of the Education 

Board of the Ministry of National Education (MoNE). In the study, data were obtained by using document 

analysis technique from qualitative research approaches. The characters in the texts and pictures in the secondary 

school social studies textbooks were examined in terms of gender stereotypes and the data obtained were 

analyzed with content analysis. It was seen that gender stereotypes were included in the texts and visuals in 

secondary school social studies textbooks. It was determined that men are more involved than women in the 

books, men are presented in different and diverse occupational groups than women in professional roles, and 

women are more represented in family roles. Women are portrayed inside the house, and men are portrayed 

outside the house and as an individual who responsible for the economy of the house.  

Keywords: Textbooks, Social Studies, Gender Roles 
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GİRİŞ 

Toplumsal cinsiyet kavramının tanımlanması amacıyla “kadın-erkek eşitliği”, “cinsiyet kalıp 

yargıları” ve  “cinsiyet ayrımcılığı/eşitsizliği” gibi çok sayıda terim geliştirilmiştir. Kadın-erkek 

eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetin artmasıyla beraber bu terimler, yoğun bir biçimde tartışılmaya 

başlanmış ve ders kitaplarını incelemeye dönük çok sayıda araştırmaya da konu olmuştur.  

Bilim çevrelerinde cinsiyet (sex) ile toplumsal cinsiyet (gender) terimleri birbirinden ayrı 

tutulmaktadır. Bu ayrım oldukça yakın bir tarihte yapılmıştır. Toplumsal cinsiyet (gender) kavramını 

sosyoloji bilimine kazandıran Ann Oakley, 1972 yılında yayımlanan Sex, Gender and Society adlı 

kitapta cinsiyet ve toplumsal cinsiyet terimlerini tanısal açıdan birbirinden ayırmış, cinsiyetin 

erkek/kadın olmanın biyolojik yönüne işaret ettiğini, toplumsal cinsiyetin ise (gender) erkeklik ile 

kadınlık arasındaki toplumsal bakımdan eşitsiz bölünmeye gönderme yaptığını belirtmiştir (Vatandaş, 

2007). Yani cinsiyet, kadın ve erkek arasındaki doğal biyolojik farklılıklara işaret ederken toplumsal 

cinsiyet biyolojik farklılıkların ötesinde toplumsal normlar esas alınarak kadın ve erkeğe yüklenen 

beklenti, değer, imaj, davranış, inanç sistemi ve rolleri tanımlayan fikirlerin sosyal yapılanması olarak 

ifade edilmektedir (Ecevit, 2012). Bir diğer anlatımla cinsiyet bireyin fizyolojisiyle ilgili doğal bir 

sonuç iken toplumsal cinsiyet toplum tarafından kurgulanan yapay bir kavramdır. Bu yapaylığın bir 

sonucu olarak kadın ve erkeklere biçilen rol ve davranışlar, bir toplumdan diğerine farklılaşmakta, 

hatta aynı toplum içerisinde zamandan zamana değişebilmektedir. Bazı gelenekselci toplumlarda 

kadınlar aile içinde evle sınırlandırılırken; erkekler üretici ve kamusal alanda yer alan aktif bireyler 

olarak konumlandırılır. Yine kimi toplumlarda kadınlar modaya uygun giyinen, yüksek topuklu 

ayakkabılar ve makyaj ile görselleştirilen şık, bakımlı ve eğitimli bir insan olarak resmedilir. 

Modernliğin simgesi olarak gösterilen bu kadınlar, toplum tarafından bilimsel yöntemlerle çocuk 

yetiştirmek ve çocuklarına ahlaki eğitim vermekle görevlendirilmiştir. Erkekler ise modern olarak 

kabul edilen toplumlarda takım elbise giyen, kravat takan, eğitimli ve profesyonel meslek sahibi bir 

aile babası olarak tanımlanmaktadır. Ya da kadının doğurganlık, erkeklerin kaslı oluşu gibi özellikler 

biyolojik farklılıklar iken kadınların narin erkeklerin cesur kabul edilmesi toplumsal cinsiyete dayalı 

farklılıklardır. Dolayısıyla kadın ve erkeklere yüklenen bu toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ile roller 

doğuştan getirilmeyen, bireyler tarafından sonradan öğrenilen özelliklerdir.  

Bireylerin toplumsal cinsiyet rollerini ve buna ilişkin kalıp yargıları öğrenmeleri çeşitli 

şekillerde gerçekleşmektedir. Sosyal öğrenme kuramına göre, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve 

rolleri toplumsallaşma veya içselleştirme yoluyla edinilmektedir. İlk olarak, çocuklar cinsiyetlerine 

uygun davranışlar sergilediklerinde anne-baba ya da toplumdaki diğer bireyler tarafından 

pekiştirilmekte, uygunsuz davranışlar için ise cezalandırılmaktadır. Bir erkek çocuğun kamyonla 

oynaması durumunda anne-baba mutlu olup ilgi göstererek çocuğun oyuncak seçimini pekiştirir. 

Ancak erkek çocuğun kamyon yerine bebek ile oynaması halinde ebeveynler olumsuz tepki vererek 

çocuğu doğrudan cezalandırabilirler. Her iki durumda da çocuk cinsiyet etiketli oyuncaklardan 

hangisini seçeceğini öğrenir. Bir diğer öğrenme yolu ise taklittir. Taklit sosyal öğrenme kuramına göre 

cinsiyet rollerinin öğrenilmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir.  Çünkü çocuklarda toplumdaki 

diğer bireyleri taklit etmeye yönelik kuvvetli bir isteklilik vardır. Bu taklit etme eğilimi tamamen 

tesadüfi olmayıp güçlü insanları zayıf olanlardan ve önemli insanları daha az önemli olanlardan daha 

çok taklit etme şeklindedir. Ayrıca sosyal öğrenme kuramına göre, çocuklar kendilerini anne-baba ile 
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eşleştirerek cinsiyet rollerini model alma yoluyla öğrenebilmektedir (Vatandaş, 2007). Bu nedenle 

cinsiyet rollerinin öğrenilmesinde anne baba tutumları da oldukça belirleyicidir.  

 Cinsiyet rollerinin öğrenilmesinde etkili olan bir diğer yaklaşım bilişsel kuramdır. Bilişsel 

kurama göre cinsiyet rollerinin gelişimi, çocukların belli bir bilişsel gelişim düzeyine ulaşmalarıyla 

mümkün olmaktadır. Çocuklar ilk olarak kendi cinsel kimliklerini ardından diğer insanların cinsel 

kimliklerini ayırt etmeyi ve sonunda kendi cinslerine ilişkin kalıplaşmış tutumları öğrenmektedirler. 

Nihayetinde kendi cinslerine ilişkin kalıplaşmış tutumlara uygun davranmak zorunda olduklarını 

anlarlar. Bilişsel kurama göre, birey ancak tüm bu aşamalardan sonra cinsiyet etiketli davranışlar 

sergileyebilir. Bir kez doğru cinsiyet rolünü benimsemeye başladıktan sonra birey belli davranışlar 

için farklı pekiştirmelere ihtiyaç duymamaktadır. Bilişsel kuram, çocukların cinsiyet etiketli 

davranışları öğrenmenin yanında uygun cinsiyet rolü önyargılarını da öğrendiklerini savunmaktadır 

(Vatandaş, 2007). 

Bahsi geçen öğrenme kuramlarında görüldüğü üzere bireyin toplumsallaşma sürecinde aile ve 

çevre çok önemli bir yer kaplamaktadır. Ailede başlayan rol ayrışması, okuldaki eğitim sürecinde de 

perçinleşmektedir. Öğretim programı ve ders kitaplarının içeriği ve öğretmenlerin geleneksel değerlere 

koşullandırılmış genel tutumları (Vatandaş, 2007) ve arkadaşlardan öğrenilen davranışlar cinsiyet 

kalıp yargılarının pekiştirilmesi ya da bunlarla mücadele edilmesinde belirleyicidir (Maher & Ward, 

2008). Öğretim sürecinin neredeyse tamamında ders kitapları kullanıldığından ve öğretmenler öğretme 

stratejilerinin önemli bir kısmına bu kitaplarda yer alan bilgileri temel alarak karar verdiklerinden okul 

çevresinde ders kitapları kilit role sahiptir. Eğitim/öğretim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde temel 

araç olan ders kitapları bilgi aktarmanın yanı sıra, bireyin yakın çevresi ve içerisinde yaşadığı 

toplumun normları da içermesi yönüyle erken cinsiyet rol oluşumunda merkezi bir yerdedir. Bu 

anlamda, toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının yıkılması ya da 

düzeltilmesi açısından ders kitaplarının incelenmesi bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ders Kitapları ve Toplumsal Cinsiyet 

Alanyazında cinsiyet ayrımcılığı ve toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ile ilgili çok sayıda 

çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının çoğunlukla benzer 

örüntüler içerdiği tespit edilmiştir. Kitaplarda yer alan metinlerde ve resimlerde kadınlara toplumsal 

yaşamda pasif, erkeklere ise aktif kimlikler verilerek cinsiyet ayrımcılığının işlendiği gözlenmiştir. 

Örneğin erkekler kamusal alanda; kadınlar ise eşleri, çocukları ve ev işleriyle ilgili kısımlarda 

aktifleştirilmiştir. Ders kitaplarında anneler; ev temizliği, yemek pişirme, çocuk ve hasta bakma 

işlerinden sorumlu kişiler olarak anlatılmış ve resmedilmiştir. Kadınların bir işte çalıştığını belirten 

metinlerde dahi esas görevlerinin ev alanında olduğuna atıfta bulunulmuştur. Kadınlar, aile içinde 

eşlerine olduğu kadar çocuklarına da bağımlı kişiler şeklinde tanımlanmıştır. Erkekler ise hemen her 

zaman bir işin yapılmasına karar veren merci olarak anlatılmış, yani aile reisi ve ev masraflarını 

karşılayan kişi şeklinde gösterilmiştir. Ayrıca genellikle fiziksel güce dayalı görevlerle, dışarıyla ilgili 

işler erkeksi; fiziksel güce ihtiyaç duyulmayan ve daha çok evle sınırlı işler kadınsı bulunmaktadır. 

Kitaplarda var olan toplumsal cinsiyet kalıp yargılarından bir diğeri mesleklerle ilgilidir. Ders 

kitaplarında kadın karakterler gerek görsellerde gerek okuma metinlerinde çoğunlukla öğretmenlik, 

hemşirelik gibi ilgi gerektiren meslekler ile eşleştirilmiştir. Diğer taraftan erkek karakterler ev 

ekonomisinden sorumlu kişi olmanın yanı sıra öğretmen, doktor ve mühendis gibi çeşitli meslekleri 
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icra eden kişiler biçiminde tasvir edilmiştir (Kasa & Şahan, 2016; Kırbaşoğlu-Kılıç & Eyüp, 2011; 

Yaylı & Kitiş-Çınar, 2014). Bunların yanında sanat, bilim, siyaset gibi alanlarda çoğunlukla erkeklere; 

eğitim alanında ise kadınlara daha çok yer verildiği tespit edilmiştir (Şeker & Dinçer, 2014). Sıralanan 

araştırma sonuçları, birçok ders kitabının toplumsal cinsiyet bakımından sorunlu yönlerinin 

bulunduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, bütün ders kitaplarının toplumsal cinsiyet kalıp 

yargılarından arındırılması için incelenmesi önemli bir gerekliliktir.  

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

İçselleştirilen ve sorgulama ihtiyacı duyulmayan toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıp yargılar 

bireyler tarafından küçük yaşlarda öğrenilerek bilinçsiz bir şekilde hayat boyu sürdürülebilmektedir. 

Bu nedenle çocukların erken yaşlarda toplumsal cinsiyet eğitimi almaları gerekir. Toplumsal cinsiyet 

eğitiminde ders kitapları oldukça etkili materyallerdir. Özellikle Sosyal Bilgiler ders kitaplarının 

toplumsal cinsiyet eğitimi açısından işlevsel olabileceği düşünülmektedir. Çünkü sosyal bilgiler dersi 

ile öğrencilere her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğu bilinci kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

Böylelikle öğrencilerin bireysel farklılıklara duyarlı olmaları ve bu farklılara saygı göstermeleri 

amaçlanmakta yani cinsiyetler arası saygı ve eşitlik sağlanmaya çalışılmaktadır. Nitekim sosyal 

bilgiler ders kitaplarının toplumsal cinsiyet rolleri/ayrımcılığı açısından inceleyen çalışmalara 

alanyazında rastlanmaktadır. Ancak okutulan ders kitaplarında yapılan güncellemeler bu çalışmaların 

da yenilenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı 

(MEB) Talim Terbiye Kurulunun izniyle 2018-2019 eğitim öğretim yılında ortaokullarda okutulan 

Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki görsellerin ve metinlerin toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesine dayalı betimsel bir 

araştırmadır. Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu/olgular hakkında bilgi içeren yazılı 

materyallerin analizini kapsar. Hangi dökümanların önemli olduğu ve veri kaynağı olabileceği 

araştırma problemi ile yakından ilgilidir. Örneğin eğitim ile ilgili bir araştırmada, eğitim alanında ders 

kitapları, program yönergeleri, öğrenci kayıtları gibi dökümanlar veri kaynağı olarak kullanılabilir 

(Yıldırım & Şimşek, 2016). Bu araştırmada da ortaokullarda okutulan Sosyal Bilgiler ders 

kitaplarındaki görsellerin ve metinlerin toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi amaçlandığından 

çalışmanın veri kaynağını ders kitapları oluşturmaktadır. Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki görseller 

ve metinler toplumsal cinsiyet açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi, metinler yani 

karikatür ve resimler, edebi ve ilahi eserler, mimari eserler, notalar vb. simgesel malzemelerden 

hareketle sosyal gerçeğe yönelik önermeler elde etmeyi amaçlar (Gökçe, 2006). 

Araştırma verilerinin analizine geçmeden önce ortaokul 5-7. sınıf sosyal bilgiler ders 

kitabındaki okuma parçaları çalışmanın amacı doğrultusunda detaylı bir şekilde okunmuş ve görseller 

incelenmiştir. Analiz sürecinde yapılandırılmış bir form kullanılmamış, metin içerisinde ve görsellerde 

yer alan toplumsal cinsiyet rollerinin tespitine çalışılmıştır. Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği 

kapsamında incelen doküman araştırmacı tarafından 15 gün arayla iki defa analiz edilmiştir. İki farklı 

zamanda yapılan analizler arasında tam bir tutarlılık olduğu görülmüştür.  
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BULGULAR 

Sosyal bilgiler (5-7.sınıf) ders kitapları metin ve görsel olarak iki ana başlıkta incelenmiştir. 

Sınıf düzeylerine göre, toplam metin ve görsel sayısı ile toplumsal cinsiyet kalıp yargıları bulunduran 

metin ve görsel sayıları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. 5-7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan metin ve görsellerin dağılımı 

Sınıf 

Düzeyi 

Toplam  

Metin 

Cinsiyet Rolü 

İçeren Metin 

Toplam  

Görsel 

Cinsiyet Rolü İçeren 

Görseller 

5. sınıf 5 3 (%60) 297 82 (%27.61) 

6. sınıf 30 3 (%10) 270 10 (%3.70) 

7. sınıf 25 5 (%20) 269 36 (13.68) 

 

Tablo 1’e göre, bütün sınıf düzeylerinde sayısı çok fazla olmasa da cinsiyet rol ve kalıp 

yargılarını yansıtan okuma metni bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet içerikli görsel sayısının en fazla 

5. sınıf, an az ise 6. sınıf kitabında olduğu görülmektedir. Metin ve görsellerdeki cinsiyetlerin 

dağılımına bakıldığında, 5. sınıf ders kitabında yer alan okuma metinlerindeki kahramanlardan birinin 

kız çocuğu, dördünün erkek çocuğu; üçünün kadın ve yedisinin erkek olduğu saptanmıştır. 5. sınıf ders 

kitabındaki okuma metinlerinden dördünde ise cinsiyet belirtilmemiştir. 5. Sınıf ders kitabındaki 

görsellerin 12’sinde kadın, 12’sinde kız çocuğu, 40’ında erkek, yedisinde erkek çocuk ve 28’inde her 

iki cinsin bir arada kullanıldığı fotoğraflara yer verilmiştir. Bu sayılar bilinçli bir şekilde eşitliğin 

sağlanmaya çalışıldığını göstermektedir. Mesleki roller açısından ders kitabı incelendiğinde kadınlara 

daha çok çiftçi, temizlik görevlisi, öğretmen,  doktor, aşçı, turizm rehberi, ziraat/maden/gıda 

mühendisi gibi roller verilirken erkeklerin, çiftçi, veteriner, maden işçisi, doktor, mühendis gibi 

görsellerle resmedildiği belirlenmiştir. Ayrıca çeşitli araçlara (otobüs, kamyon, minibüs, okul servisi, 

otomobil) yönelik görsellerde sürücülerin ve bütün bilim insanlarının/şair/yazarların erkek olduğu 

gözlenmiştir. 2018 yılı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki “Kültürel Zenginliğimiz” başlığı 

altındaki bir örnekte Halk Oyunları ve Kültürümüzü Tanıyalım başlığı altında yer alan bayramlar ortak 

kültürel bir değer olarak sunulurken, halk oyunlarının ve bayramlaşmanın sunulduğu görsellerde 

cinsiyetçi ögelere yer verilmiştir (Bkz: Resim 1) 

 
Resim 1 
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6.sınıf ders kitabındaki okuma metinlerindeki kahramanlardan 1’i erkek çocuk, 3’ü kadın, 9’u 

erkektir. Metinlerdeki karakterlerden 4’ünde her iki cins bir arada verilmişken, 13’ünde cinsiyet 

belirtilmemiştir. Kitapta, 14 kız çocuğu, sekiz erkek çocuğu, 24 kadın, 62 erkek, her iki cinsin olduğu 

63, cinsiyet belirtilmeyen 107 resim olduğu görülmektedir. Mesleki roller açısından kadınlara daha 

çok kasiyer, tekstil atölyesi ve çağrı merkezi çalışanı, arkeolog, öğretmen, doktor, tıbbi sekreter, 

kimyager, sanatçı, bilgisayar uzmanı, muhtar, milletvekili, avukat, hâkim gibi roller verilmiştir. 

Erkekler ise postacı, fırıncı, berber, işçi, balıkçı, inşaat teknikeri, şoför, sanatçı, mühendis, doktor, 

cerrah, eğitimci, arkeolog, profesör, bilim insanı gibi meslekler ile eşleştirilmiştir. Bir kadın dışında 

bütün bilim insanlarının ya da şair/yazarların erkek olduğu gözlenmiştir. 6. Sınıf sosyal bilgiler ders 

kitabında girişimci insanlar arasında gösterilen tek örnek bir fındıkkabuğu işletmecisi olan bir erkeğe 

aittir. Ayrıca kitapta inşaat teknikeri alımına yönelik bir iş ilanında aranan özelliklerin toplumsal 

cinsiyet rolü içerdiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki “Geçmişe 

Tanıklık Edenler” başlığı altındaki Türklerde Dokuma Sanatı adlı metinde, ailede iş bölümünün 

sunulduğu görsellerde cinsiyetçi ögelere yer verilmiştir (Bkz: Resim 2) 

 
Resim 2 

 

7. sınıf ders kitabında okuma metinlerindeki kahramanlardan ikisi kız çocuk, ikisi kadın, onu 

erkektir. Metinlerdeki karakterlerden beşinde her iki cins bir arada verilmiş, altısında cinsiyet 

belirtilmemiştir. Kitaptaki görseller cinsiyet açısından; dört kız çocuğu, dört erkek çocuğu, 14 kadın, 

74 erkek, 29 her iki cinsin bir arada olduğu, 114 cinsiyetin belirtilmediği bir dağılıma sahiptir. Mesleki 

roller teması, kadın rolleri alt temasına bakıldığında kadınlara daha çok dokumacı, kuaför, terzilik 

çağrı merkezi çalışanı, öğretmen, doktor, hemşire, mühendis, aşçı gibi roller verilmiştir. Bilim insanı 

olarak yalnızca Marie Curie; girişimci olarak da sivil toplum örgütü kurucusu bir kadına yer 
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verilmiştir. Erkeklere atfedilen mesleklerin oldukça çeşitlilik gösterdiği ve genellikle teknoloji, bilim 

insanı ve mühendislik alanlarında yoğunlaştığı anlaşılmıştır. Erkekler işçi, sanatçı, yazar, bilim insanı, 

doktor, yazılım ve uzay mühendisi, yapay zeka uzmanı, kaşif, gemici, eğitimci, gibi meslekler ile 

görselleştirilmiştir. Bir kadın dışında bütün bilim insanlarının ya da şair/yazarların erkek olduğu 

gözlenmiştir. 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında kadınlar çoğunlukla dokumacı olarak gösterilmiştir. 

Ayrıca kitapta yer alan metinde meslek edinme kurslarında kadınlar dikiş nakış öğrenirken, erkekler 

ise makine tamirini öğrenmektedir. Kitapta yer alan bir okuma parçasında bütün doktorların erkek 

olduğu bu yönüyle cinsiyet rolü içerdiği söylenebilir. Benzer şekilde 7. sınıf sosyal bilgiler ders 

kitabındaki burjuvaziyi temsilen sunulan görselde sadece bakımlı kadınlara yer verilmesi cinsiyetçi bir 

yaklaşımdır (Bkz: Resim 3) 

 
 

  

Resim 3 
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SONUÇ 

Araştırmada, ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan metinlerde ve görsellerde 

toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının yer aldığı görülmüştür. Kitaplarda, erkeklerin kadınlardan daha 

fazla yer aldığı, meslek rollerinde erkeklerin kadınlara kıyasla daha çeşitli meslek grupları içerisinde 

sunulduğu ve aile içi rollerde kadınların daha fazla temsil edildiği belirlenmiştir. Kitaplarda, kadın 

evin içinde, erkek ise evin dışında ve evin geçimini sağlayan aile bireyi olarak sunulmuştur. Ayrıca, 

toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını içeren metin ve görsel sayısının toplam metin ve görsel sayısı 

içerisindeki yüzdesi, 5. sınıf kitabında 6 ve 7. sınıf kitaplarından daha yüksek bulunmuştur. 

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu; her üç sınıf düzeyi için de bilişim teknolojileri, havacılık, 

yapay zekâ uzmanlarının, bilim insanı, şair yazar vb.’nin çoğunlukla erkeklere atfedilmiş olmasıdır.  

Öneriler 

Araştırmada elde edilen sonuçlar ışığında şu öneriler getirilebilir: Ders kitaplarından cinsiyete 

dayalı işbölümü mesajı veren görsel ve ifadelerin tümü çıkarılmalı, kitaplar kadınlarla özdeşleştirilen 

geleneksel rol kalıplarını kıran içeriklerden oluşmalıdır. Ders kitaplarında sadece çekirdek aile ve 

geniş aile temsillerine yer verilmemeli, anne veya babanın bekâr olabileceği düşünülerek farklı aile 

temsilleri de yer almalıdır. Ders kitaplarında kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerini meslekler 

üzerinden pekiştiren görseller kullanılmamalı, kadınlar ve erkekler bu kalıplaşmış rolleri kırmaya 

yönelik farklı mesleklerde temsil edilmelidir. 
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ÖZET  

Türk dil ve kültürünün buna bağlı olarak cümle yapısının nesneden çok insanı öne çıkarma özelliği, 

çalışmamızda bize bir yaklaşım tarzı olarak yol göstermiştir. Temel birim olan cümle içindeki bütün yapıların 

anlam sınırlarını ve türlerini cümlenin yargı yönü belirler. Türkçe, anlam yani yargı merkezli bir yaklaşımla 

sınıflandırılır, incelenir ve öğretilir. Anlama ulaşabilmek için dilin yapısının ele alınmasıyla birlikte, sosyal ve 

kültürel konuların eritilerek kazandırılması planlanmaktadır. Buna dil bilgisi öğretimi de dahildir. Merkeze 

alınan yapılandırmacı yaklaşıma göre yetiştirilecek öğretmenlerin anlamın çözümlenmesi için dizim birimden 

ses birime kadar dilin yapılanmasına hakim, tümdengelim yöntemiyle somuttan soyuta, kolaydan zora, açıklık 

gibi ilkelerden faydalanabilen öğretmenler olmaları hedefler kapsamındadır.  

Türkçe bir yaşama şeklidir. Bütün bu özelliklerin yanında istenilen hedefe ulaşmada bütünlüğü 

sağlayacak son bir özellik de yabancılara Türkçe öğretecek öğretmenin Türkçeyi yaşama şekline dönüştürmesi 

yani sosyal hayatında yer alacak kodları içeren özelliklere sahip olması gerekir. 

Bu program “Dil-Düşünce Analizi Kuramı”na uygun bir çalışmanın ihtiyacından doğmuştur. 

Yapılandırmacı yaklaşımın uygulanması sonucu dil bilgisi bölümüne gelinceye kadar öğrenci konuları 

örnekleriyle zaten kavramış olur. Gerekçelerde ifade edildiği gibi, bu üründe her ünitenin ilk bölümüne cümleyle 

başlanmıştır. Cümlenin yapısı ve derinliğindeki ayrıntı seviyeyi belirlemektedir. Bu sebeple, ürün ilk ünitenin ilk 

bölümünde bir kelimelik emir cümleleriyle dil öğretimine başlar. 

Anahtar Kelimeler: Bengü, Türkçe öğretimi, dil-düşünce analizi teorisi, anlam merkezli yaklaşım, 

emir cümlesi. 

Contribution of "Bengü” Teaching Turkish as a Foreign Language to the Disciplinary Fields 

ABSTRACT 

Turkish language and culture related with sentence structure which has the property of assertion of 

subject more than object has shown us a way of approach during our study. Judgment - directions of a sentence, 

the basic unit, determines the meaning limits of all structures and types in a sentence.  

Turkish is classified, analyzed and taught with meaning in another word judgment-centered approach. 

In order to achieve meaning, alongside with the structure of a sentence, social and cultural issues are planned to 

be melted and gained. This includes teaching grammar as well. 

According to the constructivist approach which is taken into center the teacher who is going to be 

trained are able to benefit the principles such as abstract with deductive method, and has the knowledge of 

syntax and unit for the analysis of syntax and sound unit for the analysis of the meaning are in the framework of 

the target. 
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Turkish is a way of life. Besides all these features, the last property to ensure the integrity is that the 

teacher who will teach Turkish to foreigners should convert the Turkish into a lifestyle in another words the 

teacher should have the property of social life in which the codes take place. This program, which developed in 

need of a study in accordance with language and “Taught Analysis Theory” until the grammar section, students 

will have already understood the topics by examples as a result of implementation of constructivist approach. As 

mentioned in the statement of reasons, the first part of each unit in the product starts with sentence. The structure 

of the sentence and the detail of its depth determine the level of it. 

For this reason the first part of the first unit begins with one-worded imperative sentences. 

Key words: Bengü, Turkish language teaching, analysis of the theory of language and thought 

meaning-based approach, the order line. 

GİRİŞ 

Dil en basit yönüyle bir iletişim aracıdır. İletişimde amaç, kişide oluşan duygu düşünce ve 

kavramı aktarmak, dönütünü de almaktır. Kavram, önce zihinde oluşur ve şekillenir sonra karşı tarafa 

iletilecek kalıplara dökülür. İşte bu kalıplara yani söz dizimine dökülme işlemi dilleri oluşturur. Bu 

kalıplar dilin düşünce sistemine göre oluşur. Bu oluşumu ise her dilin kendi düşünce yapısı ortaya 

çıkartır. Türkçe düzenli yapıya sahip bir dildir. Kavramla cümleler, kelimeler ve sesler arasında 

kendine özgü, düzenli ve mantıklı bir sistem vardır. 

Dillerin mantık sistemi çocukluktan başlayarak belirli süreçlerden sonra mükemmelleşir. 

Türkçede bu sürecin her aşamasında dili güdüleyen, yönlendiren bir sistem hakimdir. Bu sistem Türk 

düşünce sistemidir. Aynı zamanda kişinin iç dünyasıyla çevresi ve dış dünyası arasında bağlantı kuran 

bir araçtır (Korkmaz 1995:661). Bebeklik döneminde henüz seslerin ve kelimelerin dil birimi olarak 

belirgin olmadığı her aşama bile bu sisteme göre gelişir. Bebek annesinden başlayarak çevresiyle 

kurduğu bağı bununla belirler. Bu bağ gereği, beynin en son işi seslerin ayrıntısıyla ilgilenmektir. 

Beyin için her türlü ses bir iletişim aracı, bir yargılı anlatım dolayısıyla bir cümledir. Bu sistem, zaman 

içerisinde cümleler, kurallı dizilmiş kalıplar, kelimeler ve ayrıntıyı karşılayan sesler şeklinde kendini 

gösterir. 

Milletlerin dilleriyle dünya görüşleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Bir dili diğerlerinden ayıran 

sadece bu dilin kuralları değildir. Dil topluma bir başkalık, başka türlü düşünme, davranma ve başka 

türlü yaşama özelliği verir. Bu şekilde toplumların dünyaya bakışları, insana verdikleri değerler 

farklılık gösterir. Bu çerçeve içinde toplumların ve insanların düşünceleri, madde ve insan arasında 

kurdukları denge veya bunlardan birini daha fazla önemsemeye dayanan tavırları kullandıkları diller 

aracılığıyla kendini göstermektedir.  

Problem 

Her dilin kendine özgü düşünce yapısı ve bundan doğan öğretim yöntemleri vardır. Türkçenin 

yabancılara öğretiminde dil-düşünce ilişkisi zemini, bugüne kadar birçok Türkçe öğretim materyalinde 

eksik bırakılmıştır. Bu durum,  alanda var olan bir boşluğu göstermektedir. Türkçenin dil öğretim 

amaçlarına uygun düzeyde öğretilememesi bir eksikliktir. Adı geçen bu çalışma üzerinden yabancı dil 

olarak Türkçe öğretiminde yöntem ve yaklaşım eksikliği görülmektedir. Bunun yanında Türkçenin 

öğretimi konusunda kuram eksikliğini de görüyoruz.  
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Amaç 

Türk düşünce sistemine uygun kuram üzerine kurulan ve bu kurama uygun yaklaşım ve 

yöntemlerden oluşan “Bengü” bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Türkçenin kalıcı ve etkili 

öğretimini ve öğrenimini amaç edinerek uygulanan bu yöntem ve yaklaşımlar Türkçenin düşünce 

sistemine göre düzenlenmiştir. Bu çalışmada öne çıkarılan temel özellik, Türk düşünce sisteminden 

hareketle çağdaş içerikli yani hedef kitlenin ileriye dönük ihtiyaçlarına Türkçenin kültür unsurlarıyla 

birlikte günlük beklentilerine cevap verecek şekilde gerçekleştirilen bir öğretim sürecine sahip 

olmasıdır. 

Planlanan ve uygulanan bu süreç bilinmesiyle içinde dil öğretimiyle ilgili diğer disiplinlerden 

de ne kadar yararlanıldığının tespiti gerekir. Bunun yanında alana ve bu disiplinlere ne ölçüde katkıda 

bulunduğu da tartışılmalıdır. 

Kapsam ve karşılaştırmalar 

Türkçenin incelenmesi ve öğretilmesiyle ilgili olarak kendine özgü bir ekolü, bir yöntemi de 

geliştirilememiştir. Türkçe tamamen farklı dil ailelerine ve farklı özelliklere sahip olan batı dillerinin 

ekolleriyle açıklanmaya çalışılmaktadır. Örneğin yapısalcı ekol (Sasür:1949) ve üretimsel dönüşümlü 

ekole (Çomski: 1964) göre inceleme ve araştırmalar yapılmaktadır. Anlaşıldığı gibi bu ekoller 

çerçevesindeki açıklamalar, Türkçe için yetersiz kalmaktadır. Türkçeye özgü kuramı aslında Fıtrat 

Ana dili öğretim yöntemi olarak eserlerinde uygular (Fıtrat:1927). Fıtrat’ın  “Sarf” ve “Nahiv”inden ve 

bu eserlerdeki yöntemden Türkolojide hemen hemen hiç yararlanılmamıştır. Türkçeyi ana dili olarak 

öğretme konusunda araştırmacıların hem fikir olduğu bir yöntem yoktur, ancak tümevarım ve 

tümdengelim yöntemlerinin savunucuları oldukça fazladır. Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda 

öne çıkan belirli bir kuram da yöntem de yoktur. Aslında yabancılara Türkçe öğretiminin yöntem ve 

yaklaşımı Ana dili öğretiminin yöntem ve yaklaşımından farklı da değildir. Uygulamada görüldüğü 

gibi yabancılara Türkçe öğretiminde yaygın eğilim hedef kitlenin ana dili yöntem ve yaklaşımı olarak 

karşımıza çıkar. Çünkü öncelikli hedef kitle olarak Batı ülkeleri alındığı için bu ülkelerin dil kuramları 

ve yöntemleri Türkçe öğretimini yönlendirmektedir. Bu durum, yabancılara Türkçe öğretiminde 

kuram ve yöntem karmaşasına sebep olmakta ve Türkçenin öğrenimini zorlaştırmaktadır. Bunun gibi 

olumsuzluklar Türkçenin gerektiği gibi öğretilememesine ve zaman kaybına sebep olmaktadır. 

Türk düşünce sisteminde en önemli unsuru sona bırakma özelliği vardır. Türkçede cümlelerin 

en sonunda bulunan unsur aslında en önemli unsurdur. Türkçede bütün cümleler bir şahıs eki veya 

şahıs eki kavramıyla biter. Bu durumda Türkçenin en önemli unsuru şahıslardır, yani insandır 

diyebiliriz. Türk dilinde bir yargının oluşumundan, nasıl yapıldığından ve niteliğinden çok kimin 

tarafından yapıldığı daha önemlidir. Bu ise bizi Türk kültüründe insanı öne çıkarma özelliğine, 

eşyadan, maddeden çok insana verilen değeri anlamaya götürür. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, 

Batı dilleri nesne, madde üzerine kurulurken Türk dili, insanî değerler yani insan kavramı üzerine 

kurulmuştur. 

 Türk dil ve kültürünün buna bağlı olarak cümle yapısının nesneden çok insanı öne çıkarma 

özelligi, bize bir yaklaşım tarzı olarak yol gösterir. Bu yaklaşım tarzı da “tümdengelim” yöntemini 

kullanmayı gerektirir. 
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Türkçenin hareketlilik özelliği dilin kelime ve kelime gurupları boyutunda olduğu gibi cümle 

boyutunda da vardır. Sabit kalan fiil kökü eklerle genişler. Cümlede işlemin sadece yönü değişir. 

Cümle boyutunda hareket unsuru olan yüklem, kendinden önce aldığı kelimelerle yargı gücünü 

genişletir. Bu oluşum, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil-Düşünce Analizi Teorisi” 

esas alınarak geliştirilmiştir. Bu teoriye göre; şekil özelliğiyle belli bir mantık içerisinde dizilerek 

oluşmuş yapılardan meydana gelen cümlenin en son unsurundan başlanmak üzere geriye doğru 

genişletilerek incelenip öğretilmesi düşünce analizi kuramının temelini oluşturur (Yavci 2012).   

Bu kurama uygun olarak belirtilen amaçları gerçekleştirmek için yapılacak çalışmanın iki 

temel yönünün hazırlanması, tamamlanması gerekmektedir. Bunlardan birisi yabancılara Türkçe 

öğretecek öğretmenin yetiştirilmesi diğeri ise öğretmenin kullanacağı öğretim materyalinin 

hazırlanmasıdır. 

Buna göre kültürü öne çıkartan, tümdengelim yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışmanın 

tamamı  “Başlangıç”, “Orta” ve “İleri” seviye şeklinde üç ana seviyeden meydana gelecek şekilde 

planlanmıştır. Çağımızda öncelik kazanan yaklaşımlardan biri de sosyo-kültürel yaklaşımdır. 

Yapılandırmacı yaklaşımdan hareketle, anlama ulaşabilmek için dilin yapısının ele alınmasıyla 

birlikte, sosyal ve kültürel konuların eritilerek kazandırılması planlanmaktadır. Buna dil bilgisi 

öğretimi de dahildir. Merkez alınan yapılandırmacı yaklaşıma göre yetiştirilecek öğretmenlerin 

anlamın çözümlenmesi için dizim birimden ses birime kadar dilin yapılanmasına hakim, tümdengelim 

yöntemiyle somuttan soyuta, kolaydan zora, açıklık gibi ilkelerden faydalanabilen öğretmenler 

olmaları hedefler kapsamındadır. Yani yabancılara Türkçe öğretecek öğretmenlerin de bu yaklaşımla 

titizlikle yetiştirilmesi gerekmektedir. Doğrudan alan bilgisi olarak Türkçeye ve Türk kültürüne uygun 

cümle yapılarının incelenmesi çıkış noktası olmak üzere, kelime yapısı, öğrenci merkezli alıştırma 

çözümleri, alanlar arası etkileşim ve temel dil becerilerine dayalı uygulama metinleri, destekleyici 

görsel materyallerden oluşan çoklu zekâ, yaparak ve yaşayarak öğrenme, iş birlikli öğretim yöntemini 

uygulamak için yetiştirilmiş öğretmenler bu çalışmada başarılı olabilir.  

Yetiştirilmesi planlanan Türkçe öğretmenlerinin genel olarak öğretmenlik bilgi ve 

becerilerinin yanında Türk dilini ve kültürünü özellikle sevmeleri ve bu birikimlerini ders içeriğine ve 

dersin işlenişine yansıtabilecek durumda olmaları gerekir. Etkinliklerde, ders esnasında verilen 

örneklerde, model olabilmesi açısından da çağına uygun olarak edindiği kişilik özelliklerini 

yansıtabilmelidir. Öğretmenin geçmişini ve çağını iyi bilmesine önem verilirken, geçmişle gelecek 

arasında kurulacak bağda, sahip olduğu kültür unsurları, beslendiği kaynak, milli ve evrensel 

değerlerin bilinmesi; özellikle diline ve kültürüne verdiği önceliklerin olması amaçlanmalıdır. Dış 

görünüşüne gösterdiği özen ve önemle oluşturacağı modelin dışında Türkçeyi doğru ve güzel 

kullanmasıyla çevresine örnek olması ve bunun da bilincinde olması gerekmektedir. Türk düşünce 

sistemine hakim olmaları, ruh ve düşünce dünyalarını Türklüğün değerleriyle donatmış olmaları, Türk 

kültürüne ait herhangi bir sanat alanında icra kabiliyetine sahip olmaları, canlandırma yapabilmeleri, 

Türk dünyasının bu günü ve yarını hakkında fikir sahibi olmaları gibi özelliklerinin olması beklenir. 

Yabancılara Türkçe öğretecek öğretmenlerin bunlara yönelik olarak eğitim almaları sağlanmalıdır. 

Türkçe bir yaşama şeklidir. Bütün bu özelliklerin yanında istenilen hedefe ulaşmada bütünlüğü 

sağlayacak son bir özellik de yabancılara Türkçe öğretecek öğretmenin Türkçeyi yaşama şekline yani 

sosyal hayatında yer alacak kodları içeren özelliklere sahip olması gerekir. 
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İkinci olarak bu ürün “Dil-Düşünce Analizi Kuramı”na uygun bir çalışmanın ihtiyacından 

doğmuştur. Çünkü, bu alandaki mevcut kaynaklar ihtiyacı gerektiği gibi karşılamaktan uzaktır. Daha 

önceki çalışmalar genellikle Türkçe düşünme sisteminin dışında başka düşünce sistemlerine göre 

oluşturulmuş yöntemlerle hazırlanmışlardır. Bunlar hedef kitlenin ana dili mantığı göz önünde 

bulundurularak hazırlandıkları için yöntem karmaşasına sebep olmuşlardır. 

Çalışmanın temel hareket noktası, bu alanda yapılan diğer çalışmalardaki felsefe yöntem ve 

yaklaşım eksikliği olmuştur. Dil-düşünce analizi kuramına göre, tümdengelim yöntemi içerisinde dil 

öğretimine doğrudan cümleyle başlamak bu eksiklikleri karşılamanın ilk adımıdır. Her bir ünitenin 

bütün bölümleri, cümlenin anlaşılması, anlatılması ve yazılması üzerine kurulmuştur. Çalışmanın her 

ünitesinde dil öğretimindeki dört beceriden bölümlerde özellikle eksiksiz bir şekilde yararlanılmıştır. 

Mevcut içerik ve işleyiş, dersin etkinliğini ve verimliliğini arttıran özel hazırlanmış ses ve uygun 

müzikler, edebi eserler ve görsel etkinliklerle pekiştirilmektedir. 

Cümlede temel unsurun yüklem (yargı) olduğunu vurgulamak, diğerlerinin yardımcı unsur 

olduğunu somut olarak da belirtmek için yüklem (yargı) sonda kalacak şekilde cümleler sağa 

yaslanarak yazılır. Türkçenin temel düşünce ve hareket sistemini cümle oluşturur. 

 Yık. 

Yıkmış. 

Duvarını  yıkacak. 

Yeşil kapılı bahçenin kenarını oluşturan taşları çürük duvarını  yıktı.  

Kapısı   yeşil  bahçenin kenarını oluşturan çürük taşlı duvarını   yıkıyor. 

 

Yıkıl. 

Yıkılsa. 

Duvarı     yıkıla. 

Kapısı yeşil bahçenin kenarını oluşturan çürük taşlı duvarı    yıkılır. 

Yeşil kapılı bahçenin kenarını oluşturan taşları çürük duvarı  yıkılmalı. 

Cümleyi sağa yaslayarak geriye doğru diğer unsurları çoğaltmakla cümlenin oluşumunda 

belirleyici olan mantık sistemi şekille desteklenmiş olur. Böylece Türkçeyi öğrenenler dilin mantığını 

daha kolay kavrarlar. Örneklerde görüldüğü gibi cümleyi genelde yüklem yönlendirir. Tamamlayıcı 

unsurun içindeki kelime ve kelime gurupları, yüklemin anlatım eksiğini tamamlamak ve anlatımı 

belirginleştirmek üzere tür ve görev değiştirebilir. Fiiller önüne aldıkları kelimelerle çok değişik anlam 

ilişkilerine girerler ve anlam alanlarını belirlerler. Örneğin: Kalemin ucu iyi çıktı. İyi kalemin ucu çıktı. 

…yola çıktı. …ağaca çıktı. Güneş çıktı. ….gözü çıktı. ….kolu çıktı. …yukarı çıktı. ….dama çıktı. …ava 
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çıktı. …kirazın suyu çıktı. …işin suyu çıktı. …işi çıktı. …dişi çıktı. …izi çıktı. …çivisi çıktı. …boyası 

çıktı. …merdiven çıktı. …aklı çıktı. …haklı çıktı. Hastanede tedavi gören hasta çıktı. Bu adam hasta 

çıktı. Sıcak ekmek çıktı. v.s. kelime veya kelime guruplarından tamamlayıcı (yardımcı) unsur görevi 

yapanların hiçbir zaman yerleri ve görevleri sabit değildir. Örnekte görüldüğü gibi kelimenin türü 

kesin değil, yüklemin durumuna göre değişkendir. Bunlar cümlenin bütünündeki anlama göre 

değişebilmektedir. 

Değerlendirme 

Bu çalışma kurama uygun olarak yapılandırmacı yaklaşımla tümdengelim yönteminin 

uygulanmasını esas alır. Belirlenen ilkeler çerçevesinde, basit dil bilgisi kurallarından, edebi 

metinlerin işlenişinden; gittikçe zorlaşan dil bilgisi kurallarına, zorluk derecesi artan edebi 

metinlerden, dil beceri çalışmalarına kadar bu yaklaşım belirleyici olur. Ünitelere, Türk düşünce 

sistemine ve Türkçenin kurallarına uygun cümle yapılarının öğretilmesiyle başlanır. Ardından kelime 

öğretmeye geçilir. Kelimelerin önceliğini veya tercihini ise günlük hayattaki kullanım sıklığı 

belirlemektedir.  Sesle ilgili ayrıntılar ünitenin sonuna bırakılır. Burada basitten karmaşığa, kolaydan 

zora, yakından uzağa ve açıklık gibi ilkeler daima göz önünde bulundurularak adımlar sıralanır.  

Gerekçelerde ifade edildiği gibi, bu üründe her ünitenin ilk bölümüne cümleyle başlanmıştır. 

Çünkü cümle bir düşünce bütünlüğünü yansıtmaktadır. Cümlenin yapısı ve derinliğindeki ayrıntı 

seviyeyi belirlemektedir. Bu sebeple, ürün ilk ünitenin ilk bölümünde çekim eki almayan bir kelimelik 

emir cümleleriyle dil öğretimine başlar. İlerleyen konu ve seviyelere göre, emir cümleleri tamamlayıcı 

unsurlarla desteklenir. Emir cümleleri ile başlamanın bir diğer sebebi ise, kolaydan zora ilkesine göre, 

“eksiz yapılar” dan oluşmasıdır:  

Al.  

Yaz.  

Oku. 

Sen oku.  

Sen top bul.  

Sen kitap oku.  

Hatta, “Başlangıç – A1” Kurunu oluşturan ileriki ünitelerde 1. Bölümü oluşturan cümleler kip, 

şahıs ve soru ekleri dışında eksiz kelimelerden oluşmaktadır:  

Sen gördün.  

Su kaynıyor.  

Biz çay içeceğiz.  

O çay dolduruyor. 
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Sen ekmek doğradın mı? 

Çalışmada temel alınan tümdengelim yöntemine göre, bütünlüğü temsil eden cümleden sonra 

ünitelerin ikinci bölümlerinde kullanma sıklığı yüksek olan isim ve fiil türlerine yer verilmiştir. 

Devamı olan üçüncü bölümde önceki bölümlerin pekiştirilmesi amacıyla alıştırma çalışmalarına yer 

verilir. Burada öğretmenin canlandırma, sanat, genel kültür, tarih, temsil kabiliyeti v.s. yetkinliğini 

aktif bir şekilde kullanması gerekecektir. Bu durum alıştırma çalışmalarının alanlar arası işbirliği ile 

uygulanmasını zorunlu kılar.  

Öğrencinin merkeze alınması esasına göre diğer bölümde öğrenci tarafından metin oluşturma 

ve sözlü ifade etme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarda öğretmen model konumundadır. Bu sebeple 

öğretmenin de dil bilgisine hakim ve dil becerilerini uygulama özelliklerine sahip olması gerekir. 

Beşinci bölümde, dilin kültürle ilişkisinin uygulamaya dönüşmüş ürünlerini hedef kitlenin 

tanıması bakımından edebi ve öğretici metinler yer almıştır. Bu metinler daha sonra gelecek olan dil 

bilgisi konularının örneklerini barındıran özelliklere sahiptir. Çünkü bu metinlerin anlaşılması sonraki 

dil bilgisi konularının öğrenilmesine hazırlık teşkil edecektir. Yapılandırmacı bir yaklaşımın gereği 

öğrenci, metinlerdeki dil bilgisi örneklerini, ileride göreceği kurallarla bütünleştirecektir. Önceki 

bölümlerde olduğu gibi burada da örnekten kurala gidilmiştir. Aynı amaç, devamında metinlerin 

alıştırma çalışmalarıyla pekiştirilmiştir.  

Bu ürünün planlama ve uygulama merkezini dil bilgisi bölümü oluşturur. Bütün üniteler dil 

bilgisi konuları paralelinde sıralanır. Dil bilgisi konuları ise, kullanım sıklığıyla birlikte kolaydan zora 

ilkesine uygun olarak sıralanmıştır. Yapılandırmacı yaklaşımın uygulanması sonucu dil bilgisi 

bölümüne gelinceye kadar öğrenci konuları örnekleriyle zaten kavramış olur. Bu bölümde öğrenciye 

adeta kuralın adını koymak kalır. Burada öğretmen, dil bilgisi konularıyla ilgili örnekleri diğer 

alanlardan yararlanarak zenginleştirir. Dil bilgisi bölümündeki içeriğin önceki bölümlerde eritilerek 

verilmesi, konuların öğrenci tarafından etkili ve kolay öğrenilmesini sağlar. 

Bir sonraki bölüm (VII. Bölüm) olan konuşma metinlerindeki içerik, daha önceki ünite 

alanlarına yöneliktir. Hedef kitlenin daha önce öğrendiği kelimeleri farklı dil bilgisi yapıları içinde 

görmesini ve kullanmasını sağlamak için bir önceki üniteler tercih edilmiştir. Yine burada altıncı 

bölümdeki dil bilgisi konularının uygulamasını gösteren cümleler metinlerde yer almıştır. Bir dilin 

olmazsa olmaz taraflarından birisi de atasözleri ve deyimlerdir. Bilindiği gibi atasözleri ve deyimler, 

genellikle konuşma dilinin ürünleri olup, özel alanların yoğun fikir cümleleridir. Bu sebeple en iyi 

öğretilebilecek yer konuşma metinleridir. Konuşma metinleri içerisinde konunun akışına göre ilgili 

yerlerde verilerek bunların anlaşılması sağlanır. Böylece metinlerin anlam gücü derinleşirken atasözü 

ve deyimlerin anlamları kendiliğinden sözün doğal akışı içinde açıklanmış olur. Bu şekilde atasözü ve 

deyimlerin kültür değerleri sosyal hayat içerisinde canlı olarak yer almış olur. Konuşma metinlerinin 

ele alınmasında canlandırma, edebi estetik kazanımı, doğaçlama gibi özelliklerden birlikte yararlanma 

söz konusudur. Metinler özellikle düzgün bir konuşma yeteneğini gerektirir. Burada öğretmenin model 

oluşundan hareketle, öğrencilerin konuşma becerilerindeki eksiklikler ve hatalar bu bölümde 

giderilmeye çalışılır. 
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Resimli metin, bir önceki üniteyi derli toplu olarak yansıtan özelliklere sahiptir. Öğrencinin bu 

metine bakarak metinde anlatılanları daha önce öğrendiği bilgi ve becerileri kullanarak yazılı ve sözlü 

ifade etmesi sağlanır. Burada esas amaç, anladığını uygulayabilme kabiliyetini geliştirmektir. Yine 

buna bağlı alıştırma örnekleriyle konuya hâkimiyetini pekiştirme yoluna gidilir. Öğretmen resim 

bilgisinden yararlanacağı için resim sanatının alan bilgisine sahip olmak zorundadır. 

Alana kattığı yenilikler 

-Türkçe öğretimine cümleyle başlanması;  

-Yabancılara Türkçe Öğretiminde kelimenin anlamı yerine cümlenin bütününün verilmesi ve 

kelimeler arasındaki ilişkinin yüklem merkezli yaklaşımla ele alınması; 

-Tamamlayıcı unsurların yüklemin ihtiyacına göre belirlendiğini, yazıda geriye doğru çoğalış 

şeklinde dizilişin cümlenin oluşum sistemini öne çıkarmak amacıyla gösterilmesi;  

-Yüklem merkezli bir yaklaşımda şahıs eklerinin işlevinden hareketle cümlede temel anlatımın 

şahısların etrafında gerçekleştiğinin öne çıkarılması; 

-Dil öğretiminde dört becerinin birlikte aynı ünite içerisinde geliştirilmesi; 

-Görsel metinlerden sözlü ve yazılı anlatımların çıkarılması şeklinde özetlenebilir. 

SONUÇ 

Teorisini Türk düşünce sisteminin özelliğinden alan bu çalışma alanıyla ilgili teori ve materyal 

boşluğunu dolduracak özelliklere sahiptir. Bu yönüyle yeni yaklaşım ve uygulamalar içermektedir. 

Türk kültürünü oluşturan bütün disiplinlerle (müzik, resim, edebiyat, tiyatro, tarih, kültür tarihi, 

coğrafya gibi) bağlantılıdır. Bu alanlardan dil öğretiminde yararlanmanın gerekliği öne çıkmaktadır.  

İlgili alanlarda donanımlı öğretmenle verim en yüksek seviyeye ulaşır. Çalışmanın bütün 

bölümlerinde yabancılara Türkçe öğretecek öğretmenin bu donanımından sürekli yararlanılmaktadır. 

Bu çalışma, öğretmen rehberliğinde yürütülür ve öğretmende görülebilecek bazı eksiklikleri eğitimin 

akış sürecinde giderebilecek özelliklere sahiptir. Bu özelliğinin yanında Türkçenin uzaktan eğitimine 

uygun olarak düzenlenmiştir. 

Kendi eğitim alanı içerisinde yöntem karmaşasını ortadan kaldırmaya ve yeni bakış açıları 

geliştirmeye zemin hazırlayacaktır. Böylece Türkçenin dil mantığı ve felsefesinin tanınmasına katkı 

sağlamış olacaktır. Bu altyapıya uygun öğretmen yetiştirilmesine katkı sağlayacak; ülkemizin kültürel 

değerlerinin dolaylı yoldan tanınmasına yardımcı olacak ve bu yönüyle kültür turizmine olumlu katkı 

sağlayacak; Avrupa ve diğer ülkelerle Türk kültürü arasında yakınlaşmanın gerçekleşmesi ve hoşgörü 

kazanımı konusunda katkı sağlayacaktır.  

Bu özellik ve yeniliklerden dolayı özgün bir çalıma olarak görülmelidir.  
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